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RESUMO

A presente pesquisa, realizada no Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade 

Federal  de  São  João  del-Rei  (PPGPSI/UFSJ/MG),  investigou  a  ludicidade  e  suas 

implicações  na identidade e  afetividade de idosos  institucionalizados.  Na revisão de 

literatura,  foram buscadas  informações  históricas  de  como e  quando  começaram as 

instituições para acolhimento de idosos, no mundo e no Brasil, e as predicações que 

vêm sendo atribuídas a elas ao longo dos tempos nos discursos sócioinstitucionais. A 

pesquisa foi realizada a partir de análises de relatórios parciais e finais de estagiárias de 

extensão da UFSJ, filmagens e fotografias que foram feitos dentro de um projeto de 

extensão do LAPIP/UFSJ junto a duas Instituições de Longa Permanência para Idosos 

na  região  do  Campo  das  Vertentes/MG.  Esse  material  foi  resgatado,  organizado  e 

arquivado. Buscou-se, no material escrito pelas estagiárias e nas imagens registradas, o 

discurso  dos  idosos  relativo  a  situações  lúdicas,  assim  como  as  implicações  da 

ludicidade sobre o resgate de suas identidades individuais, a manifestação de afetividade 

e a construção de uma identidade coletiva. Os resultados mostraram que as instituições 

de longa permanência para idosos tendem a cercear essas manifestações e possibilidades 

de  resgate  identitário.  Persiste  uma  visão  estigmatizada  do  envelhecimento  e  da 

identidade  do  idoso.  A  direção  das  instituições  descreve  sua  atuação  como  de 

acolhimento e cuidado, mas pauta-se no assistencialismo e idealiza o papel de lar da 

instituição. Os idosos encontram, nas atividades lúdicas, um espaço para resgatarem sua 

história de vida, sua identidade individual e se articularem como grupo, em busca da 

construção de uma identidade coletiva. 

Palavras chave: idoso, ludicidade, afetividade, identidade
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ABSTRACT

This research, conducted in the Master Program in Psychology at the Federal University 

of  São  João  del-Rei  (PPGPSI/UFSJ/MG),  investigated  the  playfulness  and  its 

implications  for  identity  and  affectivity  of  institutionalized  elderly.  In  the  literature 

review,  it  was  sought  historical  information  regarding  as  and  when  began  the 

institutions to care for the elderly, worldwide and in Brazil, and predications that have 

been attributed to them over time in socio-institutional discourses. The research work 

was conducted by means of analyzes of partial and final reports of extension trainees at 

UFSJ, films and photographs that were made within a extension project of Lapip/UFSJ 

into two Long-term Care Institutions in the region of Campo das Vertentes/MG, Brazil. 

This material was rescued, organized and filed. We sought in the writing by the trainees 

and in the images the discourse of elderly relative to the playful situations, as well as the 

implications  of  playfulness  over  rescuing  their  individual  identities,  expressions  of 

affection and construction of a collective identity. The results showed that institutions 

for the aged tend to curtail these manifestations and possibilities of identity recovery. 

There remains a stigmatized view of aging and of identity of the elderly. The directions 

of the institutions describe their action as host and care, but are guided by philanthropy 

and idealize the role of the institution as a home. The elderly find, in playful activities, a 

space to rescue their life history, their individual identity and to articulate themselves as 

a group, seeking the construction of a collective identity.

Keywords : Elderly, playfulness, affection, identity.
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INTRODUÇÃO

Três  anos  como  aluna  de  Psicologia,  oito  como  supervisora  de  estágio,  sete  como 

funcionária do Lar Monsenhor Assis e três como professora substituta na Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ), sempre realizando intervenções psicossociais em 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), levaram-me a desenvolver um 

olhar singular e questionador sobre a realidade dos residentes, das instituições e das 

práticas psicossociais.

As  experiências  de  intervenção  realizadas  foram  sempre  vinculadas  a  projetos  de 

extensão universitária e ocorreram em diferentes lugares e tempos. Primeiramente, no 

Lar Monsenhor Assis, em Prados, durante a graduação de Psicologia, orientada, então, 

pelos professores Izabel Christina Friche Passos e Marcos Vieira Silva. Depois, quando 

professora substituta e supervisora de estágio, também no Albergue Santo Antônio, em 

São João del-Rei, e na Casa do Velho Amigo, em Barbacena. A longa intervenção em 

Prados, como estagiária, voluntária e funcionária, suscitou a ideia deste estudo.

Durante sete anos, aproximadamente, trabalhei no Lar Monsenhor Assis. No início eu 

era voluntária e membro da direção. Fazia trabalhos que não de Psicologia (campanhas 

do quilo, organização de festas, tanto para os idosos, como para conseguir donativos 

para a instituição). Era um trabalho gratificante, apesar de gerar muitas discussões em 

casa. Não importava se era sábado, domingo ou feriado, se era durante o dia ou à noite. 

Enfim, deixava minha casa e ia para essas tarefas. 

Quando já estava cursando Psicologia, continuei como voluntária, mas não me contentei 

apenas com isso; queria mais, pensava em melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

Por  isso,  propus  aos  professores  Izabel  e  Marcos,  da  área  de  Psicologia  Social, 

desenvolver projetos de intervenção psicossocial na instituição, abrindo oportunidade 

para estagiários do Curso de Psicologia. Eles aceitaram e, para minha alegria, abriram 

um processo de seleção em que três estagiárias foram escolhidas para o trabalho, entre 

as quais eu própria. Seguiram-se nove anos de projetos de extensão.
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O Lar Monsenhor Assis apresentava características de menor rigidez em relação a outras 

instituições para idosos,  com aspectos que o assemelhavam a uma casa,  sem muito 

aprisionamento  do  “eu”  dos  sujeitos  residentes.  Os  idosos  podiam  ir  e  vir,  servir 

cafezinho  à  vontade,  tinham  liberdade  para  receber  visitas  da  comunidade  e  ir  ao 

comércio. E nós, a equipe de estagiárias e supervisores, procurávamos fazer com que ele 

não se tornasse uma instituição total, no dizer de Goffman. Nem sempre conseguimos, 

pois esbarrávamos no conservadorismo e no assistencialismo, travestidos de amparo, 

cuidado, proteção do Estado. Foram muitas lutas. Muitas pedras no caminho. 

Quando me formei,  assumi  o cargo de  professora substituta  na  UFSJ e  continuei  o 

trabalho,  agora  como  supervisora  da  equipe  de  estagiárias.  Entretanto,  no  Lar 

Monsenhor Assis, defrontei-me com uma mistura de papéis, pois eu continuava atuando 

como psicóloga da instituição e, agora, como supervisora do estágio da UFSJ, dando 

continuidade  ao  trabalho  dos  professores  doutores  Marcos  Vieira  Silva  e  Izabel 

Christina  Friche  Passos.  Mantive  o  foco  de  intervenção  psicossocial,  priorizando  o 

lúdico  como instrumento  de  intervenção  e  como dispositivo  de  análise.  O trabalho 

transcorreu muito bem, cada vez mais sólido, em minha opinião.

Entretanto,  alguns  anos  depois  –  acredito  que  sete  anos  –,  deixei  o  cargo  de 

psicogerontóloga;  o  de  membro  da  diretoria,  já  havia  deixado  desde  o  dia  em que 

assumi o posto de funcionária. Na função de psicóloga eu teria que cumprir oito horas 

semanais  de  trabalho,  o  que  nunca  acontecia:  meu  tempo  de  trabalho  era  sempre 

extrapolado.  Também  nunca  tirei  férias.  Acredito  que  o  erro  foi  esse:  liguei-me 

profissional  e  afetivamente  à  instituição,  meu envolvimento  não via  limites.  Assim, 

quando me senti  desrespeitada  nos  meus direitos,   pois  enquanto  funcionária  nunca 

havia tirado férias e nesse período precisei sair para cuidar de minha mãe que estava 

doente a direção não concordou, tomei a decisão de pedir demissão, no afã da emoção. 

Não fui verdadeira nessa decisão, nem tampouco assertiva; queria que a presidente do 

Lar Monsenhor Assis reconhecesse minha dedicação, fui muito presunçosa, achava que 

a presidente tinha que ter enxergado o muito que eu fazia pela instituição. 

Saindo,  e  magoada,  também não renovei  o  estágio.  Tentei  voltar,  por  influência  da 

coordenadora, dos funcionários e dos idosos. Mas, para isso, eu precisaria conversar 
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com a presidente, agora no cargo de tesoureira, e isso eu não admitia; não voltei. Não 

consegui sequer retornar para visitar os idosos. Foi algo mal resolvido em mim, sofria 

sempre que via os idosos, sentia uma pontada no peito cada vez que ouvia falar qualquer 

coisa a respeito da instituição. 

Após dois  anos sem conseguir  entrar  no Lar,  apesar  de sempre passar  de carro em 

frente,  voltei  no dia 16 de agosto de 2011, já cursando o mestrado,  para retomar o 

estágio, outrora cancelado. E aí, foi um choque. A instituição não era mais aquela de 

antes. 

Havíamos  deixado  idosos  que  se  sentiam em  casa,  que  decidiam ir  morar  ali  por 

motivos  variados,  andarilhos,  pacientes  psiquiátricos,  entre  outros,  quase  todos 

parecendo  felizes,  tendo  uma  rotina  diária  não  estressante,  com  mais  ou  menos 

atividades, de acordo com suas possibilidades e vontade. Os funcionários eram alegres, 

falantes, o jardim bonito, florido.  Na volta,  não havia mais nada; o que havia era o 

abandono, o jardim sem flor, as plantas secas, o solo descoberto e árido, as folhas das 

árvores pelo chão frio e sujo. O portão, ah! O portão tinha o que eu mais temia e que, na 

nossa época, tinha sido motivo de enfrentamento da equipe de Psicologia com a direção: 

ele agora tinha uma placa que estipulava o horário de visitas! Quantas vezes brigáramos 

para que não fosse colocada. Já chegamos a arrancá-la uma vez, jogá-la fora e, depois, 

enfrentar a direção. Não adiantou, foi em vão: não era questão de jogar fora e sim de 

conscientização,  de respeito  ao regulamento interno da casa,  no que diz respeito  ao 

direito de ir e vir dos idosos e ao direito de serem visitados. O portão barrava o acesso 

do  olhar  do  outro,  e  obrigava  que  aquela  instituição  que,  antes,  fugia  ao  padrão 

regulador da região, se enquadrasse. Pior do que isso, o olhar dos idosos estava vazio, 

os  quartos  estavam  sombrios.  Até  a  cor  das  paredes  tinha  sido  mudada.  Agora 

predominava  uma  cor  escura,  com  a  alegação  de  que  sujava  menos;  os  cômodos 

adaptados – agora chamados de salas –, nos quais eram acomodados os idosos durante o 

dia, eram escuros e sem vida. Não havia mais idosos na varanda. Ah! A varanda da 

Dona Josefina, do Sr. Juvenal, da Maura cambaleante por seus corrimões, da Lia, do 

Jose  fumando  seu  cigarro  sentado  no  murinho...  Nada  disso  mais  havia.  (Nomes 

Fictícios).
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Observava aquilo e uma mistura de raiva e tristeza me dominava, eu chorava por dentro 

e também tremia. Queria fugir, mas queria falar, gritar, tamanha era minha indignação. 

O que teria acontecido? Seria a saída da Psicologia, das intervenções psicossociais que 

davam vez e voz aos idosos? Mais do que nunca eu queria fazer a pesquisa, mas seria 

esse o caminho?

O sofrimento  foi  grande  e  paralisante  por  um tempo.  Procurei  canalizá-lo  para  um 

trabalho de investigação. Saiu de cena a psicóloga que se formara ali e entrou em cena a 

pesquisadora, agora mestranda, querendo um trabalho de análise e crítica do "novo" Lar. 

Agora estou aqui concluindo este trabalho.

Como  o  projeto  era  realizado  em  outra  instituição  já  descrita  acima,  e  na  qual 

continuamos, mesmo depois de encerrado no Lar Mons. Assis, ela também foi incluída 

na pesquisa.

Nele, as intervenções realizadas em duas das ILPIs, uma em São João del-Rei e a outra 

em Prados, região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, são analisadas. Para tanto, 

retomo  documentos  diversos  –  relatórios,  vídeos,  fotos,  publicações  e  outros  – 

produzidos ao longo de 10 anos (2000-2010), nos projetos de extensão, com algumas 

interrupções. A terceira instituição,  a Casa do Velho Amigo, foi excluída da análise, 

depois que verifiquei ter sido o tempo de intervenção nela menor e que a referência 

utilizada no trabalho não era o lúdico. De fato, a atividade havia sido iniciada sob a 

supervisão de uma terceira professora, com outros referenciais teóricos. Além disso, a 

direção da instituição não aceitara discutir reivindicações feitas pelos idosos ao longo 

das atividades de grupo. 

Para mim, como pesquisadora, os desafios enfrentados pelas equipes de práticos diante 

da realidade dos idosos institucionalizados ficaram cada vez mais evidentes e, algumas 

vezes, tornaram-se causa de sofrimento. Cada vez mais, percebemos a necessidade de ir 

além dos cuidados individuais para com os idosos e tratar, ao mesmo tempo, a vida 

institucional.  Era preciso instar  a instituição a repensar suas  condutas  e  cessar  de  

reproduzir o modelo asilar tradicional de segregação e de despersonalização (Passos,  

Moura, Beato & Oliveira, 2005).
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O que justifica este trabalho são os questionamentos acerca dos impactos produzidos 

por intervenções psicossociais em ILPIs e as indagações sobre a efetividade das práticas 

realizadas. Buscamos avaliar se, nas duas instituições em foco, as intervenções foram 

capazes de contribuir para melhorar a qualidade de vida dos residentes, aumentar sua 

mobilidade,  promover  a atividade coletiva e  o desenvolvimento do processo grupal, 

produzir  mudanças  positivas  na  vida  dos  idosos,  bem  como  produzir  identidades 

coletivas, criando possibilidades para que os internos pudessem lidar melhor com as 

perdas de vínculos afetivos básicos.  Perguntamos, também, se as intervenções haviam 

contribuído, de alguma forma, para a implantação efetiva das políticas públicas relativas 

aos idosos, recentemente promulgadas.

Os  trabalhos  com  os  idosos,  com  suas  dificuldades  físicas,  suas  manifestações  de 

carência, repetidas reclamações relativas a outros residentes, frequentes queixas de dor e 

de  abandono,  além  da  passividade  comumente  observada  entre  institucionalizados 

acostumados  a  cumprir  ordens,  geraram  angústia  na  equipe  interventora.  Como 

trabalhar com esses idosos, despertando neles interesse pela atividade? Como conseguir 

a atenção e concentração deles, apesar dos déficits cognitivos do envelhecimento?

Inicialmente,  trabalhou-se com atividades  nas quais  os idosos manipulavam objetos, 

confeccionando  enfeites.  Outras  vezes,  para  aumentar  a  consciência  corporal  e  a 

coordenação  motora,  empregaram-se  atividades  motoras,  música  e  movimentos 

corporais diversos. Em todas essas experiências, era necessário conhecer os idosos e a 

instituição. Para isso, também foram feitos encontros reflexivos com os funcionários, 

discutindo  temas  como  a  sobrecarga  física  e  psíquica  acarretada  pelo  trabalho  que 

realizavam.  A  equipe  de  intervenção  participava  também  do  preparo  de  festas 

comemorativas, de acordo com calendário em vigor.

As  estagiárias  dispunham  de  conhecimentos  como  jogos,  exercícios  e  práticas  de 

dinâmicas de grupo, recomendados na bibliografia psicossocial de referência. Porém, 

esses recursos, assim como outros trabalhos pedagógicos em grupo, não se adequavam 

aos idosos e/ou não agradavam à equipe de estagiárias. Isso incentivou a busca por 

novas possibilidades de atuação.
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Oficina de grupo (Afonso, 2002) foi  uma alternativa,  assim como outras  formas da 

equipe  lidar  com a  dificuldade  de  despertar  nos  idosos  a  atenção  e  a  vontade  de 

participar. O trabalho com oficinas era comumente realizado com temas coletados na 

semana anterior, junto aos idosos, ou temas (Ex de temas: família, vida institucional, 

saudade da família, profissão, trabalhos, religião, vida anterior à institucionalização e 

outros relacionados a datas comemorativas da comunidade ou mesmo do país) que, a 

partir de observações participantes feitas nas visitas às instituições,  a própria equipe 

julgava interessante trabalhar.

Após  muitas  leituras  e  pesquisas,  descobriu-se  a  possibilidade  de  usar  dispositivos 

lúdicos que funcionam como disparadores operativos1 (Pichón-Riviére, 1998), permitem 

o resgate da identidade, a manifestação da subjetividade, a preservação e estimulação da 

memória, além de facilitarem, nas instituições, a formação de uma identidade coletiva. 

A brincadeira  faz  entrar  em  cena  o  próprio  jogo  social  das  trocas,  interações  e  

solidariedade (Passos et al., 2005, p.144).

As  intervenções  nas  instituições  eram  realizadas  em  salas  de  TV  ou  ao  ar  livre, 

dependendo do clima. Convidavam-se os idosos para as atividades, sendo que eles eram 

livres para participar ou não. Utilizavam-se jogos desenvolvidos pela equipe para se 

trabalhar  os temas coletados na semana anterior,  a história  de vida dos internos ou, 

ainda, temas relativos à vida da comunidade, à época.

Observava-se certa dependência dos idosos em relação à equipe de estagiárias e que, 

para os funcionários, aquilo eram apenas brincadeiras. Esses fatos contrariavam muito 

as estagiárias, mas apontam o que esta pesquisa se propõe a investigar: as intervenções 

psicossociais por meio do lúdico possibilitam mudanças? Os idosos tomam atitudes e 

conseguem levar para o cotidiano as posições que assumem no grupo? Manifestam seus 

desejos no grupo? Têm um comportamento de repetição? 

1 Entende-se  por  disparador  operativo  um  questionamento  ou  intervenção  realizados  a  partir  do 
acompanhamento de situações cotidianas vividas pelo grupo, nas quais são utilizados dispositivos que 
facilitam a elaboração de dilemas e a adaptação à realidade ou uma proposição de sua transformação.
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Quanto à equipe de estagiárias, pergunta-se: ela age como opressora? Assume um papel 

assistencialista? Abre frentes que podem ser assumidas pela instituição na ausência dos 

práticos  de  intervenção  psicossocial?  Deixa  marcas  nas  práticas  institucionais?  Age 

apenas como um grupo que distrai idosos? Abala crenças institucionais? Respostas a 

essas  e  a  outras  questões  são  úteis  neste  momento,  frente  à  necessidade  atual  de 

implantação do Estatuto do Idoso.

Há que se pensar novas formas de atendimento, substitutas à antiga assistência asilar: 

formas menos alienantes, que garantam a cidadania para os idosos e a preservação de 

seus direitos. Há que se cumprir o que determina o Estatuto do Idoso e fiscalizar esse 

cumprimento. Há que se promover a desinstitucionalização, sempre que possível, por 

meio  da criação de  centros  de  convivência,  centros-dia,  repúblicas  de  idosos,  casas 

lares, reabilitação ambulatorial, serviços de atendimento domiciliar, grupos de terceira-

idade.

Essas  questões  tornam-se  ainda  mais  importantes  diante  do  atual  envelhecimento 

populacional. Há que se valorizar a capacidade funcional do idoso e aprimorar, ao longo 

dos anos, a sua qualidade de vida. Para tanto, é preciso pesquisar formas de promover 

mudanças  institucionais  que  vinguem,  criem espaços  com aspecto  de  lar  e  não  de 

hospitais, façam sentido para os residentes idosos e os tirem da apatia e da simples 

espera da morte.

Para  buscar  responder  muitas  das  questões  que tinha,  elegi  como objetivo principal 

investigar e analisar as práticas psicossociais realizadas nas duas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs), entre 1999 e 2009, considerando especificamente a 

temática ludicidade e suas implicações sobre o resgate e a construção da identidade e a 

expressão de afetividade nos grupos de idosos institucionalizados.

 Outros objetivos nortearam a pesquisa, tais como: a) organizar a documentação relativa 

ao período de 1999 a 2009 (escrita,  filmada e fotografada),  referente às práticas de 

intervenção psicossociais realizadas em duas Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI`s);
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b)  Investigar,  a  partir  dos  documentos  escritos,  filmados  e  fotografados,  as 

transformações de identidade individual e coletiva dos residentes das ILPI`s;

c)  Investigar,  a  partir  dos  documentos  escritos,  filmados  e  fotografados,  as 

manifestações de afetividade entre os residentes das ILPI`s;

d) Investigar, a partir dos documentos escritos, filmados e fotografados, os impactos das 

intervenções lúdicas realizadas com os idosos residentes.

e) Analisar a regulação concernente a políticas públicas para idosos no Brasil, a partir de 

1991.

f) Contrapor os resultados da investigação sobre identidade, afetividade e ludicidade à 

legislação,  e  ao  funcionamento  cotidiano  das  instituições, avaliando  o  impacto  das 

intervenções realizadas.

Esse trabalho está organizado em 6 capítulos mais as considerações finais.

No capitulo I foi apresentado o panorama do envelhecimento populacional mundial e 

em nosso país,  seus impactos na justiça,  nas políticas públicas e no surgimento das 

ILPIs.

No  capítulo  II  foram  apresentadas  as  duas  instituições  estudadas  e  na  quais  se 

desenvolveram o projeto.

No capítulo III foram dicutidos os conceitos fundamentais que nortearam a pesquisa: a 

ludicidade, identidade e afetividade à luz de autores clássicos da Psicologia como Silva 

(2008),  Negrine  (2008),  Pereira  &  Carvalho  (2003),  Jesus  e  Jorge  (1999),  Vieira-

Silva(2000), Pichon-Riviere(1991), Ciampa( 1986), Pagés (1976), Lane ( 1995), Afonso 

(2002).

No capítulo IV mostramos a trajetória das intervenções e como chegamos ao dispositivo 

do lúdico. Descrevemos os jogos utilizados durante as intervenções.

No capítulo V são descritos os procedimentos metodológicos utilizados.

No capítulo VI fizemos a análise dos discursos dos idosos, enunciados em documentos 

produzidos  pelas  estagiárias,  transcritos  nos  relatórios  estudados  verificando 

manifestações de identidade e afetividade por meio do dispositivo lúdico.

Nas considerações finais assinalo minha compreensão desse estudo e meu crescimento 

nas temáticas por ele abordadas em relação ao idoso, às instituições geriátricas e sua 

importância, à relevância da organização de materiais produzidos durante estágios. 
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CAPÍTULO I: O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL, O FENÔMENO 

ENVELHECER EM NOSSO PAÍS E SEUS IMPACTOS NA JUSTIÇA, NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS E NO SURGIMENTO DAS ILPIS: UM POUCO DE 

HISTÓRIA

Quando Simone de Beauvoir mencionou que escreveria sobre a velhice, foi criticada por 

não ser suficientemente velha, ao que ela rebateu dizendo que escreveria justamente por 

que o senso comum tinha a velhice como algo triste e sobre o qual não se falava:

Os homens eludem os aspectos  de sua natureza que lhes  desagradam. E, 
estranhamente,  a  velhice.  [...].  Há  apenas  pessoas  menos  jovens  do  que 
outras, e nada mais. Para a sociedade, a velhice aparece como uma espécie 
de  segredo  vergonhoso,  do  qual  é  indecente  falar.  [...]  com  relação  às 
pessoas  idosas,  essa  sociedade  não  é  apenas  culpada,  mas  criminosa. 
Abrigada por trás dos mitos da expansão e da abundância, trata os velhos 
como párias. [...] Aí está justamente por que escrevo este livro: para quebrar 
a conspiração do silêncio. (Beauvoir, 1970, p.8)

Para Camarano (2010a), o envelhecimento populacional é uma realidade mundial e um 

desafio  para  a  sociedade.  Nos  países  desenvolvidos,  esse  processo  já  acontece  há 

algumas décadas e os governantes se preocuparam em dar uma vida digna à população 

idosa, com medidas mais inclusivas na sociedade. Já nos países em desenvolvimento, 

onde o envelhecimento populacional é também realidade, houve muitos avanços, mas 

muito ainda precisa ser conquistado no que diz respeito a se proporcionar ao idoso uma 

vida ativa, saudável e bem cuidada. No Brasil, especificamente, muito se avançou na 

questão  social  com  estabelecimento  de  uma  renda  mínima  para  essa  parcela  da 

população, mas a questão da saúde e dos cuidados formais ainda são problemas não 

resolvidos. Isso é preocupante, na medida em que a parcela que mais cresce dentro da 

população idosa é os acima de 80 anos, que em 2010 representava 14% da população 

total brasileira. A projeção mundial para 2050 é de dois bilhões de idosos no mundo e 

805 milhões deles nos países em desenvolvimento.

Alguns fatores explicam o rápido envelhecimento da população. Dentre eles, Freitas 

(2004) lista os seguintes: desenvolvimento da medicina preventiva, com a redução da 
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mortalidade  em  todas  as  idades,  em  especial  nas  idades  avançadas,  aumento  da 

expectativa de vida, descoberta de novas vacinas e antibióticos, criação das unidades de 

terapias intensivas (UTIs) (p.21).

Alguns autores alegam que não só a evolução tecnológica e da medicina contribuíram 

para o aumento da longevidade da população, mas também as mudanças no estilo de 

vida das pessoas, que começaram a se preocupar com uma alimentação mais saudável, 

com atividades físicas e hábitos mais higiênicos. Elas melhoraram o nível educacional, a 

escolaridade  e  a  busca  de  informações,  o  que  favorece  atitudes  facilitadoras  de 

promoção à saúde (Rodrigues, 2010).

A preocupação com mais estudos sobre a velhice, no nosso país, acontece desde 1961, 

quando se fundou a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, por estímulo da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

que  já  haviam  criado  normas  internacionais  para  a  Gerontologia  nos  países 

desenvolvidos.

Uma das orientações da ONU para a população envelhecida é que haja a manutenção 

das capacidades funcionais dos idosos e a preservação de sua autonomia. Isso leva a 

uma redução de custos para a saúde pública, sendo uma obrigação da sociedade, da 

família  e  do  governo  assegurar  condições  que  permitam  aos  idosos  usufruírem 

independência, participação, cuidado, auto-satisfação e dignidade.

Acompanhando as determinações da ONU sobre manutenção da capacidade funcional e 

preservação da autonomia, todos os esforços devem ser empreendidos para que ocorra o 

chamado envelhecimento ativo. Essa forma de envelhecer depende de hábitos corretos 

de vida, além de ambiente adequado e inserção familiar e social. A saúde é chave e, 

pensada amplamente, inclui os aspectos físicos, mentais e sociais.

No início do séc. XX, a expectativa de vida no Brasil era de 33 anos e sete meses. Na 

década de 1950, era de 43 anos e dois meses e vem aumentando progressivamente, 

chegando a 71 anos em 2000 (Freitas, 2004). Alguns estudos apontam que, se todas as 

causas de mortalidade consideradas evitáveis na idade avançada forem eliminadas, um 
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homem acima de 60 anos poderá viver mais 29,2 anos e a mulher 30,9 anos (Camarano, 

2010a). 

Segundo  Camarano  (2002),  o  aumento  do  número  de  idosos  no  Brasil  causou  um 

enorme impacto na previdência social e na assistência à saúde. Exigiu do Poder Público 

a ampliação do modelo de assistência ao idoso, com ações mais integradas de políticas 

para melhorar moradia, nutrição, saúde, educação e igualdade de oportunidades.

O aumento do número de idosos causou impacto também na família, hoje mais reduzida 

que no passado. A literatura aponta que a responsabilidade de cuidar de idosos é dos 

membros  mais  novos  que,  hoje,  são  menos  numerosos.  A responsabilidade  recai, 

sobretudo, sobre as mulheres, que passaram a acumular, além dos afazeres domésticos, 

uma função no mercado de trabalho, no qual estão inseridas, e a responsabilidade de 

cuidar  dos  familiares  idosos.  Nesse  contexto,  a  fim  de  se  evitar  a  internação  em 

instituições  de  longa permanência,  surge  um novo profissional,  o  cuidador  (Freitas, 

2004).

Segundo  Freitas  (2004),  há  aspectos  peculiares  do  envelhecimento  relacionados  a 

gênero e a estado civil. O maior número de pessoas idosas é do sexo feminino (em torno 

de 55%). Quando se observa a população mais idosa, acima de 80 anos, esse percentual 

aumenta para 65%, sendo maior em países desenvolvidos. Já a proporção de homens 

idosos casados é maior que a  de mulheres,  79% a 43%, respectivamente.  Há maior 

número de viúvas (p.27).

Constitui  um  desafio  para  a  sociedade,  hoje,  e  para  os  profissionais  de  saúde, 

particularmente, conseguir aliar a qualidade de vida digna, independente, útil e menos 

sofrida  para  os  indivíduos  e  suas  famílias  com  a  maior  expectativa  de  vida  da 

população. Contudo, a visão dessa etapa da vida deixa de ser limitada. O mundo se 

preocupa e está consciente do processo de envelhecimento e das suas repercussões em 

todos os níveis  da sociedade.  Essa mudança de paradigma faz toda a diferença nos 

serviços oferecidos à população idosa.
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O fato é que a população com idade superior ou igual a 60 anos aumentou em todo o 

mundo e, no Brasil, isso não é diferente. No país, muito se avançou no que diz respeito 

a  uma  manutenção  de  uma  renda  mínima  para  esse  contingente  da  população. 

Entretanto, os serviços de saúde e os cuidados com os idosos dependentes ainda não 

foram solucionados. Pode-se ressaltar, ainda, que o impacto social do envelhecimento 

populacional  é,  com alguma  frequência,  mais  importante  que  o  impacto  biológico. 

Segundo Netto (2002):

Paralelamente  às  modificações  demográficas  que  estão  ocorrendo,  cresce 
também a necessidade de profundas transformações socioeconômicas nos 
países do Terceiro Mundo que, além de serem política e economicamente 
dependentes de outras nações, possuem uma estrutura socioeconômica arcai-
ca que privilegia alguns em detrimento da maioria. […] à precária condição 
socioeconômica, associam-se múltiplas afecções concomitantes, perdas não 
raras da autonomia e independência e dificuldade de adaptação do idoso às 
exigências do mundo moderno que, em conjunto,  levam o velho ao isola-
mento social (p.4).

Após estudos que fizemos verificamos que os maiores problemas em relação a uma 

velhice difícil em nosso país estão nas classes sociais mais baixas e que há um maior 

número de mulheres idosas e asiladas. Que muito ainda se precisa conquistar no âmbito 

de  políticas  públicas,  pois  o  Estatuto  do  Idoso  foi  sancionado,  mas  os  maiores 

interessados  nessa  lei  não  a  conhecem.  Muitos  conselhos  dos  idosos,  estaduais  e 

municipais, foram criados, mas com uma participação irrisória de sujeitos na faixa etária 

acima de 60 anos. Também é preciso considerar que muitos dos idosos de nosso país são 

analfabetos  e  o  estatuto  não  é  acessível  a  uma  grande  parte  desse  contingente 

populacional.  Vimos  a  necessidade  de  entender  como  se  deu  o  processo  de 

envelhecimento para as mulheres no país já que são maioria nas famílias e nas ILPIs, 

que houveram mudanças nos arranjo familiares e no papel social da mulher, tradicional 

cuidadora dos membros dependentes da família.

1.1 A feminilização da velhice 

Segundo Camarano (2006), em 2000, a maioria da população idosa brasileira era de 

mulheres:  55% dos  14,5  milhões  de  idosos.  Isso  estaria  relacionado  à  presença  do 
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hormônio estrogênio ou, ainda, à maior frequência feminina aos serviços de saúde ao 

longo da vida, fazendo prevenção e descoberta precoce de patologias. 

O  fato  de  haver  uma  proporção  maior  de  mulheres  no  contingente  mais  velho  da 

população aponta para a necessidade de se repensar as demandas por políticas públicas. 

Por exemplo, com o envelhecimento populacional, espera-se maior número de pacientes 

com  deficiências  físicas  e  mentais,  pois  as  mulheres  estão  mais  sujeitas  a  essas 

patologias.

Camarano (2002) usa dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

de 1995, para mostrar que a renda mensal das viúvas é mais baixa do que a das solteiras 

e que há maior número de idosas vivendo sozinhas ou com parentes distantes que de 

idosos (cerca de 80% deles estão em algum tipo de união conjugal); 45% do total de 

idosas são viúvas, o que pode significar solidão (Camarano, 2002, p.61). Por outro lado, 

citando Peixoto (1997), Camarano (2002) diz que nem sempre é uma tragédia a morte 

do cônjuge. Pode significar uma liberação, autonomia e liberdade.

Um  estudo  de  Chaimowicz  (1997)  apresenta  diferenças  entre  a  população  idosa 

feminina e masculina: em 1995, havia no Brasil cerca de 80 idosos com 60 anos ou mais 

para cada 100 idosas com a mesma idade; a proporção de idosas que moram sozinhas e 

que vivem em condição de pobreza vem aumentando, visto que a maioria delas recebe 

apenas um salário mínimo ou menos.

Chaimowicz e Greco (1999), em uma pesquisa sobre institucionalização de idosos na 

cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, concluíram que as mulheres representavam a 

maioria  dos  idosos  institucionalizados,  em  torno  de  81%.  A condição  de  pobreza, 

remuneração mais baixa, nível de escolaridade e ocupação muitas vezes inferior ao dos 

homens,  saúde mais  frágil,  isolamento,  separação ou viuvez,  longevidade,  tudo isso 

talvez justifique o número mais elevado de idosas institucionalizadas.  Muitas  vezes, 

trata-se de uma questão de sobrevivência (Rodrigues, 2010, p.26).

Segundo Camarano (2002), as políticas públicas têm que levar em consideração o maior 

contingente  de  mulheres  na  população  idosa,  o  que  implica  em  estratégias  de 
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implantação de serviços e de redes de apoio sociais específicos e adequados a essas 

pessoas.

1.2 A Velhice, a política e a justiça

Segundo  Fernandes  (2002),  os  problemas  das  pessoas  idosas  no  Brasil  ainda  estão 

distantes da discussão política. É importante que os profissionais da área da Geriatria e 

Gerontologia tenham condições de trocar ideias com os idosos sobre seus direitos e 

sobre outras questões que afetam sua qualidade de vida. Os direitos legais das pessoas 

idosas  revestem-se  de  uma  condição  especial,  tanto  no  aspecto  social  como  no 

individual.

A sociedade civil organizada, as sociedades científicas e os órgãos de classe lutaram, 

por vinte anos, pela conquista do que deveria compor a Política Nacional do Idoso, 

estabelecida  em  lei.  Teve-se  em  vista  definir  com  clareza  os  seguintes  conceitos, 

diretrizes e ações (Costa, Mendonça & Abgail, 2002, p.1077):

• O que é ser idoso;

• O sistema de seguridade social para idosos;

• A forma de gestão pública e/ou privada do sistema;

• A descentralização de decisões e de cuidados;

• A co-responsabilidade das esferas de governo municipal, estadual e federal;

• A meta, o alcance social e a natureza dos investimentos em benefícios, serviços  

e programas;

• O  papel  da  pessoa  idosa,  da  família  e  da  sociedade  na  busca  de  um  

envelhecimento saudável;

• O papel dos órgãos de estudo e de pesquisa para orientar a tomada de decisão  

política.

Essas diretrizes estão implementadas na Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742-

93 de 07 de dezembro de 1993 – e na Lei 8.842-94,  de 04 de janeiro de 1994, que 



24

definem a Política Nacional do Idoso e que, de alguma forma, influenciam a sociedade 

brasileira nas ações e políticas concernentes à conquista de um envelhecimento saudável 

(Costa et al., 2002, p.1077).

Segundo Costa et al. (2002), as políticas públicas de atenção ao idoso têm se expandido 

em função do desenvolvimento socioeconômico e das reivindicações dos movimentos 

sociais. A primeira ação em busca de maior atenção à pessoa idosa que se tem notícia no 

Brasil foi uma ação do SESC-SP, que se preocupou com o crescimento desordenado da 

população, o que afetava a estrutura familiar e o comportamento social,  pois muitos 

idosos viviam em condições de desamparo e solidão. Era uma ação de apoio com um 

trabalho com pequenos grupos de idosos.

Já na esfera governamental o MPAS, em 1976, solicitou um estudo para se conhecer a 

realidade da velhice no Brasil e identificar as condições de vida do idoso e os serviços 

de apoio existentes para atender às necessidades deles. Após tal estudo e seminários 

realizados em Brasília, editou-se o documento  Diretrizes para uma Política Nacional  

para  a  Terceira  Idade.  Esse  documento  passou  a  nortear,  no  futuro,  muitas  ações 

(Portaria MPAS 838/77, circular 01, de 21 de outubro de 1977).

Foram  desenvolvidas  ações,  também,  em  relação  às  entidades  de  atendimento,  a 

projetos como Conviver e Asilar, realizados em 1200 entidades em 2600 municípios, em 

1978. Esses dois projetos possibilitaram a revitalização e construção de equipamentos 

da  rede  pública  e  privada  na  atenção  ao  idoso  no  Brasil,  mediante  convênios  de 

cooperação técnica e financeira.

Houve igualmente ações a nível internacional, em 1982, durante a Assembléia Mundial 

sobre o Envelhecimento, promovida pela ONU. Nessa ocasião, elaborou-se o Plano de 

Ação Internacional de Viena, na Áustria. O Brasil foi um dos signatários da carta em 

que  os  países  em  desenvolvimento  e  os  desenvolvidos  se  comprometeram  a 

implementar  e  executar  políticas  de  atenção  ao  idoso.  Cada  país  definiu  diretrizes 

prioritárias voltadas para as Políticas Sociais de proteção ao idoso, respeitando o que 

preconiza a Declaração Universal dos Direitos Humanos e deixando claro que qualidade 

de vida deveria estar aliada à longevidade. Algumas das diretrizes definidas pelo Brasil 
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foram discutidas  por  movimentos  sociais,  em sintonia  com a  abertura  política  e  a 

redemocratização, e garantidas na Constituição de 1988, que incluiu a velhice como 

instância de atenções obrigatórias. O artigo 230 define que “a família, a sociedade e o  

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na  

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”; 

(Brasil, 1988).

O funcionamento das instituições, casas de repouso e clínicas geriátricas que atendem 

idosos, também recebeu atenção do governo federal por meio de da portaria 810/89 do 

Ministério da Saúde: 

Consideram-se como instituições específicas para idosos os estabelecimentos, 
com denominações  diversas,  correspondentes  aos  locais  físicos  equipados 
para atender pessoas com 60 (sessenta) ou mais anos de idade. Essas devem 
estar sob regime de internato ou não, mediante pagamento ou não, durante 
um período indeterminado e que dispõem de um quadro de funcionários para 
atender  às  necessidades  de  cuidados  com  a  saúde,  alimentação,  higiene, 
repouso e lazer dos usuários e desenvolver outras atividades características da 
vida institucional.

O Governo preocupou-se também em dar  condições de sobrevivência ao idoso com 

mais de 70 anos que não tivesse nenhum outro benefício. Inicialmente, em 1974, criou 

uma  renda  vitalícia  –  Lei  nº  6.179  de  11  de  dezembro  de  1974  –,  benefício  que 

assegurava  um  auxílio  de  50%  do  valor  do  salário  mínimo  vigente  no  país.  Essa 

preocupação, em 1993, foi aprovada na LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, nº 

8.742/93  que  incluiu  benefícios,  programas  e  projetos  de  atenção  ao  idoso,  com a 

participação de todas as esferas do governo. Essa lei definiu também a concessão de 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao idoso com mais de 70 anos de idade e 

renda familiar mensal per capita de até ¼ do salário mínimo.

Com a população envelhecendo, a cada ano mais estudos foram realizados a fim de 

garantir condições de sobrevivência à população idosa. A Lei 8.842 de 04 de janeiro de 

1994 – Política Nacional do Idoso (PNI) – determinou que o atendimento à população 

idosa  fosse  realizado  preferencialmente  pelas  famílias  e  que  somente  o  idoso  cuja 

família não tivesse as condições mínimas de sobrevivência deveria ser internado; essa 

lei estabeleceu ainda os direitos sociais do idoso, garantindo-lhe autonomia, integração 

e, como instrumento de direito e cidadania, participação efetiva na sociedade.
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O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, tramitou durante seis anos, no Congresso Nacional, 

até ser sancionado pelo Presidente da República,  Luis Inácio Lula da Silva, a 1º de 

outubro  de  2003.  Esse  documento  determina  que  a  responsabilidade  de  cuidar  em 

primeiro  lugar  é  da  família  e  ainda  contém  preceitos  amplamente  debatidos  pela 

sociedade em defesa dos direitos fundamentais dos idosos.

Em relação às instituições, muitas ações também foram consideradas e o Estatuto as 

regulamenta em seu Cap. II, art. 49. O documento prevê que as instituições de longa 

permanência devem adotar os seguintes princípios:

I. Preservação dos vínculos familiares;

II. Atendimento personalizado e em pequenos grupos;

III. Manutenção  do  idoso  na  mesma instituição,  salvo  em caso  de  força  

maior;

IV. Participação do idoso em atividades comunitárias, de caráter interno e  

externo;

V. Observância dos direitos e garantias dos idosos;

VI. Preservação  da  identidade  do  idoso  e  oferecimento  de  ambiente  de  

respeito e dignidade.

Em relação à saúde, em 2007, foi distribuído para todas as unidades básicas de saúde o 

Plano de Atenção à Saúde do Idoso, estabelecendo diretrizes a serem implementadas: o 

Guia  de  Abordagem  do  Idoso.  Para  alguns  profissionais,  essa  nova  abordagem 

representa o maior desafio para a medicina moderna, pois o grau de vulnerabilidade do 

idoso  é  muito  heterogêneo.  Estabeleceu-se  que  o  idoso  deve  ser  compreendido  e 

cuidado  segundo  uma  visão  de  saúde  que  leva  em  consideração  o  seu  bem  estar 

biopsicossocial e não só a ausência de doenças (Moraes, 2007). 

A importância de se conhecer a trajetória de implementação de políticas de proteção à 

população idosa é que ela deve levar à plena execução da Política Nacional do Idoso, à 

integração dos órgãos que a compõem e a uma ampla divulgação nos meios acadêmicos 

e na sociedade em geral. Entretanto, ainda se faz presente o desafio de se construir uma 
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sociedade para todas as idades com menos discriminação à pessoa idosa, com garantia 

de seus direitos e justiça social.

1.3 Instituições totais para idosos

Os primeiros registros de instituições (Gerontokomeion) para cuidar de idosos dos quais 

se tem notícia são da Grécia antiga e as primeiras legislações de funcionamento dessas 

instituições são do Império Bizantino, mantidas no Código Justiniano, datado de 534 da 

era cristã (Camarano, 2010a).

O primeiro asilo do mundo ocidental foi fundado pelo Papa Pelágio II (520-590), que 

transformou sua casa em um hospital para velhos. Onde não havia espaços especiais 

para  idosos,  eles  eram abrigados  em asilos  de  mendicidade,  onde  também ficavam 

crianças, doentes mentais e desempregados. Muitas vezes os hospitais, como as Santas 

Casas de Misericórdia, os abrigavam (Araújo, Souza & Faro, 2012).

Na Inglaterra, foram construídas as almshouses, casas destinadas à caridade e hospitali-

dade, que serviam de abrigo para idosos desamparados e pessoas necessitadas. No séc. 

X, uma almshouse foi construída em York, a mais antiga de que se tem notícia. Ainda 

em funcionamento hoje, há o hospital de St. Croos, em Winchester, criado entre 1133 e 

1136. Essas instituições recebiam recursos dos mosteiros, pois eram construídas junto a 

eles,  e  também de  benfeitores  que,  muitas  vezes,  deixavam suas  heranças  para  as 

almshouses e interferiam na administração, determinando quem seria acolhido (Camara-

no & Christophe, 2010, p. 146).

O historiador Bois (1997), citado por Camarano (2010a), descreve que, com a transição 

do feudalismo para o capitalismo e a formação de vilas e cidades, houve a ruptura dos 

laços comunitários e o surgimento de casas coletivas. Entretanto, as instituições para 

idosos não se justificavam, pois, sendo pouco numerosos, eles não constituíam uma ca-

tegoria social. A sociedade era dividida em ocupados e desocupados, acentuando assim 

a importância do trabalho. Os idosos pobres eram incluídos entre os desocupados. Os 
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idosos ricos eram cuidados pelas famílias. Em alguns países da Europa, ao longo dos 

sécs. XIV e XV, muitas instituições de caridade surgiram para cuidar dos pobres que não 

tinham lugar nos burgos emergentes.

Na Inglaterra, no séc. XVI, devido à promulgação de leis que determinavam obrigações 

do governo, foram construídas muitas almshouses com a missão de abrigar os necessita-

dos, isto é, mendigos, loucos, órfãos, idosos, excluídos em geral. Nessa mesma época, 

na França, priorizando a ordem social, foram tirados das ruas os miseráveis, surgindo 

assim os Bureaux des Pauvres,  as Aumônes, Charités  e Hotel-Dieu. Os velhos pobres 

encontraram abrigo e alimento nessas instituições, em condições mínimas, junto a lou-

cos e mendigos.

No séc. XVII, na Inglaterra, com a Reforma, as almshouses continuaram a surgir, mas 

os benfeitores passaram a colocar como condição para acolhimento o pertencimento à 

Igreja Anglicana. Essa norma desapareceu no séc. XIX, quando um empresário de Mel-

bourne, Thomas Cook, fundou uma almshouse sem esse critério de acolhida institucio-

nal.

Com o Iluminismo, séc. XVIII, as instituições de caridade se especializaram e foram di-

vididas em orfanatos para crianças, hospícios para os loucos e asilos para os velhos. 

Nessa época, surgiram na França, inspiradas no modelo irlandês, as Hofjies, residências 

geralmente construídas em torno de uma praça ou de um lago e destinadas às mulheres 

idosas.

O enclausuramento em asilos surgiu com o modelo de Pinel e Esquirol para tratamento 

dos loucos,  nos sécs.  XVIII  e  XIX. Esse modelo asilar  repressivo,  característico da 

psiquiatria francesa, com uma face disciplinar e outra assistencialista, foi aceito social e 

politicamente por limpar a sociedade  dos espúrios, ou seja, dos desviantes sociais: os 

vagabundos, delinquentes, prostitutas e marginais (Passos, 2009, p.49). 

Segundo  Passos  (2009),  Pinel  e  Esquirol  sustentaram  um  modelo  que  pode  ser 

caracterizado,  a  grosso modo,  pelo seu caráter  repressivo.  A autora resume em três 

grandes eixos as características da instituição psiquiátrica tradicional que amparam o 
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modelo asilar: o primeiro eixo corresponde à associação da noção de periculosidade 

social ao conceito de doença mental e daí a superposição de punição e tratamento; o 

segundo,  diz  respeito  à  instauração  da  relação  de  tutela  do  louco,  que  perde  a 

possibilidade de exercer direitos e deveres; e o terceiro é relativo à justiça que passa a 

considerar o louco como alguém mentalmente irresponsável e, portanto, juridicamente 

inimputável,  ficando  a  cargo da  instituição  a  administração  de  métodos  repressivos 

próprios para conter esse indivíduo doente e perigoso. 

Analogamente,  pode-se dizer  que se reproduzem, em instituições  para  idosos,  eixos 

semelhantes ao do modelo asilar psiquiátrico. O primeiro eixo diz que idoso é internado 

para se tratar e, portanto, pode ser levado para uma instituição contra a sua vontade 

própria; o segundo apregoa que os idosos devem viver na instituição sob o regime de 

guarda, perdendo assim as prerrogativas de sujeito autônomo; o terceiro, num aspecto 

talvez um pouco diferente, contém o idoso medicamentosamente, a fim de se evitar que 

ele  fuja,  agrida  um  funcionário  nos  casos  de  demência  ou,  ainda,  que  caia  e  se 

machuque.

No séc.  XIX,  asilos  grandiosos  foram criados  na  Europa,  com muitos  internos.  Os 

cuidados eram divididos entre os residentes que se encontravam em melhores condições 

de saúde. O maior desses asilos foi o Hospital Salpêtrière, na França, que chegou a 

abrigar oito mil residentes, dentre eles dois a três mil idosos. Muitos estudos sociais e 

clínicos sobre idosos foram desenvolvidos nesse local.

No Brasil, historicamente, os asilos foram abrigos destinados à população carente que 

necessitava de cuidados fora do ambiente familiar. Durante a Colônia, em 1794, no Rio 

de Janeiro, o Conde de Resende fundou uma casa de acolhimento diferente: a Casa dos 

Inválidos. Ela era destinada àqueles que, tendo prestado serviços à pátria, receberiam 

cuidados e atenção na velhice (Araújo et al., 2012). O asilo São Luiz para a Velhice 

Desamparada, criado em 1890, no Rio de Janeiro, foi o primeiro dedicado a abrigar 

idosos pobres. Em 1909, uma ala passou a receber os que podiam pagar. Hoje, ainda em 

funcionamento, é considerado uma instituição para as classes de alta renda.
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Em São Paulo, a Santa Casa de Misericórdia assistia, nos fins do séc. XIX, a mendigos. 

Com o aumento do número de internações de idosos, passou a se definir também como 

instituição gerontológica, em 1964. A partir dessa data não houve outras instituições que 

se  destacassem em importância.  O que  elas  guardam em comum é  a  característica 

assistencialista, com a presença de associações religiosas, filantrópicas ou de imigrantes 

garantindo  a  continuidade  do  atendimento.  Entre  essas  associações,  destaca-se  a 

Sociedade de São Vicente de Paula.

Em 1961, Erwin Goffman publicou o livro Manicômios, Prisões e Conventos, no qual 

apresentava  uma teoria  sobre  as  instituições  totais.  Para  esse  autor,  tais  instituições 

podem ser agrupadas em cinco categorias, uma das quais está destinada ao cuidado de 

pessoas consideradas inofensivas e incapazes: cegos, velhos, órfãos e indigentes. Nessa 

perspectiva,  as  instituições  para  idosos  conservam  características  que  estiveram 

presentes na sua origem, sendo, até hoje, locais de segregação (Born & Boechat, 2002).

O modelo asilar psiquiátrico nos moldes de instituição total perdurou até meados do séc. 

XX,  quando  começou  a  ser  questionado.  A  crise  que  se  instalou  provocou 

transformações  e  levou  ao  surgimento  de  outras  modalidades  institucionais.  A 

antipsiquiatria  inglesa,  a  psicoterapia  reformadora  e  a  desinstitucionalização italiana 

(Passos,  2009,  p.46)  são  exemplos  de  mudanças  ocorridas  com  uma  perspectiva 

desconstrutivista  do saber-poder  psiquiátrico.  Esse momento  é  representado também 

pelas experiências de psiquiatria  de setor na França e  de psiquiatria comunitária  ou 

preventiva nos EUA (Amarante, 1995, p.22).

No Brasil,  o início do movimento da reforma psiquiátrica foi  marcado,  no primeiro 

semestre de 1978, por denúncias, reivindicações e críticas, no Rio de Janeiro, relativas 

aos quatros hospitais da rede pública. Foi a “crise da DINSAM”, a Divisão Nacional de 

Saúde Mental  do Ministério  da  Saúde (Amarante,  1995).  Nasceu então  o MTSM – 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental –, cujo objetivo é constituir um espaço 

de  luta  não  institucional  e  um lócus  de  debate  e  encaminhamento  de  propostas  de 

transformação da assistência psiquiátrica. Em 1979, a presença do psiquiatra italiano 

Franco  Basaglia,  no  Congresso  de  Psiquiatria,  em  Belo  Horizonte,  levou  toda  a 

comunidade  terapêutica  a  se  escandalizar  e  a  imprensa  a  denunciar  a  situação  dos 
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hospitais  psiquiátricos  em Minas.  O filme  Em Nome da razão,  de Helvécio Ratton, 

serviu como instrumento para denunciar  as condições  desumanas em que viviam os 

pacientes psiquiátricos nos manicômios de Barbacena.

Nesse período, ocorreu a I conferência Nacional de Saúde Mental e, conhecido também 

como congresso de Bauru, o II congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, 

em dezembro  de  1987,  inovador  por  contar  com a  participação  ativa  de  lideranças 

municipais,  técnicos,  usuários  e  familiares,  numa  manifestação  pública  em prol  da 

extinção  dos  manicômios.  O  lema  do  MTSM  passou  a  ser  “uma  sociedade  sem 

manicômios” (Amarante, 1995). 

Surgiram ainda associações de usuários, familiares e voluntários, no movimento que 

antes era somente de técnicos da saúde mental. Houve uma intervenção da Prefeitura de 

Santos na Casa de Saúde Anchieta (1989), que foi fechada. Em seu lugar, foi criado um 

serviço  substitutivo de cuidados psiquiátricos,  que veio  a  ser  o  primeiro  Núcleo  de 

Atenção  Psicossocial  (NAPS)  no  Brasil.  Paralelamente,  em  São  Paulo,  criou-se  o 

primeiro  Centro  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS).  Esses  serviços  transformaram 

radicalmente  os  cuidados  prestados  aos  pacientes  em  sofrimento  mental. 

Posteriormente, serviços semelhantes foram implantados pelo Ministério da Saúde em 

todo o país. 

Com os movimentos que se seguiram, conquistou-se o Projeto de lei 3657/89, de autoria 

do deputado Paulo Delgado (PT/MG), a partir do qual se iniciou a regulamentação dos 

direitos  dos  doentes  mentais  e  a  extinção  progressiva  dos  manicômios  públicos  e 

privados,  com  sua  substituição  progressiva  por  outros  atendimentos  que  não  a 

internação em manicômios (Amarante, 1995). 

Em relação às instituições de longa permanência para idosos, nos países desenvolvidos, 

o modelo totalizante vem sendo igualmente abandonado. Verificou-se que uma rede de 

serviços para atender o idoso dentro da comunidade e em seu domicílio fica menos 

onerosa. A internação é realizada somente para idosos muito dependentes, acima de 85 

anos, com perdas funcionais e alguma demência. A demanda por esse tipo de serviço 

está cada vez maior (Born e Boechat, 2002).
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No sudeste e sul do Brasil, regiões com população de maior poder aquisitivo, o idoso, 

quando institucionalizado, recebe tratamento semelhante ao dos países desenvolvidos, 

em casas de repouso e clínicas geriátricas.

Segundo Kane (1987), citado em Born & Boechat (2002, p.771), a expressão nursing 

home remete à existência de uma missão dupla nas instituições para idosos – elas devem 

proporcionar cuidados e devem ser um lugar para se viver bem. Elas devem dar atenção 

à  vida  social,  à  vida  emocional,  às  necessidades  diárias,  à  saúde,  além  de 

proporcionarem um ambiente doméstico capaz de preservar a intimidade e a identidade 

dos seus residentes.

Os exemplos apontam a tendência à rejeição ao modelo de instituição total, caracteriza-

do por concentrar em um único espaço e sob uma única autoridade todos os aspectos da 

vida dos residentes e de parte dos funcionários, pré-programar todas as atividades diá-

rias, impostas de cima e realizadas coletivamente, priorizar os objetivos oficiais da insti-

tuição e tratar todos os residentes de forma semelhante, retirando-lhes os sinais de uma 

identidade própria (Goffman, 1990).

1.4. As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)

No  Brasil,  dado  o  envelhecimento  populacional  e  o  aumento  da  longevidade  da 

população, foi necessário que se repensasse os serviços prestados pelas instituições, pois 

eles não se resumem à assistência social, mas abarcam igualmente os cuidados de saúde. 

Assim,  a  Sociedade  Brasileira  de  Geriatria  e  Gerontologia  fez  uma  adaptação  da 

terminologia  utilizada  pela  OMS:  Long-term  Care  Institution,  sugerindo  que  fosse 

adotada,  no  Brasil,  a  denominação  Instituição  de  Longa  Permanência  para  Idosos 

(ILPI). O termo tem sido usado de forma indiscriminada, tanto na literatura, como na 

legislação, para se referir tanto a casas de repouso e abrigos, como àquelas que de fato 

fazem jus à denominação ILPI (Camarano, 2010a).
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Para  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa),  ILPIs  são  instituições 

governamentais e não governamentais, de caráter residencial. São domicílios coletivos 

que,  dentro de condições  de liberdade,  dignidade  e  cidadania,  prestam assistência  e 

algum tipo de serviço de saúde a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou 

sem suporte familiar (Camarano, 2010a).

Uma pesquisa do Ipea, realizada entre 2007 e 2009, localizou 3.548 instituições para 

idosos em território brasileiro, a maioria delas na região sudeste e em grandes cidades, 

cobrindo 29,9% dos municípios. Dentre elas, 65,2% são filantrópicas, incluindo aqui 

tanto as religiosas quanto as leigas, 28,2% são privadas e 6,6% são mistas ou públicas.

A maioria (61,4%,) dessas instituições foi criada a partir de 1980 e o maior crescimento 

se deu entre as privadas com fins lucrativos. Para Camarano (2010a), isso pode estar 

relacionado à diminuição do preconceito para com esse serviço, ou ainda,  à atenção 

diminuta das políticas públicas para com esse setor. A pesquisa do Ipea mostra também 

que  não  se  tem  um  estudo  da  natureza  dos  serviços  prestados.  A fiscalização,  a 

implementação de políticas de suporte e intervenções psicossociais nas ILPIs deveriam, 

idealmente, antecipar-se à crescente demanda por vagas nas próximas décadas.

Atualmente, de acordo com Camarano (2010a, p.189), no país, 6,3% das instituições 

destinadas a idosos, pesquisadas pelo Ipea, ainda se autodenominam abrigos ou lares e 

são destinadas à população carente. Pode-se dizer que, devido à ausência de políticas 

públicas  destinadas  à  população idosa,  essas  instituições  surgiram em programas de 

assistência  social  dentro  das  comunidades.  Dessa  forma,  muitas  vezes,  os  serviços 

oferecidos nelas pecam em eficiência e a qualidade de vida dos seus residentes é baixa.

Geralmente,  os  prédios  das  instituições  não  foram  construídos  para  atender  às 

necessidades básicas dos idosos, pois grande parte delas funciona em espaços adaptados 

para  asilos.  A  decisão  de  internação  passa  por  questões  como  necessidade  de 

reabilitação  intensiva  no  período  entre  a  alta  hospitalar  e  o  retorno  ao  domicílio, 

ausência temporária do cuidador domiciliar, estágios terminais de doenças e níveis de 

dependência  muito  elevados  (Chaimowczi  e  Greco,  1999).  Talvez  por  isso  as 

instituições  se  preocupem  tanto  com  questões  médicas,  ficando  o  atendimento 
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psicossocial relegado a segundo plano, embora a Psicologia tenha o que contribuir, tanto 

no plano psíquico individual quanto no institucional.

Uma pesquisa do IBGE, de 2008, apontou a região sudeste como a que concentra o 

maior número de ILPIs. A população idosa dessa região ultrapassou 8,7 milhões de pes-

soas, estando em ILPIs 53.374 pessoas (0,6% da população idosa da região). Comparan-

do os estados que compõem a região, observa-se a mais elevada proporção de idosos re-

sidentes em ILPIs no Estado de Minas Gerais (0,8%), e a mais baixa no Espírito Santo 

(0,4%).

Apesar das ILPIs serem destinadas a pessoas com 60 anos ou mais, segundo a Resolu-

ção da Diretoria Colegiada (RDC 283), da Anvisa, 11% dos residentes estão fora dessa 

faixa etária. De fato, a pesquisa do Ipea de 2008 constatou que dentre os 0,6% da popu-

lação da região sudeste residentes em ILPIs, 89% têm mais de 60 anos e que,  dentro 

dessa população, 37% têm 80 anos ou mais.

A fiscalização das ILPIs cabe à Vigilância Sanitária e ao Ministério Público, com apoio 

dos conselhos municipais e/ou estaduais do idoso, quando houver. Essa fiscalização é 

regulamentada pela RDC 283 da Anvisa que inspeciona recursos humanos, espaços físi-

cos e serviços operacionais. Algumas vigilâncias municipais também têm suas próprias 

regras que se somam às da Anvisa (Camarano, 2010a).

Após a implantação da PNI e do Estatuto do Idoso, um grande número de conselhos 

municipais  e  estaduais  vem sendo criado.  Todos os  estados  brasileiros  contam com 

conselhos  do  idoso  que  exercem  um  importante  papel  de  apoio.  Dessa  forma,  as 

políticas  públicas  abandonam uma postura  caritativa  e  se  aproximam do  direito  do 

cidadão.
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CAPÍTULO II: AS INSTITUIÇÕES: DUAS HISTÓRIAS DIFERENTES QUE SE 

ENCONTRAM EM NOSSOS ESTUDOS

A pesquisa  realizada  para  esta  dissertação valeu-se  de documentos,  imagens  e  sons 

recolhidos no decorrer de intervenções psicossociais realizadas em duas Instituições de 

Longa Permanência para Idosos, o Lar Monsenhor Assis de Prados e o Albergue Santo 

Antônio, de São João del-Rei. Este capítulo apresenta as duas instituições.

2.1 Lar Monsenhor Assis em Prados

A primeira instituição na qual se implantou o projeto de extensão universitária da UFSJ, 

o Lar Monsenhor Assis, em Prados, é uma instituição que nasceu com propósito de ser 

um lugar de acolhimento, cuidando para não se transformar num asilo tradicional e com 

uma  equipe  de  técnicos  em  saúde  lutando  para  preservar  a  subjetividade  de  seus 

moradores. Foi idealizada por um casal de médicos que atuava na cidade, oriundo de 

outras localidades, e que ali fixou residência. A partir de atendimentos ambulatoriais de 

idosos que viviam sozinhos ou abandonados e que apresentavam saúde muito debilitada, 

os  médicos  tomaram  a  iniciativa  de  realizar  vários  debates  envolvendo  entidades 

assistenciais, religiosas e pessoas afins, tendo em vista buscarem assistência e formas de 

atendimento para a população idosa do município.

Criaram a Associação Municipal de Apoio ao Idoso (AMAI), a 17 de agosto de 1994, 

constituída por uma diretoria voluntária, tendo com presidente Dra. Carmen Heimovski. 

Foram  traçadas  algumas  metas,  referentes  a  temas  como  orientação  relativa  a 

aposentadoria,  assistência,  medicamentos,  roupas,  alimentos  para  idosos  carentes  da 

cidade.  Inicialmente  também,  de  acordo com seu estatuto,  a  associação priorizou o 

atendimento ao idoso em seu lar. Criou um plano de paciente preferencial, em 1995, 

com distribuição de carteirinhas. A AMAI foi declarada de utilidade pública municipal e 
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tinha,  na  época,  440 idosos  cadastrados.  A Associação criou  também um Grupo de 

Terceira Idade que passou a se reunir semanalmente no salão paroquial. Inicialmente, 45 

pessoas recebiam o apoio de voluntários e trabalhavam temas diversos por meio de 

palestras, jogos, reflexões e viagens.

Com  a  atuação  cada  vez  mais  ampla,  a  associação  percebeu  a  necessidade  de 

acolhimento, em regime de institucionalização, de alguns idosos carentes de recursos 

pessoais  e/ou  familiares  para  os  cuidados  mínimos  necessários.  Iniciou-se,  então,  o 

acolhimento de 14 idosos em duas casas cedidas pela Associação de São Vicente de 

Paula, no bairro Pinheiro Chagas, onde se encontra a vila vicentina. Foram contratados 

alguns  funcionários  e  regularizadas  as  aposentadorias  dos  idosos  assistidos,  com as 

quais eram pagas as despesas das casas onde foram acolhidos. Além dessa fonte de 

financiamento, houve, ainda, doações da comunidade.

A AMAI recebeu, em 1996, da Associação de Pais e Amigos de Crianças Especiais 

(APAE), a doação de um terreno de 5.000 m2 para a construção de uma unidade com 

casas  de  repouso e  atendimento  cotidiano exclusivamente  para  idosos  carentes.  Em 

1997,  a  associação  iniciou  a  obra  com  doações  e  participação  de  construtores 

voluntários.

Em 1999, foi concluído o Lar  de Idosos Monsenhor Assis,  como foi denominada a 

instituição, com 578 m2 de área construída, na qual foram acolhidos 23 idosos. Ainda 

ficaram sendo assistidos na vila vicentina seis idosos. Naquele ano, a Associação foi 

declarada de utilidade pública estadual. Esses títulos são importantes, pois dão acesso 

aos serviços e benefícios da Secretaria de Assistência Social e aos planos de assistência 

à população idosa do governo estadual e do federal.

Quando foi feita a doação do terreno, foi imposta a condição de se conservarem as 

mangueiras plantadas. Elas formaram a alameda de entrada da instituição, um espaço 

belo e acolhedor. O modelo institucional era de regime semi-aberto, ou seja, os idosos 

podiam ir  e  vir  e  os  portões  ficavam abertos,  hoje,  como explico  na  introdução,  a 

instituição  perdeu  muitas  de  suas  características  iniciais.  Foram  construídas  casas 

geminadas. Em cada uma delas, passaram a morar de quatro a cinco idosos, havendo um 
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corredor  único  ligando  a  ala  masculina  à  feminina.  Entre  as  duas  alas,  havia  um 

refeitório e a sala de TV. A estrutura física foi planejada para favorecer a convivência 

entre os residentes. Na frente da construção, cultivava-se um jardim.

 

Hoje a instituição abriga 28 idosos, a maioria de Prados, mas atende também cidades 

vizinhas. São idosos que precisam de cuidados, na sua maioria carentes, ou que recebem 

um salário mínimo de aposentadoria e que não têm família, ou que as famílias alegam 

que não tem condições sócio-econômicas de cuidar de seu idoso.  O critéiro inicial para 

entrada para a instituição vem através de um pedido de familiares.  Estes são visitados 

pela coordenadora que dirige o lar, algumas vezes com a presença da psicóloga, a fim de 

avaliarem a real necessidade do idoso em ir morar na instituição e se este concorda. Este 

é um critério que só não é muito respeitado em se tratando de idosos com demências. È 

estabelecido um contrato com a família mostrando qual serviço e condições a instituição 

oferece e em que as famílias precisam participar. 

A instituição  está  em  processo  de  expansão  e  adequação  às  normas  da  vigilância 

sanitária,  pois  passou  por  avaliação  e  foram detectados  alguns  problemas  quanto  à 

norma RDC 283/ ANVISA, que é quem regula o funcionamento das ILPIs em nosso 

país.

2.2 Albergue Santo Antônio em São João del-Rei

O  Albergue  Santo  Antônio  é  uma  instituição  filantrópica  geriátrica  de  longa 

permanência,  com  capacidade  para  93  idosos.  Na  fase  inicial  da  intervenção 

psicossocial  objeto  deste  estudo,  88  idosos  moravam nele,  sendo  28  homens  e  60 

mulheres. Atualmente residem 80 idosos, 27 homens e 46 mulheres. Entretanto, esses 

números variam muito devido ao alto índice de falecimentos.

O “Asilo de Santo Antônio”, como foi chamado na época de sua fundação, a 16 de 

janeiro de 1912, foi instalado na chácara D. Maria Tereza, na então Rua do Recreio, 

num imóvel cedido pela Câmara Municipal de São João del-Rei. O objetivo era o de ser 
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um  Asilo de Mendicidade e abrigar os pobres e pessoas sem teto que perambulavam 

pelas ruas da cidade (Sacramento, 2011).

O “Asilo” foi criado no dia 08 de setembro de 1912, por iniciativa de Frei Cândido 

Wroomans (1868-1937), um religioso holandês da Ordem dos Franciscanos Menores 

(OFM), com apoio de Monsenhor Gustavo Ernesto Coelho (1853-1924) (Sacramento, 

2011).

Em fevereiro de 1927, já com o nome de Albergue Santo Antônio, ele deixa de ser 

gerenciado por Frei Cândido e passa para a responsabilidade da congregação das Irmãs 

Carmelitas da Divina Providência. Hoje, o albergue abriga idosos, em sua maioria, o 

que não ocorria no início de sua fundação como relatado acima. É gerenciado por uma 

mesa administrativa voluntária, com seis componentes, pessoas idôneas da comunidade 

que queiram assumir os cargos. Tem como princípio fundamental preservar a saúde e o 

bem-estar dos residentes (Sacramento, 2011).

A instituição  tem 6.000  m²  de  área  construída,  uma  horta  de  verduras  e  legumes 

orgânicos  e  um galinheiro.  Já  teve  criação  de  vacas  e  porcos  para  o  sustento  dos 

residentes. Hoje, essa criação não é mais permitida pela vigilância sanitária.

Há  uma  ala  masculina  totalmente  separada  da  feminina.  Uma  sala  de  recreação, 

raramente frequentada pelos homens,  encontra-se na ala feminina.  Na masculina,  há 

uma sala de TV, onde idosos cadeirantes, com algum grau de dependência, passam o 

dia. É onde acontece a maioria das atividades de intervenção psicossocial.

Na entrada  da  instituição,  há  um prédio  de 08 apartamentos,  o  pensionato,  como é 

chamado. Tem quartos individuais, com armário, cama e criado-mudo. Os idosos que 

moram no pensionato  podem levar  alguns  de seus  pertences  e  os  arrumarem como 

quiserem. Os banheiros são entre dois quartos. Há uma área de lavanderia para os que 

quiserem e  puderem cuidar  de  suas  roupas.  Os  residentes  recebem os  cuidados  da 

equipe do Albergue e, se preferirem, recebem assistência médica local. Podem também 

fazer consultas fora da instituição, pois a maioria tem um nível sócio-econômico que lhe 

permite a escolha. 



39

Nessa instituição,  de acordo como o grau de cuidados especiais  que necessitam, os 

idosos são divididos pelas seguintes categorias:

Dependência I: idosos que necessitam somente de supervisão em todas as suas tarefas e 

atividades de vida diária; normalmente são idosos saudáveis, mas de idade avançada. 

São, hoje, 11 homens e 30 mulheres.

Dependência II: idosos que necessitam de ajuda efetiva do cuidador para o desempenho 

de algumas atividades de vida diária, como tomar banho, tomar medicamentos, vestir 

roupas etc. São, hoje, 8 homens e 12 mulheres.

Dependência III: idosos que necessitam auxílio intensivo de cuidadores por não terem 

capacidade para  desempenhar  qualquer  atividade de vida diária;  normalmente  ficam 

restritos  ao  leito  e/ou  à  cadeira,  têm  dificuldades  cognitivas  sérias  e  apresentam 

descontrole esfincteriano. São, hoje, 7 homens e 11 mulheres. 

Na entrada da instituição há um jardim com um caramanchão e banquinhos, um lugar 

propício para se fazer uma caminhada. Porém, os idosos não podem ficar nesse espaço, 

pois  o  portão  externo  fica  aberto  e  não  lhes  é  permitido  sair  da  instituição  sem 

acompanhante. Segundo Goffman:

Na vida civil, a sequência de horários dos papéis do indivíduo, tanto no ciclo 
vital  quanto  nas  repetidas  rotinas  diárias,  assegura  que  um  papel  que 
desempenhe  não  impeça  sua  realização  e  suas  ligações  em  outro.  Nas 
instituições totais, ao contrário, a participação automaticamente perturba a 
sequência de papéis,  pois a  separação entre o internado e o mundo mais 
amplo dura o tempo todo e pode continuar por vários anos. Por isso ocorre o 
despojamento do papel. Em muitas instituições totais, inicialmente se proíbe 
as visitas vindas de fora e as saídas do estabelecimento, o que assegura uma 
ruptura inicial profunda com os papéis anteriores e uma avaliação da perda 
de papel. (Goffman,1990,p. 24). 

Há no corredor, entre as duas alas, um refeitório comum, onde cada idoso tem seu lugar 

marcado  com  etiquetas  coladas  nas  cadeiras.  Há  algumas  mesas  menores  onde  se 

sentam  duas  pessoas  e  outras  maiores  que  acomodam  mais  pessoas.  Os  idosos 

cadeirantes,  em  sua  maioria,  recebem  as  refeições  na  sala  de  convivência  de  sua 
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respectiva ala. Na ala feminina há uma sala de idosos muito dependentes, com sequelas 

de  patologias  diversas  e  saúde  muito  fragilizada.  Os  funcionários  a  chamam  de 

enfermaria. Há também, nessa ala, a sala de enfermagem, de Psicologia, rouparia, sala 

de costura,  consultório médico e um salão de atividades com uma televisão grande, 

DVD, cadeiras e mesinhas individuais para a realização de atividades.

Alguns quartos têm muitas camas, tipo pavilhões (são chamados assim); outros quartos 

têm três, quatro camas. Os banheiros são coletivos e ficam entre os quartos. São pouco 

adaptados para idosos.

A equipe de profissionais é composta por um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, 

um psicólogo, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um farmacêutico, três técnicos e um 

auxiliar  de  enfermagem,  dois  auxiliares  administrativos,  treze  cuidadores,  seis 

cozinheiros, nove faxineiros, seis lavadeiras, um motorista, três recepcionistas e quatro 

agropecuaristas

Hoje  a  participação  das  irmãs  Carmelitas  da  Divina  Providência  se  restringe  aos 

cuidados com a capela e à orientação espiritual aos idosos internos. Possuem sua casa 

dentro  do  mesmo  espaço  da  instituição,  têm sua  própria  ajudante  para  os  afazeres 

domésticos, mas contam com a infra-estrutura de cuidado de enfermagem e médicos, 

uma vez que a maioria delas é também idosa. 
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CAPÍTULO III: OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Três conceitos – ludicidade, identidade e afetividade – fundamentam teoricamente esta 

dissertação. Este capítulo traz uma rápida revisão de cada um deles.

3.1 Ludicidade

Pensar o lúdico faz com que lembremos que todos nós, em algum momento da nossa 

infância, tivemos contato com algum jogo: seja ele um jogo de salão, jogos eletrônicos 

ou alguma disputa esportiva. 

Quando iniciamos o projeto em Prados, não tínhamos nenhum conhecimento teórico 

sobre a importância das atividades lúdicas na vida do ser humano e nos guiávamos pela 

própria prática que realizávamos. Na revisão da literatura, encontramos, entretanto, um 

vasto  material  a  esse  respeito.  Silva  (2008,  p.143),  numa  pesquisa  que  fez  sobre 

brinquedotecas e ludotecas, diz que a vida moderna, com seu rimo intenso, tem feito 

com que o homem restrinja seus momentos lúdicos a algumas festas e jogos. Entretanto, 

isso não vale para todo mundo. Por exemplo, nas classes mais abastadas, a busca por 

prazer e bem-estar é maior. 

Vale ressaltar que, muitas vezes, essa busca acontece com características diferentes do 

verdadeiro espírito lúdico, que é caracterizado bela procura de plenitude do homem. O 

que vem acontecendo, segundo Silva (2008), é a predominância de "um espírito lúdico" 

aliado ao lucro e à competitividade. Assim, grandes empresas investem em atividades 

lúdicas  para seus  funcionários,  sabendo da importância  delas  na vida dos sujeitos  e 

percebendo  como  elas  interferem  no  aumento  de  produtividade  e  na  melhoria  da 

sensação de bem-estar e prazer.
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Segundo Fiani (2009), os jogos, principalmente a recreação, são algo tão presente em 

nosso dia-a-dia que passam a ser vistos como muito naturais. Jogos despertam paixões, 

tanto em crianças quanto em adultos. Na linguagem corrente, mesmo atividades bem 

mais sérias do que aquelas praticadas como lazer, são também tratadas como jogos.

Numa pesquisa realizada em uma colônia italiana, no sul do Brasil,  foi constatada a 

importância,  para  trabalhadores  aposentados,  da  ocupação  do  tempo  livre  com 

atividades  lúdicas  que envolvem corporeidade.  Os autores,  Dias  & Filipetto  (2008), 

afirmam  que,  como  várias  mudanças  biopsicossociais  alteraram  as  relações  que  o 

homem estabelece com seu meio, incluindo o aumento do tempo livre com a chegada da 

aposentadoria, a forma como se vai ocupar esse tempo vai depender de valores, hábitos 

e condições sócio-econômicas. Dias & Filipetto consideram importante alternar trabalho 

e lazer, em qualquer fase da vida, pois um apóia o outro, fortifica o outro, tendo em 

vista o equilíbrio do SER (p.129-134). Com a introdução do lúdico, os idosos do estudo 

passaram a se expressarem melhor,  em todos os sentidos,  do real ao imaginário,  da 

afetividade à sociabilidade.

Negrine (2008) afirma que o adulto possui uma capacidade lúdica desde sua pré-história 

de vida. Acredita ser a ludicidade, antes de tudo, um estado de espírito e um saber que, 

progressivamente, vai se instalando na conduta do ser, devido ao seu modo de vida. O 

lúdico  refere-se  a  uma dimensão  humana  que  evoca  os  sentimentos  de  liberdade  e 

espontaneidade  de  ação.  Abrange  atividades  despretensiosas,  descontraídas, 

desobrigadas de toda e qualquer espécie de intencionalidade e livres de avaliações e 

vontades alheias. 

Segundo esse mesmo autor,  hoje se fazem necessários constantes debates científicos 

sobre a ludicidade, para se entender melhor o seu papel no processo de desenvolvimento 

humano e, também, para que se busquem novas formas de intervenção pedagógica que 

possam auxiliar no ensino, pois ainda se sabe pouco, cientificamente, sobre os efeitos 

das intervenções lúdicas, quando usadas de forma sistemática. O autor ressalta ainda a 

necessidade de se preparar pessoas para atuarem com a terceira idade, no campo da 

ludicidade.
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Negrine (2008) chama atenção, também, para a grande variedade de atividades lúdicas, 

de cunho ativo e passivo, que trazem qualidade de vida e prazer. Na opinião do autor, 

quanto mais  ativas as formas lúdicas vividas na rotina diária,  mais  benefícios serão 

obtidos pelos sujeitos. Ele define como passiva a atividade em que o idoso é um mero 

espectador e como ativa aquela que envolve movimentos corporais com outras pessoas, 

com objetos e  com mundo em torno.  Negrine ressalta,  ainda,  que a relação com as 

formas lúdicas deve ser realizada com qualidade, pois, quanto mais interativa, maior 

será o significado que se atribuirá a ela e, por conseguinte, maiores os benefícios.

Nas  intervenções  analisadas  neste  trabalho,  ao  atuar  com  grupos  de  idosos 

institucionalizados, a equipe pesquisou, encontrou e criou instrumentos que prendem a 

atenção,  ajudam a concentração dos idosos,  preservam e resgatam a memória e são 

prazerosos.  Após  um  tempo  de  observação  e  tentativas  de  atuação,  os  principais 

dispositivos de intervenção escolhidos foram justamente as atividades lúdicas. A seleção 

dos instrumentos lúdicos foi especialmente difícil, pois a ideia não partiu dos idosos e 

sim da equipe de Psicologia. 

Brincar é preciso? Sim, mas por quê? Não pelas consequências funcionais 
do  desenvolvimento  de  um  adulto  “competente”,  já  amplamente 
pesquisadas...  [...]  Brincar  é  uma  parte  fundamental  de  nossa  herança 
biológica  como  espécie.  Embora  a  ludicidade  exista  em  muitos  outros 
animais, em nenhuma espécie é tão duradoura ao longo da vida como no 
homem.  Em  termos  evolutivos,  a  ludicidade  adulta  é  um  fenômeno 
neotênico, ou seja, instala-se pela preservação de características adaptativas 
fundamentais  para  a  espécie  adulta,  com  consequências  adaptativas 
fundamentais  para  a  espécie:  nossa  curiosidade  permanente,  nossa 
inventividade  que  beira  as  fronteiras  do  perigo,  nossa  expressividade 
artística, nossa vocação para o risco, para o desconhecido, para a viagem. 
Navegar é preciso (Pereira & Carvalho,2003, p.118). 

A atividade lúdica interativa com pessoas idosas, segundo Jesus e Jorge (1999) gera 

benefícios como a possibilidade de elaborar perdas e ganhos, de expressar emoções, de 

desenvolver a afetividade, estimular a convivência, aumentar a auto-estima, incentivar a 

capacidade de aprender, diminuir o nível de ansiedade e de angústia. Essa atividade é de 

grande  ajuda,  também,  no  desenvolvimento  das  funções  psíquicas  como orientação, 

consciência,  atenção,  concentração,  memória,  pensamento,  percepção,  afetividade  e 

inteligência.
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Pereira e Carvalho (2003) colocam que, muito mais que brincar, a atividade lúdica faz 

parte de nosso cotidiano, da nossa forma de nos conhecermos como seres da mesma 

espécie e de nos relacionarmos com o mundo a cada dia:  brincar é preciso porque é  

humano, para ser humano (p.118).

Kishimoto  (2002),  citando  (Bruner,  1983,1978),  argumenta  que  a  conduta  lúdica 

contribui  para que o ser  que brinca explore e  flexibilize  sua  relação com o mundo 

durante  a  brincadeira,  não  se  preocupando  com as  consequências  e  atrevendo-se  a 

explorar mais e mais, indo além de situações dadas, buscando soluções. No estudo de 

Bruner, feito com crianças, conclui-se que a criança, brincando, aprende a solucionar 

problemas  e  que  três  elementos  participam da  aprendizagem:  a  aquisição  de  nova 

informação, sua transformação ou recriação e sua avaliação (pp. 143-144).

Com os idosos acontece o mesmo.  Nossas  intervenções  lúdicas  mostraram que,  nas 

atividades  em  que  problemas  institucionais  eram  trabalhados,  as  soluções  eram 

buscadas coletivamente, havia aquisição de informações que ocorriam no momento do 

jogo  e,  na  maioria  das  vezes,  essas  informações  eram  transformadas,  recriadas  e 

avaliadas  por  eles,  sempre  com  muita  disposição  e  sabedoria,  surpreendendo 

positivamente as estagiárias.

No caso dos idosos, a socialização se dá no contexto institucional na medida em que são 

trabalhadas,  por  exemplo,  a  apresentação dos  residentes  e  a  origem de  cada  um.  É 

necessário favorecer a (re-)socialização na nova casa e na nova vida. Alguns valores, 

também, devem ser trabalhados no novo contexto, assim como questões essenciais para 

a vida institucional, a fim de que se encontre um equilíbrio emocional, um novo modo 

de vida na instituição. 

3.2 Identidade

Discute-se,  a  seguir,  o conceito  de  identidade  e  sua  articulação  com  a 

institucionalização. Pode-se dizer que, na institucionalização, ocorre comumente a perda 
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de identidade ou a transformação da anterior, uma vez que o atendimento costuma ser 

feito em nome da ordem, em série, com tempo rígido e instituído, sem levar em conta os 

interesses individuais e do grupo (Vieira, 2004).

Segundo  Vieira-Silva  (2000),  no  processo  de  produção  de  identidades,  há,  num 

movimento permanente, “idas e vindas” que ora estão fortes, ora fragilizadas. O fato dos 

residentes estarem em grupo, numa mesma instituição e vivendo as mesmas situações 

não ameniza a opressão pela qual passam, o que pode ser um fator de resistência e 

superação, ou ainda, contribuir para um fechamento paralisante (p.30). 

Para nós, era importante avaliar não apenas se os trabalhos com os grupos conseguiam 

fazer  com que os  sujeitos  idosos  fossem ativos  em seus  papéis  no processo grupal 

vivido,  mas  também  avaliar  se  era  possível,  mesmo  tendo  a  instituição  asilar 

institucionalizado o corpo, haver uma efetiva desinstitucionalização da subjetividade. 

Levamos  em  consideração  que,  muitas  vezes,  as  debilidades  físicas  e  as  reações 

medicamentosas às quais os idosos estão sujeitos, devido ao alto uso de medicamentos 

nas instituições, dificultavam a participação nos grupos. 

Algo  que  percebemos  durante  as  intervenções  é  que  o  fato  de  estarem 

institucionalizados,  sob  um regime  de  normas  muito  rígidas,  dificultava  aos  idosos 

estabelecerem  vínculos  e,  consequentemente,  dificultava  também  a  produção  de 

identidade.

No Albergue Santo Antônio, essas dificuldades parecem mais evidentes, já que a equipe 

de funcionários age no sentido de bloquear  a produções grupais e as expressões de 

afetividade,  tornando  os  internos  mais  submissos  e  sem movimentos  para  mudar  a 

realidade em que se encontram. 

Já no Lar Monsenhor Assis, que possui um regime mais flexível, com normas menos 

rígidas e menos autoritárias, a expressão de afetividade é maior e mais fácil, bem como 

a formação de vínculos entre o grupo de moradores e, também, deles com os estagiários. 

Utilizando os recursos lúdicos, a equipe fortalece esses vínculos e, assim, favorece o 
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surgimento  de  uma  consciência  grupal  a  partir  da  qual  há  a  construção  de  uma 

identidade grupal.

Constatamos,  nas  duas  formas  de  institucionalização,  que  a  produção  de  identidade 

necessita do fortalecimento dos vínculos. Concordamos com Pichon-Rivière (1991, p. 

49), que afirma que o sujeito se constrói na relação com o outro, sendo os vínculos  

sociais a base para os processos de comunicação e aprendizagem. A rede de relações  

no grupo vai sendo estabelecida com base nos vínculos entre cada componente e entre  

o grupo como um todo e outros grupos e instituições. 

Observamos também que, nas ILPIs,  há certa  resistência para a criação de vínculos 

entre os idosos, uma vez que eles lidam muito de perto com perdas e que a dinâmica 

grupal,  nesses  lugares,  é  regida  pelo medo delas,  principalmente o da  morte.  Outra 

perda é a dos estagiários com os quais os idosos convivem por um período. A troca 

deles é feita periodicamente, o que interfere na dinâmica grupal, já que a intervenção é 

grupo trabalhando com grupo.

Percebemos então que, para o fortalecimento da identidade, são necessárias as vivências 

e  elaborações  afetivas,  tanto entre  idosos,  como deles  com as  estagiárias.  Uma vez 

estabelecida uma identidade forte, aumentam as possibilidades de melhorar as relações 

de poder que, ao se tornarem mais igualitárias, favorecem a comunicação e a expressão 

de sentimentos, desejos e vontades. 

Assim,  podemos  dizer  que  os  residentes  do  Albergue  Santo  Antônio  não  se 

caracterizavam inicialmente como grupo, segundo a definição de Pichon-Rivière (1991, 

p. 111), para quem o grupo é: 

um conjunto restrito de pessoas, ligadas por constantes de espaço e tempo, 
articuladas por sua mútua representação interna,  que se propõe de forma 
explícita ou implícita uma tarefa a qual constitui sua finalidade, interatuando 
através de complexos mecanismos de atribuição e assunção de papéis.

Os sujeitos sempre assumem papéis e os adjudicam aos outros, nas relações sociais. 

Esse  interjogo de  papéis  rege  todas  as  relações  dentro  de  um grupo social.  É  esse 

processo que cria a coerência entre o grupo e seus vínculos. Para que se tenha uma 
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estrutura social  mais  integrada,  é  necessário  que papéis  individuais  se  agreguem ao 

conceito de vínculo (Pichon-Rivière, 2007, pp.113-115)

O conceito de papel empregado em termos individuais pode ser estendido aos grupos. 

Na medida em que um adjudica e o outro recebe, estabelece-se entre ambos uma relação 

vincular. O vínculo estabelecido tende a se desenvolver dialeticamente, chegando a uma 

síntese dos dois papéis que é o que caracteriza tanto o comportamento individual quanto 

o grupal (Pichon-Rivière, 2007, pp.113-115). 

Ciampa (1986), igualmente, considera a identidade um fenômeno social. Para ele, é do 

contexto histórico e social em que o homem vive que decorrem suas determinações e, 

consequentemente,  emergem as  possibilidades  e/ou impossibilidades,  os  modos e  as 

alternativas da identidade.  Ele aponta para a identidade como processo constante da 

metamorfose,  mostrando que  ela  é,  ao mesmo tempo,  continuidade e  transformação 

decorrente da representação de papéis ao longo da história de cada um. 

Segundo Vieira-Silva (2000): 

[...] identidade é uma produção coletiva que tem muito mais a ver com a 
trajetória do grupo em torno de suas atividades, objetivos, história, enquanto 
grupo, do que com uma nomeação que tenha sido proposta ao grupo por 
outros.  A  identidade  grupal  ai  sendo  construída  paralelamente  ao 
desenvolvimento de um sentido e de um sentimento de pertencimento ao 
grupo. (p.16).

Na instituição, as pessoas parecem assumir uma nova identidade ligada mais às suas 

perdas físicas ou à nova condição de moradia: “Sr. José do asilo tal...”. A Sra. Maria 

passa  a  ser  chamada  de  Vovó.  Assim,  a  mudança  do  idoso  para  a  casa  geriátrica 

caracterizará uma nova etapa de sua vida, a última, na maioria dos casos. Deixa-se para 

trás uma trajetória vivida e assume-se a condição de morador/a de ILPI.

Ciampa (2001, p.22), quando comenta sobre o personagem Severino do poema de João 

Cabral  de  Melo  Neto,  aponta  para  o  ocultamento  da  identidade  pessoal,  que  é 

contraposta à identidade de um grupo específico:  Sua identidade se constitui também 

por  vidas  ainda  não  vividas  e  por  mortes  ainda  não  morridas,  mas  que  já  estão  
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contidas em suas condições atuais e que emergirão como desdobramento de um tempo  

Severino.

O idoso  institucionalizado,  quando  fala  de  si  mesmo,  fala  mais  sobre  a  identidade 

compartilhada  coletivamente,  identidade  de  grupo,  pois,  na  maioria  das  vezes, 

parafraseando Ciampa  (2001,  p.  24),  a sua individualidade,  sua  singularidade,  sua  

identidade pessoal permanece oculta.

O Severino do poema se auto-compreende a partir de sua própria história e também das 

vidas que ainda não viveu. Para o idoso, o que seriam essas vidas não vividas, senão 

aquelas compartilhadas socialmente com o grupo de idosos residentes da instituição? 

São eles também outros Severinos? Ele tem a mesma sina de todos os idosos moradores 

de instituição? Ele é igual a todos os idosos do passado e do futuro? No “tempo” de 

Severino, ele é um cumpridor de uma identidade igual a todos os Severinos: um tempo 

severino  que  é  vivido  como  um  cotidiano  estruturado  na  luta  pela  sobrevivência 

(Ciampa, 2001, p.23). Será que não é assim também para os idosos da instituição? Um 

tempo que é estruturado num cotidiano igual para todos, esperando um futuro que não 

se sabe qual é? Há uma falta de esperança de voltar para casa? A sina de todos os idosos 

é igual?

Os idosos  institucionalizados,  com o passar  do tempo,  tendem a assumir,  para si,  a 

identidade coletiva compartilhada pelo grupo de residentes, vivida de forma idêntica por 

todos. Isso torna pesada a representação da identidade do idoso da ILPI. Para ele, tudo 

parece ser igual, ser vivido da mesma forma. De seu lado, a equipe de funcionários, 

guiada pelas próprias regras institucionais homogenizadoras, tem dificuldade de ver o 

idoso como indivíduo:

Desistir de buscar também o que diferencia e se contentar em se identificar 
pela igualdade (ou melhor, pela equivalência) com outros semelhantes que, 
então,  precisam  permanecer  idênticos  a  si  mesmos,  como  ele  mesmo 
também idêntico sempre, como dois termos de uma igualdade que subsiste 
enquanto  seus  termos  permanecem  iguais?  Manutenção  do  status  quo, 
reprodução da mesmice... (Ciampa, 2001, p.23-24).
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Segundo Goffman (1974) toda pessoa chega à instituição com uma concepção de si 

mesma que foi construída ao longo de sua vida. A mudança para o novo estabelecimento 

será, na verdade, como um conjunto de mutilações, degradações e profanações – numa 

palavra, mortificação – do eu. O autor coloca ainda que, embora comuns a todas as 

instituições totais, os processos de mortificação do eu dependerão do tipo de cada uma 

delas.  Para  Ciampa  (2001),  a  identidade  não  se  coloca  de  forma  igual,  é  preciso 

considerar a estrutura social e o momento histórico.

Apesar  de  Goffman  não  tratar  especificamente  de  instituições  geriátricas,  essas  – 

mesmo recentemente – têm muito do que ele descreve: muros altos, portões fechados 

isolando  o  mundo  interno  do  externo,  vigilância,  controle,  massificação,  perda  de 

individualidade, enfim, elementos que caracterizam as instituições totais.

Segundo  Vieira  (2004),  numa instituição  geriátrica,  a  mortificação  que  acontece  ao 

longo do tempo é o pólo oposto da construção da identidade. Essa autora considera que 

os  asilos  são  locais  de  mortificação do eu.  Contudo,  é  preciso lembrar  que  eles  se 

instauraram sob a égide da caridade, funcionando como uma máscara e autorizando a 

prática mortificante que atribui ao velho um espaço reduzido no contexto social. 

Pode-se dizer, também, que talvez esses idosos, ao entrar para a instituição, assumam o 

que Ciampa (1990) chamou de representante de mim mesmo, ao comparecer frente a  

alguém eu me represento (p. 170-171). Se os idosos chegam à instituição para se tratar, 

então uma nova forma de se apresentar perante aos outros no novo convívio social é de 

alguém doente. Segundo Ciampa, embora sendo uma totalidade, em cada momento de 

sua existência, o sujeito manifesta-se em apenas uma parte dele como desdobramentos 

de múltiplas determinações a que está sujeito e é impossível expressar a totalidade. A 

cada momento estamos sendo representantes de nós mesmos.

Precisamos pensar,  também, se em nossa sociedade somos o que fazemos, se nossa 

identidade está ligada à nossa atividade, pois o indivíduo não é algo, mas sim o que faz, 

o fazer é sempre atividade no mundo, em relação com os outros (Ciampa, 1990, p.137). 

Como pensar o idoso asilado, aposentado, qual seria sua identidade? O fato de morar na 

instituição implica assumir então uma nova identidade? Como ele se desempenha nela, 
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quem é  o  sujeito  que  ali  reside?  É possível  identificarmos  no sujeito  idoso  que  se 

relaciona  com  os  demais,  uma  nova  identidade?  Ela  será  construída  a  partir  do 

relacionamento com o outro, apesar das limitações institucionais?

A identidade metamorfose,  que,  como salienta Ciampa, é realidade,  é movimento,  é 

transformação, pode ser produzida nas ILPIs? O que se observa, é que, na maioria das 

vezes, não, não é possível. O idoso então vai se adaptando à nova realidade e vai se 

transformando por dentro e por fora, a partir das relações. Ou, diferente disso, como 

escreve  Ciampa  (1990,  p.148),  a  metamorfose  pode  nos  aparecer  como  não-

metamorfose, como não-movimento, como não-transformação?

Porém, é possível pensar, em contraposição, na produção de uma identidade coletiva 

dos idosos,  na qual o grupo caminha junto em busca de melhorias na qualidade do 

atendimento. Como ressalta Vieira-Silva (2000):

Se  a  vivência  coletiva  de  situações  de  opressão  pode  ser  um  fator  de 
resistência  e  superação,  pode,  também,  contribuir  para  um  “fechamento 
paralisante”. O caminhar dos grupos é pleno de contradições e o processo de 
construção da identidade deles é sempre “atravessado” por tais contradições. 
(p.30).

Apesar  desse  emaranhado  de  perdas  e  dificuldades,  é  possível  construir-se  novas 

relações, é possível a produção de uma nova identidade grupal que tem articulações com 

as identidades individuais, mas que é muito mais do que a soma delas (Vieira-Silva, 

2008).

3.3 Afetividade 

Montero (2004) coloca a importância que têm os afetos para a vida cotidiana e o quanto 

as manifestações de afetividade são valiosas para a vida do grupo e a execução de suas 

tarefas. A autora faz menção a Henri Wallon, dizendo que parece que a Psicologia se 

esqueceu do quanto a afetividade é motivadora e uma necessidade humana durante o 

processo  de socialização.  Para  Montero,  a  afetividade  é  um aspecto  constitutivo  da 

atividade humana e se expressa em inúmeros atos da vida cotidiana. Portanto, ao se 
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propor  um trabalho  comunitário,  é  necessário  que  se  levem em conta  os  processos 

afetivos já que a consciência, a ação e o afeto estão relacionados, sem jamais serem 

separados.

A presença  da  afetividade  nas  ações  dos  grupos  é  extremamente  importante  para  o 

desenvolvimento da identidade comunitária, pois interfere na construção coletiva e no 

surgimento  do  sentido  de  comunidade  que  originará  essa  identidade.  Os  afetos  são 

indispensáveis  quando  se  fala  em  protestos  e  trocas  na  constituição  dos  grupos 

organizados e ainda os fortalecem (Montero, 2004).

Por meio de controles desnecessários, há instituições para idosos que impedem a criação 

de  vínculos,  dificultam  a  expressão  da  afetividade  e  o  desenvolvimento  de  uma 

identidade  grupal  mais  coesa.  Elas  são  maioria.  Restringem  o  questionamento  das 

relações  de  poder  e  das  relações  sociais  estabelecidas,  impedem  as  manifestações 

cotidianas de liberdade e autonomia. Por isso, os idosos residentes em ILPIs necessitam 

criar vínculos grupais, não somente porque à medida que a idade avança necessitamos  

cada vez mais vivenciar atitudes compartilhadas (Negrine, 2008, p.21), mas também, e 

principalmente,  para  que  possam  se  defender  dos  excessos  de  controle  e  da 

despersonalização.

Entretanto, é necessário lembrar, como ressalta Max Pagés (1976), que a afetividade nos 

grupos se manifesta diariamente, é permanente na vida dos grupos, ainda que subjacente 

às suas atividades:

uma reunião de trabalho não progride; os participantes, entretanto, dispõem 
da  informação necessária  para  tratar  o  problema [...].  Não parece  existir 
entre  eles  conflitos  insolúveis  de  interesse.  Mas  cada  um guarda  para  si 
elementos de informação necessários aos outros. [...] Tudo se passa como se 
temores não formulados paralisassem os participantes, por exemplo, o temor 
de ser prejudicado ou explorado pelos outros, o temor de os ver se ligarem 
contra ele e de ser excluído, ou ainda outros temores. (p.263).

Esses temores estão presentes, ainda que o grupo não tenha consciência deles, e são 

eles  que  governam o grupo,  muito  mais  que  os  dados  objetivos  do  problema em 

discussão: sentimentos são compartilhados a todo momento por todos os membros de  

um grupo,  em geral  inconscientes,  manifestam-se  em  todos  os  níveis  da  vida  do  
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grupo; os sentimentos são individuais e estão em relação com os sentimentos coletivos  

(Pagés, 1976, p.265).

Segundo Pagés (1976),  outros temores  estão subjacentes  à  presença de fenômenos 

afetivos,  tais  como  a  polarização  entre  dois  subgrupos  poderosos,  a  apatia,  a 

depressão, o culto a um chefe ou a uma ideologia (p.264).

Montero (2004) afirma que a afetividade interfere em todo trabalho comunitário e é 

particularmente  evidente  nos  processos  de  participação,  compromisso, 

problematização,  desideologização,  reflexão  e  avaliação,  formação  de  identidades 

comunitárias e sentido de comunidade, geração de movimentos de resistência, protesto 

e dinamização da ação comunitária. Ela ainda tem funções junto ao conhecimento e à 

ação (p.281).

Se,  como  escreve  Montero  (2004),  a  afetividade  necessita  do  outro  para  ser 

manifestada, ficando mais evidente o seu aparecimento nos grupos, para a instituição, 

muitas vezes, ela é proibida. É sempre por meio de  manifestações variadas dos afetos, 

que muitos sentimentos e emoções tornam-se evidentes e podem ser compreendidos e 

avaliados.  Isso  vale  até  mesmo  para  sentimentos  negativos,  de  desagrado  ou  de 

decepção.  Tais  manifestações  construídas  psicossocialmente  podem ser  duradouras, 

acompanham ações e são modificadas no decorrer do tempo, como parte dos processos 

de aprender e conhecer. 

Lane (1995) constata, após estudo de diversos autores, que as emoções são de natureza 

mediacional  na  constituição  do  psiquismo  humano,  estão  presentes  nas  ações,  na 

consciência e na identidade do indivíduo e se diferenciam histórica e socialmente por 

meio  da linguagem.  Afirma ainda  que  a  afetividade  é  tão  fundamental  para  o  ser 

humano quanto a consciência e a atividade.

Em nossas intervenções, à medida que o trabalho avançava, as relações entre os idosos 

também se transformavam e se efetivavam, causando estranhamento na instituição. Os 

vínculos  eram  construídos.  Um  exemplo,  mais  forte,  eram  as  manifestações  de 

sexualidade e sensualidade que, quando percebidas, eram coibidas pela instituição. Essa 
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atitude bloqueava, ou até mesmo impedia a expressão dos afetos e deixava explícitas as 

relações de poder a serviço de mecanismos de controle, no sentido de guarda, proteção, 

e  isolamento social.  A maneira  como são vivenciadas  e internalizadas  tais  situações 

determina muito o modo de viver e adoecer dos internos e se reflete no desenvolvimento 

do processo grupal.

Entretanto, nos momentos de ludicidade, esses conteúdos surgiam e, muitas vezes, era 

por meio de deles que as insatisfações eram denunciadas e trabalhadas. Percebíamos 

certa vitalidade, alguma participação social, expressões de desejos, de necessidades. Os 

cuidadores não davam conta de lidar com esse idoso desejante e ativo que, além de 

denunciar a relação de poder disciplinar exercida pela instituição, os incomodava. 

Observações  realizadas  durante  intervenções  psicossociais  em instituições  de  longa 

permanência de Prados e São João del-Rei demonstraram que o idoso apresenta reações 

de  ansiedade e  confusão quando chega à  instituição,  após  deixar  a  maioria  de seus 

pertences para trás. A inatividade, a falta de visitas de familiares e de trabalhos coletivos 

diários, as poucas atividades para “passar o tempo”, junto à mudança drástica ocorrida 

em seu contexto ambiental, igualmente provocam, no idoso, reações perturbadoras. A 

nova rotina restringe quase todas as manifestações de afetividade.

Segundo Oliveira, Pasian e Jacquemin (2001), citando um estudo de Adrados (1987) 

que pesquisou 200 idosos brasileiros (100 institucionalizados e 100 residentes em seus 

lares), a inatividade gerada com a institucionalização reduz o potencial intelectual dos 

idosos, diminui sua criatividade e interfere negativamente nas suas vivências afetivas.

Oliveira  et  al.  (2001)  apresentam  um  estudo  de  Chelala  (1982)  que apontou  o 

isolamento  social  como  um risco  à  saúde  e  à  qualidade  de  vida  dos  idosos:  esse  

isolamento  social  priva  os  anciãos  de  importantes  apoios  emocionais,  físicos  e  

financeiros (p. 72). A esse respeito, é preciso assinalar que mais do que contatos sociais, 

são  importantes  a  qualidade  dos  relacionamentos  e,  em especial,  a  companhia  e  as 

trocas  afetivas  com  os  parentes  e  amigos,  ou  seja,  os  vínculos  estabelecidos 

cotidianamente.
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Para Pichon-Rivière (2007), o vínculo é um conceito instrumental e fundamental, uma  

relação ora inconsciente,  ora intencionada e  direcionada para o outro.  Através  da  

relação com uma pessoa, repete-se uma história de vínculos determinados em tempos e  

espaços  diferentes  (p.49).  As  idéias  desenvolvidas  por  Pichon-Rivière,  visando  à 

compreensão de como as relações podem ser articuladas entre os membros de um grupo 

e como tais questões podem ser trabalhadas, são refletidas neste trabalho. 

Afonso (2002), referindo-se à teoria de Pichon-Rivière, define grupo como:

um conjunto de pessoas, ligadas no tempo e no espaço, articuladas por sua 
mútua representação interna, que se propõem explicita ou implicitamente a 
uma  tarefa,  interatuando  para  isto  em  uma  rede  de  papéis,  com  o 
estabelecimento de vínculos entre si. (p.21).

Nessa  vertente,  Afonso  (2002)  vê  o  vínculo  como  base  para  os  processos  de 

comunicação e aprendizagem, uma vez que o sujeito – como sujeito social – se constitui 

na relação com o outro. Os vínculos, em um grupo, são formados entre indivíduos, entre 

indivíduos e o grupo e entre o grupo como um todo e os seus participantes. O grupo se 

une em torno de uma tarefa que é consciente e afetiva. Há, nele, duas dimensões de 

atividade mental, uma racional, diretamente relacionada à tarefa, e outra relacionada à 

dinâmica psíquica dos participantes. A tarefa do grupo se subdivide em tarefa externa e 

interna. A primeira se refere ao alcance dos objetivos que foram assumidos e a segunda 

está relacionada com a tarefa de lidar com os processos vivenciados pelo grupo. 

No  capítulo  seguinte  fazemos  a  trajetória  das  intervenções  nas  duas  instituições 

estudadas e descrevemos os jogos utilizados. 
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CAPÍTULO IV: A TRAJETÓRIA DAS INTERVENÇÕES E A DESCOBERTA DE 

UM CAMINHO: O LÚDICO E SUAS REPERCUSSÕES NAS RELAÇÕES DE 

AFETIVIDADE E RESGATE DE IDENTIDADE.

Um  caminho  percorrido  e  sem  volta;  sofrido, 

cheio de questões... São idas e vindas...

Indo e vindo, um pássaro tece seu ninho.

(Beatriz Coutinho e Cecília Caram)

Este capítulo traz o relato das intervenções psicossociais realizadas no Lar Monsenhor 

Assis de Prados e no Albergue Santo Antônio, de São João del-Rei.

4.1. Os contatos iniciais e a consolidação das intervenções

Por volta do ano de 2000, iniciou-se a intervenção em Prados, no Lar Monsenhor Assis. 

Devido  à  minha  ligação  como  voluntária  da  instituição  e  ao  fato  de  perceber  a 

necessidade de um trabalho a ser feito com os idosos, após constatar o quadro de apatia 

e ociosidade em que eles viviam, passei a me perguntar: será que tudo o que eles sabiam 

fazer  era  esquecido  ao  chegarem  para  morar  ali?  Também  me  incomodava  a 

impessoalidade como viviam, o fato de que seus quartos não eram como os de um lar e 

sim como de hóspedes,  onde nada  de individual  podia ser  colocado:  não  havia  um 

armário ou uma cômoda pessoal,  nada.  Suas  roupas  eram guardadas  numa rouparia 

coletiva e algumas pequenas coisas que traziam de suas vidas anteriores se resumiam a 

uma  sacola.  A mudança  para  a  instituição  parecia  que  os  transformara  em pessoas 

invisíveis para a comunidade. Os que tinham família recebiam poucas visitas; os demais 

recebiam visitas esporádicas, aos domingos. 

Avaliei ser necessário melhorar a qualidade de vida dos idosos residentes na instituição, 

proporcionar a eles um ambiente agradável e afetivo, com cara de um “lar”, como o 
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nome da instituição sugeria, onde tivessem mais responsabilidades, com mais opções de 

lazer, mais momentos alegres, mais atividades que pudessem minimizar suas perdas, 

fossem elas físicas ou emocionais. Não sabia como isso seria feito. Reunida uma equipe, 

fizemos um projeto com numerosas  opções  de atividades envolvendo,  os  idosos,  os 

funcionários e a comunidade.

Na prática, tal projeto não foi efetivamente implantado, pois não dependia somente da 

equipe,  mas  dos  muitos  voluntários  da  cidade  e  da  instituição.  Como  éramos 

inexperientes  no  trabalho  com  idosos  institucionalizados  e  com  comprometimentos 

cognitivos, tivemos que reavaliar muitas vezes as intervenções. Foram muitas idas e 

vindas.

Inicialmente,  nossas  intervenções  giravam  em  torno  de  algo  próximo  da  terapia 

ocupacional, ou seja, fazíamos trabalhos de arte, colagens, pinturas, etc.,  mas sem o 

saber da TO, que o faz com um propósito específico. Criávamos atividades em função 

não apenas do resgate do saber deles, anterior à institucionalização, mas também a partir 

da  valorização  das  suas  capacidades  individuais,  da  percepção  da  possibilidade  de 

construírem  algo  que  minimizasse  suas  perdas  físicas.  Nessas  atividades,  ocorriam 

conversas, expressões de alegria, às vezes manifestações de reconhecimento do trabalho 

do outro.

Os  idosos  acolhidos  ali  eram,  em sua  maioria,  da  cidade  de  Prados.  Por  que  não 

conheciam a  história  um do  outro?  Por  que  conversavam pouco  entre  si?  Por  que 

ficavam parados, com olhares distantes, esperando os horários pré-estabelecidos pela 

instituição para alimentação,  banho ou descanso? Tínhamos que avançar;  queríamos 

entender tudo isso e provocar mudanças; queríamos que os idosos se relacionassem e se 

tornassem protagonistas de suas vidas. Mas, como? Eles não falavam muito de si; não 

sabíamos também de suas histórias de vida, não sabíamos como nem por que estavam 

morando no Lar. Quando estavam reunidos em grupo, mal conseguíamos ouvir algo do 

dia-a-dia. A nossa angústia crescia...

Tateamos... Ora colocávamos música, introduzíamos bolas e balões para exercícios, ora 

propúnhamos  desenhos  livres  ou  com  alguma  temática,  no  que  eles  tinham  muita 
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dificuldade. Os desenhos livres, então, eram um verdadeiro suplício: “–  O que devo  

desenhar?”, “–  Não  sei  desenhar  nada.”,  “–  Não  fui  à  escola...”  Noutro  dia, 

propúnhamos exercícios físicos, caminhadas, trabalhávamos equilíbrio, exercícios com 

mãos e dedos (atividades mais próprias da área de fisioterapia); chegou a época do Natal 

e foram buscadas atividades para confecção de enfeites natalinos para decorar a casa. 

Essa  etapa  foi  interessante  porque  havia,  no  início,  por  parte  das  estagiárias,  o 

descrédito de que alguns idosos fossem capazes de fazer muitas das coisas propostas e 

elas  se  surpreenderam,  principalmente  com  os  deficientes  visuais.  Também  foi 

interessante, porque despertou nos idosos a memória de como era viver o Natal com 

suas famílias. O fato de poderem enfeitar a casa em momentos de festa gerou muita 

participação.  Músicas  de  Natal  foram  colocadas  e  os  encontros  se  tornavam  mais 

prazerosos. Havia maior integração entre os idosos e também entre eles e a equipe. 

Nessa época, a equipe chegou a algumas conclusões: era preciso ter música, era preciso 

estimular o saber, contar e ouvir histórias. Mas, as estagiárias ainda estavam inseguras, 

precisavam ouvir  dos  idosos  que  “ficou  bom”,  “foi  bom o  encontro”,  “os  enfeites 

ficaram bonitos”  e,  quando algo  não  dava  muito  certo,  ficava  evidente  que  não se 

haviam preparado como equipe, o que acontecia em todas as etapas. Também, ainda 

atendiam muito à demanda da instituição de “distrair” os idosos. Quando terminou a 

fase  do  Natal,  a  equipe  começou  a  tatear  de  novo:  caminhadas,  exercícios  físicos, 

exercícios de psicomotricidade, recortes, colagens, confecção de objetos (porta-retratos, 

caixinhas de portas-treco,  etc.),  dinâmicas de reflexão sobre algum tema, jogos com 

bolas de papel (tudo ainda no intuito de distrair, não compreendendo a importância do 

lúdico,  o  que  veio  a  acontecer  muito  depois,  ao  se  tomar  contato  com teorizações 

relativas ao papel do lúdico). 

Atividades como a do Natal, passaram a acontecer em todas as datas comemorativas do 

calendário: Carnaval, Semana Santa, Dia das mães, Festa Junina e outras. Mas, quando 

acabavam essas datas, retornava-se às atividades anteriores. Lendo os relatórios tenho a 

impressão de que a equipe somente preenchia o tempo dos idosos. Ainda não havia um 

grupo.  Em  alguns  momentos  aleatórios,  quando  eram  propostos  jogos  comuns  de 

domínio  público,  como  bingo  e  baralho,  percebiam-se  algumas  manifestações  de 
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competitividade, agressividade ou cooperação. Passados um ano e meio de intervenção, 

a equipe já era outra: entraram duas novas estagiárias que passaram a atuarem comigo.

Nessa fase, minha mistura de papéis ficou evidente: eu era voluntária lotada na diretoria 

da  instituição  e  estagiária  da  universidade  federal.  Já  estava  mais  segura  como 

estagiária,  apesar  de  ainda  não ter  articulado intervenção e  ludicidade;  a  função na 

diretoria me propiciava uma esfera de poder na instituição. Uma dificuldade era o fato 

de uma das estagiárias fazer parte de uma pesquisa de iniciação científica e, em muitos 

momentos, direcionar as questões em favor da sua pesquisa. Não percebi isso na época, 

mas,  hoje,  relendo  os  relatórios,  penso  que  isso  fica  evidente,  até  mesmo  porque 

interrompemos os jogos algumas vezes. Há momentos de rodas de conversa, nos quais, 

lendo os relatórios, percebo que éramos “pedagógicas”, ou seja, direcionávamos muito 

as falas, perguntávamos o que queríamos ouvir, principalmente à estagiária envolvida 

com a pesquisa, apesar de o movimento do grupo começar a surgir e nos surpreender. 

Houve momentos em que o grupo foi dividido em feminino e masculino, devido a uma 

idosa novata que se recusava a entrar no refeitório onde eram realizadas as atividades. 

Não deu muito certo, retornamos ao modelo inicial e aquela idosa às vezes participava, 

às vezes não. Por fim, a equipe tomou contato com teorias sobre o lúdico na terceira 

idade e começamos a sistematizar as intervenções. Foi um avanço. Novamente idas e 

vindas, agora sem entender mais o porquê disso.

Criamos alguns jogos, mas não ficamos apenas neles. Introduzimos outras atividades. A 

estagiária-pesquisadora  direcionava  um pouco mais  o  trabalho para  seu  objetivo  de 

pesquisa e havia também a questão do calendário das festas, que interrompia tudo o que 

dizia  respeito  ao  lúdico  a  fim  de  se  preparar  as  atividades  específicas  de  cada 

comemoração. Hoje, revejo tal situação, percebendo que, nesses momentos, agia muito 

mais  como um membro da diretoria  da  casa  que  como membro de  uma equipe  de 

estagiárias.

Em 2002, uma nova mudança: conclui meu curso de graduação, assumi a função de 

professora substituta no Departamento de Psicologia, na área de Psicologia Social,  e 

passei  a  ser  supervisora do estágio.  No ano seguinte,  estendemos  o projeto  à  outra 

instituição,  o  Albergue  Santo  Antônio.  Nessa  nova  etapa  do  trabalho,  ainda  não 
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tínhamos expandido totalmente as atividades com o lúdico.  Mas, enquanto fazíamos 

observações na nova instituição, os jogos criados já eram realidade no Lar Monsenhor 

Assis, assim como suas possibilidades e alcances. As estagiárias compreendiam bem a 

importância dos jogos e da ludicidade. Em quase todas as intervenções, mesmo naquelas 

que envolviam datas comemorativas, introduzia-se o lúdico. Sempre que a instituição 

tinha  um problema que envolvia  os  idosos,  isso  era  tratado no grupo,  ludicamente. 

Trabalhavam-se relacionamentos, histórias de vida, perdas, problemas vivenciados na 

instituição, memória, etc. 

O projeto para o Albergue Santo Antônio pouco contemplava o lúdico. Ele falava em 

“Possibilidades de Atuação em Psicologia Comunitária”. Após um tempo de observação 

das  atividades  desenvolvidas  pela  psicóloga  do Albergue e  do  funcionamento  dessa 

instituição como um todo, as estagiárias levaram para a supervisão a informação de que 

a  participação  dos  homens  era  menor  que  a  das  mulheres,  em  tudo  o  que  era 

proporcionado aos idosos. Decidimos então que as intervenções seriam desenvolvidas 

na ala masculina, que é bem separada da feminina, como descrito anteriormente. 

Assim, no Albergue Santo Antônio, o lúdico só foi introduzido após alguns meses de 

observação e  após a realização de supervisões coletivas,  junto às estagiárias do Lar 

Monsenhor  Assis.  Ao  se  lembrarem das  brincadeiras  e  jogos  de  suas  infâncias,  as 

estagiárias propuseram a confecção de jogos de mesa e dominó e perceberam que isso 

agradava muito aos  idosos.  Também realizaram um campeonato com esses jogos e, 

durante  esse  período,  muitas  questões  em  relação  a  competitividade  e  cooperação 

puderam ser tratadas. Mas ainda não eram utilizados os jogos criados pela equipe do Lar 

Monsenhor Assis. Aí também iniciou-se o processo de idas e vindas.

Paralelamente a esses trabalhos, acontecia, em uma terceira instituição, a Casa do Velho 

Amigo,  em  Barbacena,  um  estágio  junto  à  equipe  de  funcionários,  coordenado 

igualmente pela área de Psicologia Social da UFSJ. A partir da experiência em Prados e 

em São João del-Rei, estendeu-se para Barbacena a proposta de intervenções com o 

lúdico.  Porém,  não  foi  dada  continuidade  a  esse  estágio,  devido  às  interferências 

contínuas  da  direção  da  casa  nas  atividades  desenvolvidas  e  à  sua  rejeição  das 

reivindicações surgidas no grupo dos idosos, que foram simplesmente desconsideradas. 
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Esses fatos,  a quantidade de material  a ser analisado e as limitações de tempo para 

finalizar  a  dissertação,  fizeram com que decidíssemos  não incluir  a  Casa  do  Velho 

Amigo no presente trabalho.

Após o término de meu contrato como professora continuei a atuar como co-supervisora 

dos estágios. Nessa mesma ocasião, houve também mudanças na direção do Albergue 

Santo Antônio e nas supervisões de estágio. Divergências de perspectiva culminaram no 

fechamento do estágio nessa instituição, por um período de três anos, de 2005 a 2007. 

Em Prados, o trabalho foi interrompido, também, no período de 2006 a 2009, com o 

meu afastamento da função de psicóloga da instituição. Nessa época eu já não fazia 

mais parte da direção. Posteriormente, em 2008, o estágio foi retomado no Albergue 

Santo Antônio e, em 2010, no Lar Monsenhor Assis. 

É  importante  ressaltar  que,  a  cada  mudança  de  equipe,  havia  uma  interrupção  no 

processo, o que pôde ser facilmente observado com a presente pesquisa. Assim que os 

estagiários novos entravam, iniciavam um processo de observar a instituição, conversar 

com idosos individualmente, observar as festas e eventos promovidos, utilizar os jogos 

de  mesa  para,  depois,  começarem  a  trabalhar  com  os  jogos  criados  pelas  equipes 

anteriores. Já havia sido feita uma sucessão de intervenções e isso era desconsiderado, 

enquanto que o grupo de idosos era quase o mesmo (pois, depois que eles entram para a 

instituição, geralmente, só saem com a morte). No retorno, após cada interrupção do 

estágio,  a  perspectiva  do  lúdico  era  retomada,  com a  utilização  dos  mesmos  jogos 

criados anteriormente. Não quisemos “reinventar a roda”, pois o lúdico já havia sido 

experimentado e aprovado como possibilidade de intervenção efetiva.

Enfim, quando me propus a realizar  esta pesquisa,  era  para verificar  como (e se) o 

lúdico influenciou a vida dos idosos residentes nas ILPIs investigadas. Uma vez que 

pensamos em melhoria na qualidade de vida, pressupomos ser necessário preservar as 

identidades e  o relacionamento saudável  entre  os idosos.  Daí  a  escolha de verificar 

como a ludicidade influencia o resgate da identidade e a possibilidade de manifestação 

de afetividade, com melhoria nos relacionamentos interpessoais. 
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4.2. As intervenções e os jogos

No início  dos  trabalhos,  quando  as  estagiárias  chegaram às  instituições,  utilizaram 

técnicas e métodos diversos de intervenção psicossocial, tais como dinâmicas de grupo, 

oficinas de grupo, danças, confecções de artesanato, brincadeiras. O objetivo do projeto 

era buscar a melhoria da qualidade de vida dos internos, resgatar de suas identidades e 

subjetividades e preservar suas memórias. Entretanto, alguns idosos eram desatentos e 

desmotivados e a cada semana ficava mais difícil conseguir a adesão deles.

Ao  consultar  hoje  as  anotações  da  época  constato  que  uma  das  coisas  que  mais 

incomodava à equipe, nas instituições, era o fato dos idosos não se relacionarem uns 

com os outros. Havia residentes do sexo feminino e do masculino, mas eles pouco se 

conheciam, não conversavam entre si nem trocavam suas histórias.

A escolha pelo lúdico, na ocasião, foi uma decisão a partir de intervenções livres nas 

quais se perguntava aos idosos o que gostariam de fazer e eles quase sempre diziam que 

a equipe que escolhesse, qualquer coisa servia. Mas, alguns se manifestaram dizendo: 

contar  causos,  rezar,  contar  piadas,  fazer  charadas,  enfim,  repetir  brincadeiras  que 

faziam na infância. O fato de se obter essas informações descontraídas já mostrava certa 

mobilização afetiva por parte  dos idosos.  Mas,  também era necessária  a adesão dos 

idosos  mais  "quietos",  dos  cadeirantes  e  dos  mais  comprometidos  cognitivamente. 

Nesse momento, foi preciso acreditar na capacidade de cada um e não deixar que as 

limitações físicas e as falas de cuidadores impusessem barreiras à participação dos que 

se encontravam naquelas condições.

Os idosos participavam das intervenções se quisessem, mas todos eram convidados. Isso 

contrariava os dirigentes, que achavam que, já que havia ali “psicólogas” trabalhando, 

que todos participassem das atividades. A equipe de estagiárias explicava então como 

funcionava o trabalho e seu esforço para não reproduzir práticas presentes na maioria 
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das instituições, em que tudo é para todos, não sendo respeitada a individualidade de 

cada um.

O local onde eram realizadas as intervenções dependia do clima, pois não havia uma 

sala destinada a reuniões de grupo. As práticas aconteciam ar livre, no jardim ou na sala 

de TV. Em uma das instituições, isso causava descontentamento a alguns idosos que não 

queriam participar, pois pedíamos que desligassem a televisão. As intervenções tinham 

duração de cerca de duas horas,  sendo quase meia hora destinada à organização do 

grupo.

No  Lar  Monsenhor  Assis,  a  intervenção  era  realizada  pela  manhã,  devido  à 

disponibilidade das estagiárias, já que a instituição situa-se numa cidade vizinha à que 

residiam e estudavam. Esse horário, muitas vezes, era inadequado, por ser destinado a 

cuidados com higiene pessoal e às atividades do corpo de enfermagem. Além disso, em 

dias muito frios, os idosos não se dispunham a participar.

No Albergue Santo Antônio, as intervenções ocorriam à tarde e, aí, o problema, muitas 

vezes, eram as sobreposições de atividades envolvendo outros cursos da UFSJ, outras 

universidades  ou  outros  grupos  sociais.  Cabe  lembrar  que  as  festividades  da  casa 

sempre eram programadas também para o turno da tarde. As equipes de funcionários 

sempre atravessavam as atividades do grupo, falando alto, transportando utensílios e 

roupas,  não respeitando as atividades de intervenção.  Esses fatores dispersavam boa 

parte dos idosos, que já tinham outros problemas de atenção e concentração.

Mesmo com todos esses entraves, os jogos passaram a funcionar como disparadores 

operativos  (Pichon-Rivière,  1998),  permitindo evocar  temas  relativos  às  histórias  de 

vida dos idosos e aos acontecimentos na sociedade. Passaram a ajudar na resolução de 

problemas  cotidianos,  como  os  relativos  à  convivência  entre  eles  e  deles  com  a 

instituição e a direção e suas normas.

Nessa  fase  em  que  o  lúdico  já  estava  consolidado  nas  intervenções,  utilizávamos 

especialmente quatro jogos, criados pela equipe. Eles eram:  Quem sou eu?, Jogo da  

vida, Jogo da memória e Jogo do saquinho. O Quem sou eu? é um jogo construído a 
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partir de conversas individuais da equipe com os idosos, fazendo perguntas sobre suas 

histórias de vida, idade, altura, sinais físicos, origem, profissão, etc. As estagiárias, a 

partir da coleta dessas informações, montam questões referentes a cada idoso, dentro de 

cartões coloridos. Quando conseguem uma série de perguntas variadas, pelo menos uma 

sobre cada participante, os idosos são reunidos em círculo, coloca-se uma música (usada 

em todos os jogos já que sempre ajuda na concentração e atenção), roda-se um dado, 

também colorido e das mesmas cores dos cartões. Em um determinado momento, uma 

das estagiárias para a música e o idoso que estiver com o dado o joga no chão. A cor que 

estiver voltada para cima será a escolhida dentre os cartões que contiverem as questões. 

O objetivo desse jogo é fazer com que os idosos se conheçam, pois, apesar de morarem 

juntos, muitos não sabem nem o nome direito do outro, não sabem nada da vida uns dos 

outros.

O Jogo da vida é inspirado num jogo de adolescentes. É composto de um tablado de 

E.V.A2,  de  3mx3m,  construído  pelas  estagiárias,  com  uma  estrada  traçada  com 

quadrículas de cartões coloridos, dois cones e um dado colorido. As estagiárias coletam, 

junto  aos  idosos,  questões  sobre  suas  histórias  de  vida,  relacionadas  a  datas 

comemorativas ou a personalidades da história da cidade de origem deles ou da cidade 

onde  a  instituição  se  localiza  e  colam as  questões  sobre  as  quadrículas  da  estrada 

traçada.  Entre  essas  questões  são intercalados comandos,  como “Volte  uma casa...”, 

questões da brincadeira, como “O que é, o que é?”; questões sobre a vida institucional 

como  o  nome  da  equipe  de  funcionários,  das  estagiárias,  dos  idosos,  detalhes  da 

estrutura física da casa, etc.,  o que ajuda a tornar mais dinâmica a atividade lúdica. 

Durante o jogo, os participantes são divididos em duas equipes que elegem quem joga o 

dado colorido e, dependendo do número sorteado, manipulam, sobre o tablado, os cones 

referentes à equipe jogadora. A equipe que responde às questões corretamente e chega 

ao final da estrada primeiro, é a vencedora. Os demais idosos da equipe jogadora podem 

2 E.V.A., que é a abreviação do termo “Etil Vinil Acetato”, é aquela borracha não-tôxica que pode ser  
aplicada em diversas actividades artesanais. EVA é um material utilizado no meio educacional enquanto 
ferramenta didáctica e no meio artístico como suporte para peças decoradas. É um material maleável, opa-
co, atóxico e que se apresenta em várias cores. É um material excelente para o trabalho decorativo e arte-
sanal, pela facilidade da montagem das peças. É um material barato e de fácil aquisição. Utilizado na con-
fecção de: molduras, sacos, convites, painéis, “lembrancinhas”, tapetes, marcadores de texto, capas de ca-
dernos, etc.  
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ajudar quem joga o dado, caso ele não saiba a resposta. O objetivo do jogo é o resgate 

das histórias de vida, memória e interação.

O Jogo do saquinho se caracteriza por ser um jogo em que,  dentro de um saco de 

T.N.T3, são colocados objetos relacionados com a história dos idosos ou objetos de uso 

pessoal, coisas que reportam à vida cotidiana dos idosos na instituição. Os grupos de 

participantes  são  reunidos  numa  sala  e  dispostos  em  círculo.  Inicialmente  foi 

aproveitada a melodia de uma cantiga de brincadeira infantil – “Lá vai a bola, andar na 

roda, andar depressa e sem demora...” – que ficou assim: “Lá vai o dado andar na roda, 

andar depressa e sem demora, e se no fim desta canção você estiver com o dado na mão 

responda esta questão”. Essa canção foi ensinada aos idosos que, cantando, passavam o 

saquinho  no  grupo  e,  quando  a  música  acabava,  quem  estivesse  com  o  saquinho 

colocava a mão dentro dele e tentava adivinhar o que estava lá. Hoje, coloca-se uma 

música e uma estagiária fica responsável por comandar o som. Depois que a música 

para, o procedimento é o mesmo já descrito. O objetivo também é trabalhar a memória, 

histórias de vida, assim como tato e percepção.

O Jogo da memória é igual ao clássico encontrado à venda no mercado. Os membros da 

equipe  construíram os  cartões  do tamanho de  uma folha  A4.  Foram feitos  diversos 

grupos de cartões: um relacionado às profissões, que continha o nome de um idoso e, 

formando par, a profissão dele. Esse jogo, por exemplo, foi utilizado na época em que se 

comemorou o dia do trabalho, 1º de maio. Outro grupo de cartões dizia respeito à vida 

institucional.  Outro,  ainda,  trabalhava  o envelhecimento,  com palavras  que, para  os 

idosos representam a fase de suas vidas. Essas palavras foram coletadas anteriormente 

no grupo como um exercício de “tempestade cerebral”, durante o qual as estagiárias 

pediram aos  idosos  que falassem, com apenas  uma palavra,  sobre  o tema sugerido. 

Exemplo  de  palavras  ditas  por  eles:  sofrimento,  perdas,  sabedoria,  doenças,  dores, 

saudade, aposentadoria, invalidez, etc..

3 TNT é a sigla para Tecido Não Tecido, é um tecido classificado como um “não tecido”. É produzido a 
partir de fibras desorientadas que são aglomeradas e fixadas, não passando pelos processos têxteis mais  
comuns que são fiação e tecelagem (ou malharia).

Há basicamente dois tipos distintos, os duráveis e os não duráveis, podendo ambos serem produzidos a 
partir de fibras naturais (p. ex.: algodão, lã) ou sintéticas (p.ex.: poliéster, polipropileno)
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Nos encontros semanais, os jogos às vezes eram repetidos, pois, segundo Jesus e Jorge 

(1999), as atividades com pessoas idosas devem ser realizadas de forma repetitiva e 

lenta. Isso faz com que elas dominem o jogo e, daí, aumente sua auto-estima e a fixação 

do que foi trabalhado.

Percebemos  que  os  idosos  esperavam  aqueles  encontros  lúdicos.  Os  jogos  os 

estimulavam a  participar  e  traziam momentos  prazerosos.  Acreditamos  que,  a  cada 

encontro, os idosos fazem uma viagem ao passado, ao desconhecido, ao esquecido e 

tudo isso os torna mais participativos.

Melo (2007) refletindo Latour, diz o seguinte:

Para pensar a questão do brinquedo, um objeto só se torna lúdico na relação 
com aquele que com ele brinca, pois, do contrário, será um objeto como 
qualquer outro. A relação entre o brinquedo e o humano evoca mais uma 
simetria porque, na mesma medida em que o humano confere um sentido 
lúdico a determinado objeto, esse objeto tem a capacidade de convidá-lo a 
determinadas  ações  lúdicas,  muitas  vezes  desafiadoras  de  destrezas, 
estratégias  cognitivas,  afetivas  e  sociais,  operando-se  modificações  em 
ambas as pontas (Melo, 2007, p.19).

A cada intervenção parecia mais evidente a relação entre o idoso e o brinquedo, entre os 

sujeitos e sua ludicidade. Mesmo os idosos muito comprometidos fisicamente sentiam 

prazer em manusear o dado, fazer um reconhecimento do objeto com o tato, para depois 

lançá-lo no chão ou para o colega. Parecia mágico aquele momento em que empurravam 

o dado com a ponta dos dedos. Não era preciso pegá-lo, bastava senti-lo e, dessa forma, 

começavam a fazer parte do jogo. Nesse momento, suas capacidades eram maximizadas 

e as perdas minimizadas. Predominava, então, a afetividade, o envolvimento, a emoção 

e os sentimentos de pertença, disparados na relação com o lúdico.
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CAPÍTULO V: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

Para se alcançar  os objetivos  propostos,  utilizei  procedimentos próprios da pesquisa 

qualitativa.  As  principais  estratégias  metodológicas  para  verificar  as  implicações  da 

ludicidade sobre a identidade e a afetividade de idosos institucionalizados,  foram as 

análises  dos  discursos  enunciados  em documentos  produzidos  pelas  estagiárias  das 

várias equipes do projeto de extensão, durante as intervenções nas ILPIs (os relatórios 

periódicos)  e,  também,  as  sistematizações  desses  trabalhos,  publicadas  em anais  de 

eventos científicos. A pesquisa foi realizada a partir desses documentos, em sua maioria, 

arquivados  no  Laboratório  de  análise  e  de  Intervenção  Psicossocial  (LAPIP),  mas 

também  resgatados  no  arquivo  do  SPA  ou  junto  aos  antigos  estagiários.  Foram 

consultados igualmente outros documentos do meu arquivo pessoal. Esse material foi 

produzido ao longo de dez anos (com algumas interrupções já relatadas anteriormente). 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa de análise de documentos, fotos e vídeos produzidos 

pelos vários atores que se envolveram cotidianamente nas intervenções. 

5.1. A construção do corpus da pesquisa

Em primeiro lugar, foi organizada toda a documentação escrita, filmada e fotografada 

relativa  às  intervenções  realizadas  nas  ILPIs  atendidas.  Esse  material  até  então  se 

encontrava disperso. Depois de organizado, forneceu os documentos principais para as 

investigações e análises desta dissertação. 

Em fevereiro de 2012, localizamos os filmes no Centro de Documentação do LAPIP: 11 

fitas VHS que foram convertidas em 11 DVDS. Essas  fitas  estavam arquivadas  em 

caixas.  Assistimos  várias  vezes  a  essas  filmagens,  selecionando  falas  e  imagens 

pertinentes a esta pesquisa.
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Para a análise como um todo, trabalhamos apenas com os registros relativos a duas das 

três instituições, o Lar Monsenhor Assis e o Albergue Santo Antônio. A terceira delas, a 

Casa do Velho Amigo, não foi incluída, pois as intervenções ali realizadas utilizaram 

referencial teórico que não privilegia o lúdico, foram de curta duração e não contaram 

com a minha participação contínua. Além disso, apesar da oferta de trabalho do LAPIP 

e  das  demandas  dos  idosos,  a  direção daquela  instituição  entendia  as  atividades  da 

equipe apenas como um paliativo para distrair os idosos.

Os relatórios feitos pelos estagiários permitiram resgatar o impacto do lúdico sobre a 

identidade individual nos idosos, a construção da identidade coletiva e a manifestação 

de afetividade no contexto institucional. Para tanto, consideramos cuidadosamente as 

observações registradas. Não havia falas diretas dos idosos residentes nas ILPIs, pois 

fizemos  poucas  gravações,  quase  reduzidas  aos  momentos  de  filmagens  durante 

festividades.  Mesmo com esses  limites,  os  registros  permitiram estabelecer  relações 

entre ludicidade, identidade e afetividade. 

Desencaixotamos  os  relatórios  parciais  disponíveis  no  laboratório  e,  com  ajuda  de 

bolsistas  de  atividade,  eles  foram  digitalizados,  digitados  (aqueles  que  estavam 

manuscritos) e classificados por instituição. Localizamos outros relatórios parciais com 

as estagiárias antigas que os enviaram via internet ou os entregaram pessoalmente, em 

papel ou disquete. Muitos deles, por estarem manuscritos, se perderam, pois eles haviam 

sido  arquivados  em  plástico,  o  que  os  danificou  com  o  passar  do  tempo.  Alguns 

relatórios finais foram encontrados no arquivo morto do Serviço de Psicologia Aplicada 

(SPA). Disquetes foram recuperados com ajuda de profissionais da área de informática. 

Até agosto de 2013, foram localizados aproximadamente 300 relatórios parciais e finais, 

cerca  de  100  deles  em  condições  de  serem  analisados. Para  a  sua  classificação  e 

arquivamento, várias vezes esses relatórios foram lidos e relidos. Foi aberta uma pasta 

para  os  relatórios  finais,  que  eram  muito  extensos.  Infelizmente  não  conseguimos 

localizar relatórios de todas as estagiárias. Ao fazer a coletânea deles, constatamos que 

algumas equipes não entregaram todos os relatórios parciais que eram solicitados. Isso 

nos  mostrou  que  muitas  informações  podem  ter  ficado  sem  registro.  Localizamos 

aproximadamente  200  fotos,  que  passaram  por  um  exame  cuidadoso,  buscando-se 
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elementos  que  indicassem  a  presença  dos  processos  grupais.  As  fotos  também 

apresentaram problemas, pois haviam sido tiradas por amadores, estando pouco nítidas 

e, muitas delas, fora de foco.

Após a  reunião  da  documentação,  tivemos  o cuidado de arquivá-la  em dispositivos 

diversos, a saber, pen-drives, CDs, computador do LAPIP e meu computador particular. 

Os jogos, que se pensava estarem guardados no LAPIP ou na brinquedoteca, não foram 

encontrados.  Aqueles  que haviam sido  deixados  nas  instituições  também não foram 

localizados. A ideia, então, foi construir novos exemplares para fotografá-los, a fim de 

ter material para demonstração, além das fotos e das filmagens das intervenções.

Os  relatórios,  depois  de  organizados  por  instituições,  por  estagiárias  e  por  ordem 

cronológica,  foram lidos,  repetidas vezes, sendo selecionados, em especial,  diálogos, 

falas,  observações  e  comentários  sobre  dos  idosos,  escritos  pelas  estagiárias,  que 

pudessem  nos  informar  a  respeito  das  relações  entre  ludicidade,  identidade  e 

afetividade. Ao ler os relatórios, procuramos separar, sobretudo, aqueles que continham 

relatos de falas dos idosos referentes a momentos em que o lúdico prevalecia.  Vale 

observar que muitos deles não puderam ser aproveitados, não só devido ao estado de 

conservação ruim, mas por estarem sucintos demais em termos de conteúdo. Por sua 

vez, alguns DVDs não mostravam nenhuma situação lúdica e, como foram filmados por 

amadores,  continham  imagens  ruins.  Durante  as  leituras,  extraímos  as  falas, 

manifestações,  risos,  piadinhas,  comentários  espontâneos,  toques,  enfim,  tudo  que 

pudesse nos remeter às categorias elencadas para análise.

O recolhimento dos relatórios nos arquivos do LAPIP e junto ao meu arquivo pessoal 

foi sendo executado aos poucos. Paralelamente, fiz uma revisão de literatura, entrevistei 

o professor Marcos Vieira Silva, o supervisor do projeto de estágio, hoje Programa de 

Extensão, e separei as publicações sobre a intervenção nas instituições para idosos, pois 

necessitava de mais informações relativas ao contexto das intervenções. 

No final, o material principal para a concretização deste trabalho foi o conjunto dos 

relatórios. Filmes e fotos ilustram, mas não puderam ainda ser totalmente recuperados 

para uma análise rigorosa: é necessária a ajuda de profissionais de informática e de 
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acústica, a fim de se isolar e destacar as falas dos idosos, danificadas e afetadas por 

ruídos, problemas de expressão, de comunicação e de patologias. 

Assim,  ao  final,  o  corpus analisado,  isto  é,  o  material  empírico  sobre  o  qual  foi 

realizado o tratamento das informações ficou constituído basicamente pelos relatórios, 

transcrição de falas dos filmes e fotos. 

5.2 Tratamento das informações

Segundo Minayo (2007)  a análise  e tratamento do material empírico e documental  

constituem uma etapa dos procedimentos para valorizar, compreender, interpretar os  

dados empíricos e articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto (pp. 26-27). A 

partir  dessa orientação optamos por acompanhar  essa autora:  depois da ordenação e 

classificação do material que formou o corpus, procedemos à análise propriamente dita. 

Usamos a análise do discurso para compreender as manifestações de afetividade dos 

idosos institucionalizados, o resgate de suas identidades o estabelecimento de vínculos 

constituídos nas relações cotidianas e as possíveis produções de identidades coletivas. 

Desde o início da pesquisa, sabendo que na instituição habitavam pessoas vindas de 

realidades diferentes ou, embora da mesma cidade, com hábitos diferentes, buscamos 

saber se (e como) o lúdico proporcionava aos idosos oportunidades de se relacionarem e 

eram  estabelecidos  vínculos  entre  eles.  Buscamos  indícios  da  presença  de  nossa 

hipótese, segundo a qual um processo grupal se desencadeava ali, mesmo com todas as 

restrições institucionais e com todas as dificuldades pessoais para o estabelecimento dos 

vínculos entre os residentes.

Iniciamos a análise  dos relatórios  depois de retornarmos ao Lar Monsenhor Assis  e 

visitarmos  o  Albergue  Santo  Antônio,  buscando  dados  sobre  a  história  das  duas 

instituições, com o intuito de registrar a realidade delas e, para as finalidades da análise 

do discurso, conhecer o contexto em que os idosos se inserem. Queríamos verificar 

como estavam os relacionamentos deles entre si e com os funcionários.  Além disso, 
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perguntávamos sobre o andamento das duas instituições, tanto tempo depois de nosso 

afastamento e após a promulgação do Estatuto do Idoso. 

A análise do discurso requer uma leitura minuciosa do material a ser tratado. No nosso 

corpus de  pesquisa,  formado  pelos  relatórios  das  estagiárias  que  resultaram  dos 

trabalhos de intervenção, privilegiamos as falas dos idosos, sabendo bem que não eram 

as próprias falas originais deles, mas aquelas relatadas pelas estagiárias. Demos especial 

atenção  às  descrições  de  momentos  de  jogos,  desde  seu  preparo  à  sua  execução. 

Consideramos observações, diálogos, silêncios, risos, piadinhas que os acompanharam. 

Dentre os relatos de falas de idosos relativas a jogos, selecionamos as que continham 

manifestações de identidade e afetividade. 

Em nossa análise, almejamos descrever as vivências dos idosos institucionalizados e os 

processos de resgate de identidade individual e formação de uma identidade coletiva, 

caso alcançados, suas expressões de afetividade e suas manifestações de conhecimento 

de seus direitos, tal como estabelecidos pelas políticas públicas vigentes. 

Na análise, consideramos não apenas o funcionamento da língua e suas características 

gramaticais, sintáxicas, léxicas e semânticas, mas igualmente as condições em que o 

material em análise foi produzido, isto é, consideramos o  texto e o  contexto das falas 

(Machado,  2008).  Não  nos  esquecemos  de  que  o  corpus,  formado  pelos  relatórios 

parciais e finais e pelas transcrições de falas nas filmagens dos trabalhos de extensão, 

está estreitamente articulado às atividades acadêmicas dos estagiários. Além disso, no 

caso dos relatórios, eles não se fundamentam em gravações. Assim, não temos falas 

diretas de idosos, mas relatos de estágio, redigidos para finalidades de avaliação, às 

vezes completados imediatamente depois da prática de intervenção, outras vezes mais 

tarde.  Mas,  mesmo sujeito  às  distorções  da memória e  do registro espontâneo,  esse 

material  permitiu  obter  informações  sobre  ludicidade,  identidade  e  afetividade  dos 

idosos.  Nesse trajeto,  o uso de aspas identificando o que foi  dito  por  um idoso foi 

primordial. Nossas lembranças da intervenção foram igualmente de auxílio.

Concordamos  com  Gill  (2002),  para  quem  existe  uma  variedade  de  formas  de  se 

analisar  um  discurso  e  há  diferentes  tradições  teóricas,  todas  elas  rejeitando  o 
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pressuposto de que a linguagem seja neutra ao refletir e/ou descrever o homem e seu 

mundo: 

[...] os analistas de discurso, ao mesmo tempo em que examinam a maneira 
como a linguagem é empregada, devem também estar sensíveis àquilo que 
não é dito – aos silêncios [...]. [...] quando o analista de discurso discute o 
contexto, ele está também produzindo uma versão, construindo o contexto 
como um objeto. (Gill 2002, p.255).

Na nossa não neutralidade, procuramos estar sensíveis àquilo que não foi dito, ou seja, 

aos silêncios das (e nas) intervenções, tanto de idosos quanto de estagiárias. Lembramos 

ainda  que  os  discursos  analisados  foram construídos  e/ou  orientados  pelos  mesmos 

analistas. Não somos neutros ao discutir o contexto. Nós o construímos como um objeto 

e como uma versão. 

Para  Maingueneau (1998,  p.15),  a análise  de  discurso  não procede a  uma análise  

linguística do texto em si ou a uma análise psicológica de seu contexto,  mas busca 

articular enunciado e lugar social.  Ao lidar com os relatórios, tivemos em vista essa 

relação sugerida por Maingueneau, pois tínhamos duas instituições com suas respectivas 

particularidades.  Apesar  dos  idosos  participarem  de  um  mesmo  programa  com 

dispositivos  lúdicos  iguais,  suas  falas  diferem,  assim  como  seus  contextos  de 

enunciação. Uma instituição tinha um regulamento interno que permitia maior liberdade 

aos idosos. As respectivas direções e as relações com a equipe de estagiárias e com a 

comunidade eram muito distintas. Assim, em Prados, a comunidade era mais próxima 

da instituição e os idosos mais participativos dentro dela. A complexidade das relações 

sociais  e  institucionais  de cada  ILPI ajuda a  compreender  os  respectivos  momentos 

lúdicos,  as  manifestações  de  afetividade,  os  resgates  de  identidade  individual  e  as 

construções de identidades coletivas de cada uma delas. 

A maior parte dos fragmentos de discursos analisados no próximo capítulo foi retirada 

de relatos de intervenções e de filmagens referentes a momentos em que os jogos eram 

utilizados. Nesse sentido, privilegiamos o lúdico, não apenas na construção do corpus, 

mas também na seleção de fragmentos discursivos para análise.

Minha implicação com as instituições foi igualmente objeto de análises. Ela foi maior e 

mais complexa com o Lar Monsenhor Assis, onde atuei em diferentes funções. Segundo 
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Monceau  (2008), a  implicação  é  a  relação  desenvolvida  pelos  indivíduos  com  as 

instituições.  Querendo  ou  não,  uma  estagiária,  uma  diretora  voluntária  ou  uma 

funcionária,  postos  que  ocupei,  é  tomada pela  instituição.  Evidentemente,  esse  meu 

envolvimento não me isenta de parcialidade. Mas a análise da minha própria implicação 

esclarece  fatos  que  dizem respeito  a  mim,  às  minhas  funções  na  ILPI  e  à  própria 

instituição. Monceau (2008) indaga sobre “quais são as consequências da implicação do 

pesquisador na sua produção científica”. Ele próprio responde que a “questão não é que 

devamos nos livrar de nossas ideologias, mas tentar analisá-las coletivamente” (p.22).
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CAPÍTULO VI: MANIFESTAÇÕES DE RESGATE DE IDENTIDADE E 

AFETIVIDADE POR MEIO DE DO LÚDICO

Buscamos, nos relatórios que continham referências a situações de jogo, falas que eram 

ações, ou seja,  atos de fala (Austin,  1990).  No Lar Monsenhor Assis, instituição de 

regime semi-aberto, na qual os idosos tinham mais liberdade, falas desse tipo foram 

mais  numerosas,  o  que  é  antecipado  por  Vieira-Silva  (2003),  fundamentado  em 

pesquisas que realizou junto a grupos participantes de projetos de extensão:

A sensação do livre trânsito certamente pode ampliar a noção de liberdade, e 
provavelmente  vai  atuar  como  desbloqueador  no  processo  de 
institucionalização.  Acreditamos  que  algumas  mudanças  atuam 
significativamente no imaginário dos grupos. (p.205)

Na  conclusão  de  um  dos  relatórios  da  intervenção  no  Lar  Monsenhor  Assis,  fica 

explícito o surgimento de um processo grupal em situação na qual os idosos assumiram 

livremente a palavra: “foi o primeiro encontro que paramos para ouvir os “causos”,  

histórias, suas músicas e perceber a integração entre eles, que nos mostrou ser possível  

alcançar e fazer [o grupo] crescer” (Relatório de 02/11/2000). A atividade naquele dia 

foi  mais  livre,  assemelhando-se a  uma roda de conversa  um pouco direcionada.  As 

estagiárias  relataram  que  alguns  idosos  contavam  causos,  outros  ouviam,  fizeram 

exercícios, um senhor tocou violão, todos o aplaudiram. No final, colocaram música e 

alguns dançaram. Segundo as estagiárias, quando perguntados, os idosos afirmaram ter 

gostado mais daquele encontro que da confecção de enfeites de natal  que até  então 

vinham fazendo. Parece que a intervenção mostrou-lhes a possibilidade de crescer como 

grupo, a partir do momento em que se sentam em círculo, conversam, cantam e dançam. 

As  estagiárias  também  se  sentiram satisfeitas  e  mais  próximas  de  um trabalho  de 

Psicologia que da Terapia Ocupacional.

As releituras múltiplas dos relatórios apontaram movimentos e projetos de vida, apesar 

da morosidade, letargia e, até mesmo, dos retrocessos institucionais. Esses achados nos 

desafiaram a realizar análises críticas para identificar o impacto das intervenções na 
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vida dos idosos,  para detectar mudanças significativas não somente para eles,  como 

também para o crescimento pessoal e profissional dos estagiários. 

Nesse  processo,  retomamos  nossas  categorias  teóricas  –  ludicidade,  afetividade  e 

identidade – e buscamos, nos relatórios, falas sobre o cotidiano das instituições que as 

articulam. Por exemplo, buscamos falas que permitem refletir sobre a hipótese segundo 

a qual ludicidade contribui para a o resgate da identidade individual e para a produção 

de identidades coletivas. 

6.1 O resgate da identidade 

Para  descrever  identidade  individual  e  coletiva,  buscamos  instâncias  em  que  são 

mencionados  nomes  próprios  dos  residentes  nas  ILPIs,  a  palavra  idoso,  o  pronome 

pessoal ele (ela/eles/elas), referindo-se aos idosos, o pronome pessoal nós para se referir 

ao grupo de idosos. A seguir, apresentamos essas e outras análises feitas, cobrindo essa 

categoria em estudo.

6.1.1 Uso do pronome pessoal ele/ela para se referir a um idoso

J.D. estava com dificuldade em enrolar os canudinhos, pois ele só manuseia 
uma das mãos. J.C. disse, na frente do J.D., que ele não conseguiria fazer os 
canudinhos, porque “ele só tem uma mão, coitado”. Dissemos que não, que 
ele conseguia sim. (Relatório de 19/05/04).

Essa é uma fala muito presente na instituição, a da incapacidade, enunciada não só pelos 

idosos, mas também pela instituição, na medida em que tudo é feito para o idoso, dentro 

das Atividades de Vida Diária (AVDs), não se permitindo que ele tente ou faça do seu 

jeito e no seu tempo. Muitas vezes, observamos que o não permitir ocorre em função do 

cumprimento de horários das tarefas exigidas dos cuidadores, que sempre são em menor 

número que o necessário. A identidade do idoso nomeado  incapaz está representada, 
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nesse fragmento de discurso, pela fala de outro idoso. Mas nossas observações mostram 

que é essa é também uma das formas como os residentes da ILPIs se vêm e são vistos. 

6.1.2 Uso do pronome eu para se referir às mudanças em si mesmo

No começo, eles estavam meio tímidos, dizendo frases do tipo: “Ah... Não 
sou bom de memória não!” ou “Esse jogo não é pra mim não...” Mas aos 
poucos eles foram se soltando e tentando descobrir um pouco mais sobre os 
seus companheiros de Albergue. (Relatório de 22/04/09) 

Afirmar que incapacidade é vista pelos próprios idosos que a sentem, e não pelo outro, é 

uma visão equivocada, na medida em que nem todos envelhecem da mesma maneira. 

Apesar de haver uma redução da capacidade funcional dos órgãos e sistemas, o que 

norteia  nossas  intervenções  é  a  maximização  das  potencialidades  dos  idosos  e 

minimização  de  suas  perdas.  Diferenças  genéticas,  socioeconômicas,  culturais  e 

espirituais resultam em diferentes formas de envelhecer.  No caso do idoso em ILPI, 

muitas vezes, isso não é considerado: tudo é coletivo, todos são vistos como iguais, não 

há  individualidade.  A possibilidade  de  melhorar  essa  visão,  por  parte  dos  próprios 

idosos, é relatada pela estagiária no mesmo fragmento de discurso: “aos poucos foram 

se soltando...”

6.1.3 Uso do pronome eu para se referir a perdas sofridas

Encontramos relatórios que mostraram a identidade do idoso residente e, também, a 

identidade  coletiva  sendo  construídas  pelo  conjunto  de  participantes  do  grupo. 

Observamos  que  os  idosos  são  influenciados  pelos  preconceitos  e  estereótipos  que 

persistem no imaginário coletivo de nossa sociedade e os internalizam. Assim, chegam a 

se  ver  como  idosos  residentes  do  asilo  tal...  incapazes...  coitados...  sem  projetos... 

esperando a morte... Os fragmentos de discurso abaixo descrevem manifestações dessa 

identidade:
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E o A. foi embora. Após as entrevistas não deu tempo de fazer o jogo e eu  
apresentei para conversar um pouco com o Sr. J. L. que anda meio triste, 
ultimamente. Depois que eu fiz as perguntas do “Quem sou eu?” para ele eu 
perguntei o que esperava da vida e ele me disse “só espero a morte, mais o 
que eu tenho que esperar?”. (Relatório de 22/01/04)

Durante a partida Sr. L. aproximou-se da mesa mais alegre e falante – depois 
da atenção que demos pra suas queixas. O Sr. J. não quis participar porque, 
como ele disse, “nos jogos, só perde”. (Relatório de 27/01/04).

[Durante a realização de jogos de mesa (dama e dominó)]. Percebemos que, 
entre os idosos, existem duas “correntes”: os que se empolgam com estes 
jogos e gostam da competitividade que eles trazem (sabendo jogar ou não) e 
os  que  dizem que  “não servem para  essas  coisas”  ou  “esses  jogos  eu 
nunca  aprendi,  não  vai  ser  agora  que  vou  conseguir.”  (Relatório  de 
07/10/2009).

Há nessas expressões enunciações de perdas: “[idosos] não servem para essas coisas”. 

Pode-se  detectar  nessa  fala  uma  depreciação  de  si,  uma  afirmação  da  própria 

incapacidade, uma declaração segundo a qual se nunca aprendeu, não aprenderá mais. 

Por meio do lúdico,  num jogo como o  Quem sou eu?,  a identidade surge num viés 

negativo, repetindo assim o discurso social quase hegemônico de que o velho é incapaz: 

“Sou  um  velho  largado  no  asilo...  Sou  um  velho  esperando  a  morte.”  (M.  S., 

Apresentação oral. Encontro Nacional da Abrapso, 2010).

6.1.4 Construções da identidade coletiva

O idoso em ILPI chega a se ver de forma negativa,  como alguém abandonado pela 

sociedade. A representação social da velhice é também negativa e, mais ainda, quando 

predicada como “asilada”. A visão do senso comum de que o velho improdutivo não 

serve  para  nada  é  assumida  pela  instituição  e  por  seus  moradores.  Ela  é  lembrada 

também por Bosi (1994):

[...] em nossa sociedade ser velho é lutar para continuar sendo homem. É 
sobreviver  sem  projeto,  impedido  de  lembrar  e  de  ensinar,  sofrendo  as 
adversidades de um corpo que se desagrega à medida que a memória vai-se 
tornando cada vez mais viva, a velhice, que não existe para si mas somente 
para o outro, e este outro é um opressor (pp.18-19).
[...] além de ser um destino do indivíduo, a velhice é uma categoria social. 
(p.77).
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Teixeira (2002) fala do “desempoderamento” do sujeito idoso, o que corresponde a uma 

perda  de  autonomia  decorrente  da  imagem  negativa  do  envelhecimento,  sempre 

associada a perdas fisiológicas, psicológicas e sociais. 

Em contrapartida,  em nossos  relatórios,  há uma descrição de resgate  de identidade, 

possibilitado pelo lúdico. Trata-se do caso de um idoso que, na sua comunidade, era 

considerado louco, incapaz, sem história, andarilho desmemoriado, causador de medo 

nas crianças. Acreditava-se que ele não tinha como aprender nada nem como participar 

das  atividades  mais  elaboradas,  já que atrapalharia  por  ser  analfabeto e  portador  de 

ecolalia4.  Ele  incomodava  a  todos,  com uma  voz  rouca  e  alta.  Veja-se  o  relato  da 

estagiária:

J.V., que pensávamos ter certa dificuldade com a fala, inclusive quando foi 
morar lá, não falava nada, não se entendia o pouco que falava, hoje já se 
comunica, precariamente,  com repetições de palavras. Ele precisava dizer 
dois nomes que começassem com as iniciais do seu nome (Jô). Na hora ele 
disse  seu  próprio  nome.  Depois  quando  continuávamos  a  atividade,  ele 
começou a falar “(Joana, Joanadarc, filha da Margarida)”. “Para nós foi  
um espanto de alegria, o aplaudimos.” (Relatório de 09/10/2000).

Falamos para o J.V. colar os pedaços na outra folha fazendo um desenho 
bem bonito e ele começou a rir. Perguntamos a ele porque estava rindo e ele 
não respondeu. Um tempo depois, ele começou a repetir:  “bem bonito”. 
(Relatório de 28/07/04).

Recordo-me que, nessa ocasião, uma das estagiárias chorou, pois o caso de J. V. era 

estudado em uma pesquisa da qual ela participava. Nos relatos da pesquisa sobre como 

eram tratados os ditos loucos no município de Prados, realizada com residentes mais 

velhos,  médicos e  juízes (Passos & Beato,  2009),  esse senhor idoso era visto como 

alguém que não tinha memória, não tinha história, era um doido mesmo.

J. V. era um senhor que morava no Lar dos Idosos na época. Não se sabia a 
idade de J.,  mas ele  vivia pelas  ruas desde a primeira metade do século 
passado,  principalmente  depois  que  a  mãe,  Virgínia,  morreu.  Alguns 
senhores da cidade, que têm mais de setenta anos, lembram nas entrevistas 
que tinham medo do J. quando eram meninos. Assim como todos os loucos 
de rua de Prados, ele ganhava comida, roupas, dormia em becos ou debaixo 
da escada de algum casarão. Ele morava também pelos matos, nos arredores 
da cidade, onde gostava de dormir em buraco. Um dos entrevistados resume 
o que todos disseram de J.: “O J. da V. é efetivamente doido”. Costumava 
andar com um pé calçado e outro descalço, sempre com uma latinha para 

4 Ecolalia  –  Moléstia  na  qual  o  doente  repete  involuntariamente  palavras  ou  frases  que  ouviu  ou  
pronunciou.
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pedir comida ou café, mas não falava, só mostrava a vasilha. (Passos, 2009, 
p.69).

O jogo fez com que J. V. pudesse mostrar que a predicação de louco que o rotulava não 

era  totalmente  verdadeira.  A atividade  lúdica  relativizou  a  sua  impossibilidade  de 

aprendizagem e de relacionamento, criada ao longo de sua vida. Levou-nos a indagar se 

não  ocorrera  uma  reconstrução  de  sua  identidade.  Talvez  a  interação  no  grupo 

possibilitasse  posterior  construção  de  uma  identidade  coletiva  que,  muitas  vezes,  é 

impedida  pela  situação  de  apatia,  de  negação  da  subjetividade  e  de  repressão 

institucional. 

Numa pesquisa realizada com grupos pelo Lapip, Grandi e Vieira-Silva (2002) afirmam 

que:
Atualmente,  os  integrantes  do  grupo,  em  seus  comentários  durante  as 
reuniões, se pronunciam na primeira pessoa do plural (nós), o que dá indício 
de uma identidade grupal. Acreditamos que a elaboração subjetiva que eles 
vêm experienciando através  das reuniões  de grupo,  está  construindo uma 
identidade  grupal  forte,  capaz  de  amenizar  as  relações  de  poder  na 
instituição. (Grandi e Vieira-Silva, p.128,2002).

Encontramos  um exemplo  de  construção  de  identidade  coletiva  no  relatório  citado 

abaixo, que relata um acontecimento grupal, identificado pelo uso da primeira pessoa do 

plural e pelo termo “a gente”: o primeiro idoso, sabendo que existe uma norma de não 

fumar  no  grupo,  resiste  a  ela,  usa  o  espaço  para  se  mostrar  furioso  e  se  retirar;  o 

segundo idoso usa o espaço para mostrar sua indignação, fala pelo coletivo e reclama do 

fato do outro fumar perto dos demais:

[Jogo Quem Sou Eu?] A atividade seguiu normalmente muito bem até ser 
interrompida  por  uma  cuidadora  que  ofereceu  cigarro  ao  Sr.  J.  L..  Ao 
pedirmos que ele esperasse a atividade acabar antes de fumar (pois já estava 
no fim) ele  ficou bravo e saiu da  roda.  Nesse mesmo instante,  o  Sr.  G. 
também ficou bravo porque disse que J. L não os estava respeitando:  “A 
gente custa a largar esse cigarro e ele fica fumando na nossa frente” . 
(Relatório de 16/08/11).

Um  relatório  como  esse  nos  convida  a  refletir  sobre  a  possibilidade  da 

desinstitucionalização da subjetividade, apesar da institucionalização do corpo do idoso, 

o que muitas vezes foi discutido pela equipe, inclusive em reuniões de supervisão. Há 

necessidade de asilos geriátricos,  pois,  por motivos diversos,  alguns idosos não têm 

como  morar  fora  de  uma  instituição.  Contudo,  mesmo  internados,  são  capazes  de 
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afirmar suas subjetividades (Vieira-Silva, 2003). 

Em outro exemplo, um idoso se refere a uma nova identidade dos que passam a morar 

no asilo. Todos estão no mesmo arraial, perderam sua identidade anterior de cidadãos 

que votavam e tinham dinheiro no bolso. A atividade lúdica permite que ele re-elabore 

essa imagem e se veja como um sujeito pensante que não está simplesmente esperando a 

morte chegar. Se lhe permitem falar, ele o fará. E, mais ainda, o fragmento de discurso, 

a semelhança do anterior, nos mostra a produção de uma identidade coletiva: 

Aqui vivemos ‘tudo’ num mesmo arraial, [...] a gente não vota mais [...] no 
bolso só tem asa de mosquito, o dinheiro não fica com a gente mais não. 
[...]  ah, se a Direção deixar, a gente anima sim, a gente enfeita a sala pra 
copa do mundo. (fala do Sr. J., citada por  M.S., Apresentação oral. Encontro 
Nacional da Abrapso, 2010).

Se adotarmos definição de Ciampa, para quem identidade humana é vida, vir- a- ser  

humano, movimento, projeto (1990, p. 36), nossas observações nos permitem dizer que, 

numa situação grupal em ILPI, é possível o resgate de identidade e a produção de uma 

identidade coletiva. 

Nos relatórios, há falas de idosos apresentadas pelas estagiárias que desmentem que eles 

estejam apenas à espera da morte. Vemos, antes, vida, identidade, revelação de seres 

humanos,  embora  haja  sempre,  socialmente,  também  uma  predicação  negativa  de 

instituições para idosos, como nos descreve Groisman (1999), em pesquisa de mestrado, 

citando publicação do Jornal do Brasil: 

Que casa é esta? O Asilo São Luiz respondeu-me uma voz sumida... Não é 
no Asilo São Luiz que a velhice desamparada encontra a caridade? Sim, é 
aqui, diz a boa e delicada freira [...]. É aqui que noite e dia olhamos esses  
desventurados, estas desiludidas criaturas. As imagens do asilo, nos jornais, 
eram carregadas de simbolismo. (p.126)

Para Albuquerque (1994, p.59, In: Rodrigues, 2010), os idosos institucionalizados são 

mais apáticos, carentes e desmotivados que os não institucionalizados e isso acontece 

porque, na maioria das vezes, ao se mudarem para instituições, não têm respeitados seus 

hábitos culturais, suas histórias, crenças e valores.

Quando trabalhamos questões simples do dia-a-dia e perguntamos aos idosos o que mais 
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gostam de  fazer,  obtivemos respostas  diferentes  das  do senso  comum: os  idosos  se 

colocaram. Apesar de às vezes os encontrarmos no grupo parados, à-toa,  durante as 

intervenções  lúdicas,  eles  surgem como outro  sujeito.  Em um dos  jogos,  um idoso 

manifestou seu desejo de namorar. Tal manifestação não é bem vista pela instituição, 

que mantém regime de guarda asilar (termo proposto por Goffman, 1961), velando a 

expressão  dos  desejos  e  sua  carga  de  afetividade  e  vida.  A rotina  institucional  é  a 

dinâmica da morte. A instituição muitas vezes reprime a sexualidade dos idosos, sendo 

coercitiva, separando homens e mulheres em alas diferentes, estigmatizando o velho 

como alguém sem sexualidade, proibindo contatos e vivências sexuais. Esquece-se que 

na velhice ou em qualquer etapa da vida é fundamental dar voz àquele que, mesmo  

tendo a vida perto do fim, precisa ser relançado como sujeito desejante (Gabbay, 2004). 

Exemplificando  ainda  movimentos  dos  sujeitos  no  grupo,  como  mostra  o  relatório 

citado abaixo, um idoso elogia o chinelo da estagiária –  O seu chinelo é bonito –  e, 

depois, continua a tarefa, o movimento. Fala de si, expressa sua identidade. Fora do 

jogo, ele continua pensando sobre o que foi tratado no grupo. Outro exemplo é o de uma 

idosa que fica sempre no mesmo lugar, no sofá, à porta do refeitório, possivelmente na 

tentativa de conservar a identidade anterior à sua entrada no Lar: em sua casa ficava 

sempre na beira do portão, sentada num banquinho, observando a estrada e,  quando 

cumprimentada pelos transeuntes, batia palmas. Só mudou de espaço físico, agora faz o 

mesmo na instituição. Mas a instituição não entende isso, quer forçá-la a entrar para o 

refeitório. Diferentemente, as estagiárias levam o grupo para perto dela, respeitam sua 

individualidade e criam oportunidades para que ela fale de si mesma. 

Nesse  sentido,  processo  grupal  é  o  movimento  de  se  fazer  grupo,  a  história  dos  

indivíduos com seus cruzamentos com a história do grupo (Vieira-Silva, 2003), similar 

à desses idosos residentes na instituição onde E. S. quer namorar, J. V. fala, participa e 

leva para o cotidiano a tarefa grupal e M. J. igualando a entrada do refeitório à de sua 

casa, não anula sua identidade com a entrada para a instituição.

[Pergunta do jogo: O que mais gosta de fazer?]
M.J.: “Bater palmas” [...]
E. S.: “Eu queria namorar”.
J.  V.:  “O seu chinelo é bonito.  Eu não sei  não” (Quando ele  senta num 
murinho  fica  repetindo:  “Eu  não  sei,  ficam  me  perguntando,  ficam  me 
perguntando”.) (Relatório de 01/03/2002).
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Neste dia o jogo foi feito na entrada do refeitório como forma de incluir uma 
senhora  que  nunca  participava,  porque  “não  saía  do  seu  sofá”.  Fazemos 
alusão aqui que em sua casa ela ficava sentada num banquinho na entrada de 
sua casa durante todo o dia, após ter sofrido um AVC, e talvez essa entrada 
do refeitório lembrasse essa varanda. Uma das estagiárias comenta que pela 
primeira vez os vê como grupo. (Relatório de estagiária- 01/03/2002)

A  estagiária  não  menciona  porque  os  vê  como  grupo,  mas  consigo  pensar  na 

possibilidade de estarem falando de si para os outros, de estarem interagindo, narrando 

o que mais gostam de fazer e, quando se reúnem ao redor da senhora que não sai de seu 

sofá, todos ouvem uns aos outros. Talvez, estejam revelando facetas de suas identidades, 

pois estão atuando de modos distintos no novo ambiente. Essa forma de manifestação 

do  ser,  segundo  Ciampa  (1994),  é  sempre  atividade.  Para  Max  Pagès  (1976),  é 

afetividade,  permanentemente  presente  nos  grupos.  Para  Vieira-Silva  (2000),  são 

fenômenos afetivos subjacentes ao desenvolvimento das atividades. 

Em outro momento, durante o Jogo do Saquinho, as estagiárias criaram uma variação: o 

idoso que estivesse com o saquinho na mão deveria escolher outro para adivinhar o que 

havia  dentro.  Interessante  que  alguns  idosos  se  esquivaram  de  escolher. Há  um 

reconhecimento do outro, melhoria nos relacionamentos, algo que não se via no início 

das intervenções. 

Não queria escolher: [...] porque são amigos e ele é bonzinho. Outro diz: 
porque ele é uma pessoa boa e gosta das adivinhações que ele faz. (T). [...]  
Ele é muito boa pessoa. [...] Não vou escolher porque sou amiga de todos. 
(Relatório de 15/03/04).

Naquele mesmo dia, um idoso consegue adjetivar a identidade de outra moradora que 

ele escolhe. O jogo permite, positivamente, ampliar os relacionamentos e a percepção 

do olhar do outro: [...]  ela é ladina, sabe mais... Quando escolhida ela acerta, aí ele  

ressalta: “não falei que ela era ladina? (Relatório de 15/03/04). 

Nesse mesmo jogo, a Srª E. fala de sua atividade anterior à entrada no Lar Monsenhor 

Assis, pela qual era reconhecida na comunidade: ajudante diarista. O momento lúdico 

suscita  o  resgate  de  sua  identidade.  No  jogo  do  saquinho,  um senhor,  portador  de 

Alzheimer, tirou uma buchinha de aço e não soube dizer o que era e essa senhora se 

adiantou: [...] é para arear panela e tudo mais. (Srª E. (Relatório de 15/03/04).
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O caso dessa senhora foi analisado na pesquisa de Passos e Beato (2009), mencionada 

anteriormente. Ela era vista como “louca”, sem memória, nervosa, alguém que agredia 

as  pessoas  quando contrariada.  Tal  senhora  é  protagonista,  nos  relatórios,  de  vários 

momentos interessantes e emocionantes. Em um deles, ela exprimiu grande afetividade, 

por  ocasião  do  Natal:  estávamos  ornamentando  o  Lar  Monsenhor  Assis  e,  ao 

enfeitarmos a árvore, deixamos sobre a mesa vários enfeites. Cada idoso pegaria o que 

quisesse para colocar na árvore. Ela então tirou sua medalhinha de Nossa Senhora das 

Graças do pescoço e pediu que a colocássemos em um galho, pois ela tinha dificuldade 

de se locomover. Disponibilizar algo tão precioso demonstrava o quanto a árvore era 

importante no seu novo lar.

Nesse mesmo dia, o Sr. J. V., caso também analisado na mesma pesquisa (Passos & 

Beato, 2009) e já tratado acima, pegou um pedaço de papel alumínio que estava sobre a 

mesa e que iria ser usado para cobrir a lata em que a árvore estava fincada, enrolou-o e 

o  dependurou  em um dos  galhos.  Expressava  nesse  ato o  resgate  da  identidade  de 

andarilho catador de papéis que fora e a afetividade, demonstrando como a atividade 

grupal  era  significativa  para  ele.  Quando  enfeitamos  o  presépio,  cada  idoso  era 

convidado  a  colocar  um  personagem.  Esse  momento  em  que  valorizamos  suas 

habilidades foi recebido com grande contentamento. Suas identidades foram igualmente 

valorizadas.  No  DVD  de  Nº  21 filmado  no  Lar  Monsenhor  Assis  documenta  essa 

expressão de afetividade e de construção de identidade coletiva.

Retomamos  aqui  Vieira-Silva  (2000),  para  quem  a  vivência  coletiva  das  emoções  

possibilita  o desenvolvimento  de  relações  mais  igualitárias  e  a  construção de  uma  

identidade  grupal.  A árvore  e  o  presépio  pertenciam  à  instituição  e  ao  grupo  de 

moradores. Sempre fazíamos questão de dizer que aquela era casa deles e, portanto, 

estávamos  enfeitando  para  eles  e  junto  com  eles.  Era  um  momento  que  envolvia 

ludicidade  e  identidade,  pois  enquanto  os  enfeites  eram  confeccionados,  músicas 

natalinas eram tocadas e cantadas e as conversas giravam em torno das lembranças que 

tinham dos natais em família.
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Também  no  Albergue  Santo  Antônio  ocorreram  momentos  de  decorar  a  “casa-

instituição” para o Natal, resgatando histórias de vida, em que os idosos lembram com 

saudosismo e alegria o enfeitar de suas próprias casas: 

O Sr.  A.T. sorriu muito diante da proposta [de ornamentar  o albergue] e 
comentou: – “Lá na roça nóis pegava um gaio de cipreste ou de jabuticabeira 
e a mamãe enfeitava com algodão e pendurava umas coisinhas coloridas e as 
crianças achavam muito bonita. (Relatório de 25/11 e de 27/11/09).

O Sr. A.T. mostra, assim, o seu saber e, no mesmo ato, reforça sua identidade de sujeito 

da roça enfeitando a casa para o Natal. O discurso aqui é de movimento e de vida que 

prossegue.  Ele  exemplifica  projetos  que  emergem  e  se  articulam,  bastando  que  a 

instituição dê espaço para eles. O discurso de A. T. nos mostra que ele tem uma história  

e  uma  identidade  a  ser  preservada  e  relembrada.  As  ações  de  A.  T.  e  de  J.  V., 

exemplificadas  acima,  nos falam desses  sujeitos e  mostram o grupo em construção, 

produzindo sua história a partir das histórias particulares e das implicações coletivas 

(Vieira-Silva, 2000). 

6.2 Presenças da afetividade

Para  investigar  a  categoria  afetividade, buscamos  nos  relatórios,  DVDs  e  fotos 

instâncias em que ocorreram os seguintes indicadores: aproximações, toques, olhares, 

expressões emocionais como riso, lágrimas, choro, silêncio, falas pejorativas. 

Em  muitos  momentos,  a  afetividade  surgiu  na  relação  com  as  estagiárias  e  foi 

verbalizada pelos idosos. Segundo Vieira-Silva (2000), as emoções desempenham um 

papel  importante  no  desenvolvimento  de  processos  grupais.  Muitas  vezes,  apenas  a 

possibilidade de expressão das emoções e dos sentimentos já são fatores de integração e 

de mobilização do grupo. 

Assim, um grupo inicialmente arredio às nossas intervenções passou a sentir nossa falta 

e a perceber nossos atrasos, o que nos pareceu importante, pois comumente os idosos, 

sobretudo  quando  têm a  orientação  espaço-temporal  comprometida,  ignoram até  os 
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horários rotineiros da instituição. Parece que eles observaram as estagiárias e atribuíram 

a elas atrasos, o que lhes possibilitou responsabilizá-las pela não realização de jogos: 

Quando entramos no Albergue e Ma. logo cobrou “achamos que vocês não 
viriam hoje, mas o M. disse que se vocês prometeram vocês viriam”. O 
Sr. J. L. disse “achei que não viriam mais”. O Sr. J. L. disse “vocês estão 
atrasadas, já deu 3 horas”. O Sr. O. disse que era muito bom estarmos ali, 
pois “a gente distrai um pouco”. O Sr. J. D. disse “não dá para jogar, né, vê 
se quinta-feira vocês vêm com mais tempo”. O Sr. A. P. disse  “não dá 
tempo de fazer o jogo que a gente lê e tenta adivinhar não, né?”. Assim 
foram alguns cobrando, outros dizendo como é boa a nossa presença ali no 
Albergue. (Relatório de 29/01/2004).

3ª  visita:  ...Chegamos  a  Casa  Lar  às  13h00min.  pela  primeira  vez 
encontramos o portão fechado, achamos estranho. Adentramos e D. A. nos 
avistou  de  seu  quarto  e  começou  a  gritar:  “chegaram,  chegaram,  elas 
vieram!”. (Relatório de 29/08 a 16/09/03).

No relato que se segue,  vê-se que nem todos os  idosos  participam diretamente dos 

jogos, o que depende da vontade e desejo deles. A equipe sempre procurou deixar-lhes 

liberdade de escolha, embora por vezes as estagiárias insistam com alguns deles para 

entrarem na roda. Dessa forma, diferenciamo-nos da instituição que os iguala:

Sentamos  em  semicírculo  a  fim  de  incluir  M.J.  [aquela  sra.  que  ficava 
sempre sentada em frente à entrada do refeitório] no grupo. Perguntei sobre 
brincadeiras infantis e cantigas de roda. J. disse: gostava de brincar de passar 
anel. Aí propus que brincássemos e brincamos. Peguei o anel  de C. Elas 
gostaram. Depois comecei a cantar cantigas de roda e  fiquei ao lado de 
M.J. Ela então me deu a mão e, mesmo sentada, ela participou, cantou, 
e sorriu. (Relatório de 09/09/01).

Acho  que  foi  um  momento  mais  divertido:  envolvemos  todos  no  jogo, 
ninguém ficou sem participar,  dos que estavam na roda,  além de termos 
também  incorporado  as  suas  vidas  profissionais  através  dos  objetos 
encontrados no saco. Ouvi mais os comentários do seu J. L., do tipo: “Olha 
o saco correndo”, “Pega o saco, M.”, etc. (Relatório de 20/11/2003).

Logo que cheguei me encontrei com alguns senhores [com quem] sempre 
conversamos e perguntei como estavam se sentido. [...] já estava na hora de 
começar a dança, eles responderam que não iriam lá porque “as pernas não 
funcionam e ficar vendo os outros dançarem é muito chato”, ou então, 
que “não gostam muito do barulho. (Relatório de 30/01/2003).

Supomos  que  as  expressões  emocionais  de  riso,  lágrimas,  choro,  toques,  queixas, 

brincadeiras,  piadinhas que observamos resultem do fato de se sentirem mais livres, 

inclusive para brincar.
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6.2.1 Comentários espontâneos ( dos idosos)

No relato abaixo se percebe a preocupação de um idoso com o outro, algo que não 

víamos antes, quando as estagiárias se incomodavam com o fato de nenhum saber nada 

a respeito da vida ou da dor do outro. Neste exemplo, o Sr. G mostra-se preocupado e 

expressa seu afeto. A fala comprova avanços estimulados pelo estágio, então ocorrendo 

há aproximadamente três anos. A convivência entre dois idosos possibilita que um diga 

ao filho do outro que seu pai não está feliz ali, que espera que ele o leve pra casa.  O 

relato evidencia, além da manifestação da afetividade, a formação de vínculos grupais e 

a atuação de um processo grupal.

Enquanto eu entrevistava o Sr. G., o filho do seu M., passou por nós, pois 
estava indo embora e o Sr. G. perguntou para ele se não levaria o seu pai 
com ele. A. se mostrou meio constrangido e respondeu que não, ao que o Sr. 
G. disse: “É, mas ele fica tão triste quando vocês vão embora”. (Relatório 
de 22/01/04).

Num ensaio de festa junina, Dona B., a senhora mais velha da instituição de Prados, 

cega e quase impossibilitada de participar dos grupos, provavelmente reportando-se a 

seu  passado,  canta  uma  música  antiga:  “Moça  bonita  namora  comigo  que  eu  sou  

trabalhador; com a chuva eu não trabalho e com sol piorou.” Nessa hora os idosos riem 

muito. Há uma vivência coletiva de afetos e emoções. O ensaio traz, com seu momento 

do  casamento  na  roça,  lembranças  muito  particulares  a  Dona  B..  A afetividade  se 

expressa  na  música,  momento  singular  de  uma  senhora  que  pouco  participava  dos 

encontros devido às suas numerosas patologias. 

6.2.2 Piadinhas para as estagiárias

O vínculo com a equipe faz com que os idosos sintam-se mais livres para brincar, para 

se  expressarem, para viverem suas  emoções  e  falarem aquilo que muitas  vezes  não 

diriam em outros espaços.
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Fui  saudada  de  modo  muito  caloroso  pelo  Seu  L.:  “Oi,  amor!  Você 
sumiu!”.  Respondi  sem o  mesmo entusiasmo.  Às  vezes,  ele  parece  um 
pouco debochado, quando se refere a mim desse jeito. Mas não arrisco a 
“dar muita corda”. Trato todos da mesma forma para que nada que eu diga 
ou  faça  se  torne  abertura  para  “tratamentos  diferenciais”.  (Relatório  de 
08/01/04).

Um idoso, Seu O., foi o único que ficou mais ansioso para que os outros 
descobrissem logo que era dele que se falava. Depois que lemos sobre seus 
dados,  ele  falou  várias  vezes:  “Eu!”,  mas  acho  que  os  outros  não 
acreditavam,  até  que  nós  revelamos  que  era  ele  mesmo.  (Relatório  de 
04/11/03).

Seu J. L. era quem mais comentava: “Sua tesoura não corta nada, heim?”, 
“Corta direito, diretora!”, etc. Um comentário que me chamou a atenção 
foi o do seu J. L.: “Isso parece tarefa que dão para os presos fazerem!”. 
(Relatório de 04/12/03).

Esse último comentário lembra o de outro idoso que afirmara se sentir como todos os 

outros ali: “preso”. Possivelmente ele não teria dito isso fora do espaço lúdico. No caso 

acima, os idosos executavam uma tarefa simplesmente para passar o tempo, sem mesmo 

saberem que faziam enfeites para o Natal. Talvez, as estagiárias tenham sido negligentes 

ao não mostrarem o modelo do que eles faziam, permitindo assim que soubessem o que 

resultaria da tarefa. Elas agiram como as instituições totais em que as pessoas têm suas 

vidas comandadas de fora, onde seu querer próprio não conta. Elas se aproveitaram dos 

idosos para prepararem o material para as intervenções, sem se lembrarem que muitos já 

não têm destreza devido a patologias como deficiência visual. Mas o fato é que a fala 

espontânea foi verbalizada e nos mostra o processo do grupo:

 [...]  a  vida  cotidiana  apresenta  uma  grande  diversidade  de  formas  de 
relacionamento entre as pessoas às quais damos o nome de grupo. Daí a 
necessidade de buscarmos uma precisão conceitual  maior se pretendemos 
que o termo grupo seja mais do que um nome e expresse um caráter próprio  
dos fenômenos (Martin Baró, 1989, citado em Vieira-Silva, 2000).

6.2.3 Depreciação do outro

Depreciação do outro, mesmo sendo uma categoria negativa, demonstra a presença de 

afetividade.  Ela  aparece  com  frequência,  nas  relações  entre  idosos.  As  estagiárias, 

assumindo o papel da instituição, tentam corrigi-la.
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J. G: ...Convidamos o Sr. L. para participar, mas ele se recusou por não ser o 
jogo do baralho. Montamos o grupo com 15 idosos. Quando a Jane levou o Sr. 
E. para o grupo, o Sr. J. L. e o Sr. J. D. disseram: “Ele bobo, coitadinho. Ele 
não sabe nada.”. Ao longo do jogo, porém, o Sr. E. adivinhou quem era um 
dos  idosos  que  tinha  suas  características  no  cartão  e  surpreendeu  a  todos. 
(Relatório de 05/02/04).

Na quinta-feira realizamos um jogo de baralho. Levamos todos, que queriam 
participar  para  a  sala  de  televisão  e  os  sentamos  ao  redor  da  mesa.  Pude 
observar  que  aqueles  mais  lúcidos  têm certa  resistência  para  com aqueles 
cognitivamente mais incapacitados, não querendo que eles participem do jogo. 
Um disse, por exemplo: “Ele não consegue jogar nada não”, ou seja, ele não 
deve participar, pois não é capaz. Porém, fazemos questão de convidar todos 
para jogar, sem exceção. Eles ficam bastante motivados com o jogo. A disputa 
para  ver  quem ganha  mais,  faz  com que eles  se  prendam no momento,  e 
quando chega à hora de irmos embora, eles não querem parar de jogar.  (3º 
Relatório de A. 2004).

Foi organizado neste dia o jogo de baralho. No início do jogo, Sr. D. mais uma 
vez  falou  que  “os  abobados  não  dão  conta”.  Intervimos  neste  momento 
colocando se é possível ganhar sem saber jogar o mínimo. Como já comentado 
em relatórios anteriores, os idosos parecem não compreender que Nonô possui 
algumas dificuldades mentais, pois é recorrente na fala dos idosos que Nonô é 
“burro, não sabe participar, atrapalha, etc”. (Relatório de 27/01/04).

Perguntei  se ele  gostava de se sentar  naquele lugar,  ele  me respondeu que 
gostava dali, pois tomava um ar fresco e via o céu, pois estar mais distante das  
pessoas é melhor para colocar os pensamentos em ordem. E o senhor, gosta de 
conversar com os outros para também colocar os papos em dia? Perguntei a 
ele.  “Não eles não conversam direito, só falam coisas bobas; aí eu prefiro  
ficar sozinho.” (Relatório de 28/01/03).

6.2.4 Olhares e expressões emocionais como riso, lágrimas e choro

Risos, lágrimas e choros foram vistos em algumas filmagens. Uma delas apresenta o 

Jogo  da vida relativo  à  Semana Santa.  Haviam sido  elaboradas  perguntas  sobre  as 

lendas da Quaresma em São João del-Rei, muito conhecidas por um dos idosos. Quando 

ele as conta, todos riam muito. Percebemos a interação no grupo, cada um querendo 

contar histórias. Os idosos mais comprometidos fisicamente participam e é interessante 

observar na filmagem que eles são mais lentos nas respostas e que todos os demais 

esperam enquanto eles falam. Trata-se de uma situação afetiva. 

Em outra filmagem, registrada no DVD de nº 54, os idosos dançam na festa junina que 

havia sido ensaiada pelas estagiárias. Há ludicidade, nesse momento, e manifestações de 

afetividade. O casal de idosos que participa do casamento ri e se olha com carinho. 
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Estão envergonhados quando se declaram diante do padre. É divertido e há cenas lindas. 

Eles  parecem  enamorados  de  verdade,  naquele  momento.  As  estagiárias  relataram 

posteriormente que o noivo continuava cantando a “noiva Marcolina” – nome dado a ela 

na música que ensaiaram – e a cada vez que ele o fazia, a “noiva” sorria envergonhada. 

Noutro momento filmado, o grupo está sendo organizado para jogar.  A Sra. “noiva” 

pergunta ao Sr. “noivo” se ele vai participar do grupo e ele diz que sim; ela então sorri. 

Várias vezes as filmagens nos mostram como estavam bem estabelecidos os vínculos 

entre eles. Em vários momentos a afetividade aparece. 

Numa filmagem, por ocasião do Natal, enquanto os idosos faziam guirlandas de jornal, 

ouviam-se músicas natalinas e conversas diversas entre eles. A cena lembra um grupo 

familiar trabalhando, cantando, rindo e conversando. Numa dessas conversas, um beija-

flor branco pousa numa flor do lado de fora do refeitório e o idoso N. diz:  Beija-flor 

branco você vai receber uma notícia boa. A estagiária olha-o e ele continua: Beija-flor  

verde é esperança; vermelho é guerra; amarelo é desespero; preto é luto; o branco  

pode ser carta, você vai receber uma carta.

A estagiária continua a conversa: – Qual cor você gosta mais? 
Idoso B: – Ah, tanto faz. 
Estagiária: – Ah, mas será que não tem uma que você gosta mais?
Idoso: – Pode ser verde.
Estagiária: – E verde é o que?
Idoso: – É esperança.
Estagiária: – Você tá muito esperançoso?
Idoso: – Não, não sou não.
Estagiária: – Então por que você gosta mais?
Idoso: – Porque eu acho bonito. Uma coisa que não tenho é esperança.

Esse senhor era cego e aguardava sempre suas irmãs irem buscá-lo um dia, pois elas 

haviam prometido que o fariam. Ele ficara cego aos 35 anos e, desde então, morou em 

três  instituições  diferentes.  Nunca  se  adaptou  –  nunca  se  institucionalizou.  Quando 

contrariado, ele reagia como podia às normas institucionais. Ele fumava e, quando a 

coordenadora o obrigava a alguma coisa, ficava sem almoço. Muitas vezes sua arma era 

seu próprio corpo: ele fazia mal a si mesmo. Hoje ele mora com as irmãs em sua cidade 

natal. Elas o buscaram. 
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No DVD de nº21 são demonstrados os preparativos para o Natal. Os idosos ajudam a 

montar o presépio, espalham a areia enquanto a estagiária coloca as peças mais difíceis 

e, depois, são convidados a procurarem na horta pedras para colocarem em volta. Eles 

se  subdividem  em  grupos  para  distribuírem  os  figurantes  no  presépio.  A cena  é 

permeada por manifestações afetivas.

6.2.5 Manifestações afetivo-emocionais das estagiárias

Como subsídio para avaliar as intervenções, buscamos também manifestações afetivo-

emocionais das estagiárias ao demonstraram alegria, entusiasmo, revolta e manifestação 

de dever cumprido. Por exemplo:

[Fizemos a dinâmica dos balões contendo mensagens de despedida para a 
antiga estagiária e de boas vindas para a nova estagiária.] 
[Mensagens para T.:] 
“Boa sorte que arrume um bom emprego e seja muito feliz”. (B.).
“Deus lhe pague, lhe ajude e fique em sua companhia”. (J. C.).
[Mensagens para S.:]
“Boas-vindas”. (J.C. e D).
“Espero que goste daqui e seja bem vinda”. (Relatório de 18/02/04).

Num dos relatórios,  após  escutar  um idoso falar  de suas  perdas  com o ingresso na 

instituição,  para  concluir:  “Sou  um  velho  largado  no  Albergue...  Sou  um  velho 

esperando  a  morte”,  fica  clara  a  angústia  vivenciada  pela  estagiária  durante  as 

atividades na ILPI: 

[...] pude ver que esta frase de certa forma está no silêncio de muitos e, nós 
mesmas, quando escutamos, ficamos sem ação frente às limitações que o 
modelo asilar nos coloca.... (M.S – Abrapso  de 2010).

6.3 O trabalho com o lúdico: benefícios e malefícios

A categoria ludicidade foi pesquisada sempre aliada às manifestações de identidade e 

afetividade. Buscamos, nos relatórios, instâncias em que estão presentes os seguintes 

indicadores  do  lúdico  associado  às  duas  outras  categorias  teóricas:  benefícios, 

malefícios,  suscitação  de  lembranças,  estímulo  á  convivência,  desenvolvimento  de 
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noção espaço-temporal,  redução de angústia,  redução de ansiedade,  manifestação da 

capacidade de aprender, competitividade, agressividade.

6.3.1 Benefícios do trabalho com o lúdico

A nossa  trajetória  para  chegar  aos  jogos  foi  longa.  Procuramos  na  Psicologia  e  na 

Terapia Ocupacional instrumentos adequados ao trabalho com a população de idosos, 

para,  finalmente,  descobrirmos  a  importância  das  brincadeiras  e  jogos.  Queríamos 

dispositivos para trabalhar angústias, alegrias, tristezas e perdas dos idosos e, ao mesmo 

tempo, suscitar neles o resgate de suas identidades e afetos. Ao cabo de alguns anos de 

trabalho, chegamos a construir nossos próprios jogos.

Enquanto nos colocávamos questões teóricas e humanitárias relativas à ludicidade, as 

instituições viam nos nossos jogos e intervenções apenas instrumentos e momentos para 

distrair os idosos. Elas não questionavam (e ainda não questionam) o que é envelhecer e 

residir num asilo, numa sociedade segregacionista como a nossa. Aprendemos com os 

próprios  idosos  o que é  estar  em uma instituição com tantas  características  totais  e 

aprendemos,  também,  a  significação  e  importância  do  nosso  próprio  trabalho.  Ele 

incidiu  igualmente  sobre  as  estagiárias,  desconstruindo  seus  preconceitos  iniciais  e 

apontando resultados positivos de nossas intervenções junto aos idosos. Nas citações 

abaixo, elas falam sobre ludicidade e seus benefícios, inclusive para si próprias (ajuda a 

gente a pensar):

 [...]  Quando terminamos o jogo perguntamos aos idosos se eles haviam 
gostado e qual a sensação de ter alguém lendo suas características. O Sr. J. 
D. disse que é bom. E o Sr. A. P.. que não é muito de participar dos jogos. 
disse:  “esse jogo é gostoso, né?”. O Sr. J. L. disse que não participou do 
jogo, mas ouviu quando se falou nele. O Sr. L.. quando passamos por ele, 
dissemos que falamos dele no jogo, mas que ele não estava lá para ouvir e  
ele sorriu. (Relatório de 05/02/04).

[...]  terminamos  o  jogo  e  perguntamos  se  eles  tinham  gostado  e  eles 
disseram  que  sim.  O  Sr.  J.L.  disse:  “o  jogo  foi  bom,  foi  animado”. 
(Relatório de 20/11/03)

Finalizamos  nossas  atividades,  perguntando  como foi  a  brincadeira  para 
eles,  o Sr. Z. se manifestou dizendo que  “o jogo é bom porque força a 
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memória e o pensamento, ajuda a gente pensar”. E assim nos despedimos 
prometendo trazer novidades para o próximo encontro. (Relatório de 27/05 e 
29/05/ 2009)

6.3.2 Malefícios do trabalho com o lúdico

Durante o jogo do saquinho quando os idosos tinham que escolher outro idoso do grupo 

para adivinhar eles não quiseram fazê-lo, o jogo gerava neles um tipo de competição 

que produzia tensões  e daí queriam evitá-las.  Esse tipo de tensão apareceu algumas 

vezes, mas mais especificamente neste exemplo, que usei anteriormente:

   
Não queria escolher: [...] porque são amigos e ele é bonzinho. Outro diz: 
porque ele é uma pessoa boa e gosta das adivinhações que ele faz. (T). [...]  
Ele é muito boa pessoa. [...] Não vou escolher porque sou amiga de todos. 
(Relatório de 15/03/04). 

6.3.3 Suscitação de lembranças (memória)

Os relatórios citados abaixo se referem ao Jogo do Saquinho. Trabalhava-se com objetos 

que tinham a ver com as profissões dos idosos. Nesse jogo, além de recordarem as 

respectivas  vidas  profissionais,  eles  conheciam  melhor  uns  aos  outros,  construíam 

vínculos entre si, formando uma identidade grupal, ao mesmo tempo em que resgatavam 

suas  identidades  confiscadas  pela  instituição  total,  ou  seja,  de  alguma  forma 

programadas por ela: 

A maioria dos idosos conseguiu adivinhar o que pegaram e perguntávamos 
para  que  servia  e  quem  tinha  trabalhado  com  aquilo  e  eles  estavam 
conseguindo  responder.  Quando  a  vaquinha  foi  tirada,  os  idosos  se 
lembraram que o Sr. P. havia trabalhado como vaqueiro. O mesmo com a 
linha de costura, colher de pau, chuchu e batata. Quando o terço foi tirado o 
M.,  que é muito católico,  comentou dizendo:  “O terço serve pra rezar, 
ladainha para Deus e Nossa Senhora.” (Relatório de 20/11/03).

Ao  fim  do  jogo,  uma  das  estagiárias  perguntou  aos  idosos  se  eles 
perceberam o objetivo do jogo. Alguns responderam dizendo:  “Estimula a 
memória!” ou “Faz a gente lembrar do passado e conhecer o passado do 
colega!”. As estagiárias reafirmaram o propósito da atividade, perguntaram 
como foi  pra cada um, se eles  haviam gostado e por quê?  (Relatório de 
22/04/2009).
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A atividade, além de suscitar lembranças de histórias muito particulares da infância, 

desperta  também no idoso o olhar  para  si  e  para  o outro:  ele  estava acostumado a 

trabalhar na enxada,  assim como seu amigo, e,  agora, percebe que seus dedos estão 

duros para mexer com coisas pequenas. Embora enuncie: não sou capaz, ele mostra-se 

bem capaz de embrulhar as caixinhas que seriam usadas como enfeites da árvore de 

natal. Atribui essa habilidade à sua experiência de amarrar, na roça, caixas de verdura 

que levava para vender na cidade. Ele não apenas atualiza episódios esquecidos, como 

também desenvolve aptidão para fazer analogias. 

Já o Sr.  A.  T.  estava bastante animado (como sempre)  e  sorriu  dizendo: 
“como as coisas mudaram!”  (nesse momento está fazendo menção à sua 
vida anterior de trabalhador na enxada e agora usando as mãos para embalar 
caixinhas para enfeitar a árvore de natal). (Relatório de 25/11 e 27/11/09).

No  dia  19/02/04,  intervimos  no  Albergue  com um  jogo  de  perguntas  e 
respostas sobre carnaval. Usamos marchinhas de carnaval durante o jogo. 
Uma estagiária ficou de costas e parava a música e o idoso tinha que tirar 
um papel com uma pergunta sobre carnaval. (Relatório de 19/02/04).

As perguntas que foram preparadas foram (Relatório de 19/02/04):

-  A.  F.:  Quais  eram os blocos de  carnaval  que  você  participava?  R:  Na 
minha  juventude  eu  não  morava  em  São  João  del-Rei,  e  nunca 
participei  de  carnaval.  Só  conhecia  de  nome.  Ouvia  falar  muito  do 
“Custa mais vai” que saía do Bonfim.

- A. P.: O que você acha de carnaval? R: É bom. É melhor do que Semana 
Santa,  é  mais  animado.  O  carnaval  de  agora  é  melhor  do  que  de 
antigamente, pois antes o carnaval era fraco.

- E.: Qual feriado está próximo? R: Carnaval.

- L. C.: Você gosta de carnaval? R: Sim, por causa das músicas. [Ele fala 
com muita dificuldade].

- J. D.: Sua família permitia que você participasse do carnaval? R: Não, não 
podia nem falar do carnaval,  nem ver na televisão.  Carnaval  é  uma 
bagunça dos infernos. Mata muita gente. [Sobre a violência]: “Matar as 
pessoas  matam  mesmo  sem carnaval.  Eu  gostava  muito  também  da 
Semana Santa, eu não perdia um dia.” 

- J.D. O que você mais gostava no carnaval de sua época? R:  Gostava de 
tudo, do “Custa mais vai”, dos D’ângelos e gostava muito dos desfiles.

- J. L.: Como era o carnaval em sua época? R: Era bom, com carnaval de 
rua.  Cada  um  fazia  o  seu  próprio  carnaval.  As  músicas  eram 
marchinhas. O carnaval de hoje é só bagunça, as pessoas brigam muito. 
Antes a polícia vinha de Barbacena para ajudar no carnaval em São 
João  del-Rei,  hoje  acho  que  já  não  vem  mais.  Quando  perguntado  a 
respeito do carnaval de hoje, se gostava de alguma coisa, ele respondeu que 
gostava de ver o carnaval na televisão, porque tem mulher peladinha.



93

-  M.:  [Bateu  palmas  toda  vez  que  colocava  a  música.  Para  ela  saiu  à 
questão:] Cante uma música de carnaval.  R: O Sr.  Antônio Pedro cantou 
para ela. “alala ô ôôô, mas que calooor” e o Sr. José Lopes e uma senhora 
da  ala  particular  cantaram  e  fizeram  todos  cantarem.  “Você  pensa  que 
cachaça é água”.

- Ms.: Você já participou de algum bloco de carnaval? R:  Sim, doVai-vai 
que saía da Tancredo Neves, pulava a vontade.

- Mi: Você já se fantasiou no carnaval? Não, mas tinha vontade de usar.

-  O.:  Você  tem vontade  de  participar  do  carnaval?  R:  sim,  queria  que 
tivesse um carnaval aqui, como da outra vez, em que colocaram música. 
As pessoas dançaram e serviram algumas coisas.

- P.: Você gostava do carnaval? Sim, e participava de todos os dias.

- V: Do que você mais gostava do carnaval de sua época? Gostava de tudo.

É interessante,  nesses  relatos,  perceber  a  importância  das lembranças suscitadas.  Os 

idosos  fizeram  uma  verdadeira  viagem  ao  passado  e  atrelaram  o  que  viveram  ao 

presente. As estagiárias não conheciam os blocos carnavalescos e escolas mencionados 

e,  assim, aprenderem algo novo. Foi cumprida a função social  do velho que é a de 

lembrar e aconselhar: unir o começo e o fim, ligando o que foi e o porvir. Infelizmente a  

sociedade capitalista desarma o velho de se expressar, destrói os apoios da memória e  

substitui a lembrança pela história oficial celebrativa, oprime a velhice. (Chauí, 1994). 

Também na instituição o idoso é oprimido, mas de uma forma diferente. A opressão 

acontece  desde o momento em que ele  chega para morar,  carregando somente  uma 

malinha,  sacolas  plásticas  ou,  algumas  vezes,  sacos.  Traz  poucos  pertences,  talvez 

suscetíveis de suscitarem lembranças, mas que, para a instituição, são trapos bons para 

serem queimados,  quando se trata de roupas velhas,  ou para serem encaixotados (e, 

preferencialmente, desaparecerem) como os santos, livros de reza, agulhas, linhas, lãs, 

terços, grampos, lenços e espelhos. Os documentos, quando vêm juntos, são guardados 

pela  a  instituição,  na  qualidade  de  identidade  arquivada  (Vieira,  2004). As  rotinas 

diárias, frequentemente muito diferentes daquelas vividas anteriormente, são igualmente 

opressoras do desejo, da vida e da identidade.

A vida institucional fechada faz com que os idosos fiquem quase que completamente 

sem noção de tempo e espaço. O dia é regido pelas rotinas estabelecidas: hora do banho, 
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chá, almoço, café da tarde, jantar, chá, remédio da noite, missa. Com o vínculo criado 

graças às intervenções lúdicas, os idosos passam a se lembrar do dia da semana, da hora 

do jogo, do tempo necessário para desenvolvê-lo, quem participa e onde é realizado. 

Isso ficou evidenciado no dia em que cobraram da equipe o atraso para iniciar a sessão 

de grupo.

6.3.4 Noção espaço-temporal

Com os jogos lúdicos e com a consolidação do vínculo com a equipe de intervenção, os 

idosos  aprimoram  a  noção  espaço-temporal.  Desenvolvem  aptidões  simples  e 

complexas,  mostram-se  cada  vez  mais  capazes  de  elaborar,  demonstrar  alegrias  e 

calcular. Esses são movimentos que lhes permitem o resgate da identidade e os tornam 

sujeitos. 

Todos os idosos citados anteriormente permaneceram sentados, realizando a 
atividade.  Inicialmente,  mostramos  a  eles  o  calendário,  em  que  ano 
estávamos.  A G.,  Sr.  T.  e  E.  responderam:  2004.  Dissemos,  então  que 
olhassem para o calendário e observassem o ano que estava marcando. Logo 
os três disseram que estava errado (todos seguiram o E. e logo disse  “Está 
errado.  Estamos  no  ano  de  2004”).  Dissemos  que  naquele  dia  iríamos 
consertar o calendário. (Relatório de 08/03/04).

6.3.5 Estímulo à convivência 

Outro benefício do lúdico foi o estímulo à convivência. Se no início das intervenções 

incomodava às estagiárias a distância entre os idosos, que pouco falavam uns com os 

outros, isso mudou com as atividades lúdicas, em especial com o jogo  Quem sou Eu. 

Eles  passaram  a  conversar  e  brincar  entre  si,  conheceram  as  respectivas  histórias, 

profissões e características pessoais e passaram a observar uns aos outros, o que, como 

citado anteriormente, permitiu um deles descrever uma senhora idosa como ladina: 

Pelo  que  pude  observar,  o  que  eles  sabem  um  dos  outros,  é  porque 
geralmente observam, ou ouviram através de conversas paralelas. E alguns, 
dizem: “eu não sei responder eu não o conheço, ou eu o conheci somente 
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aqui”. (Relatório de 12/02/2004)

[...]  o  que  pudemos  perceber  é  que  há  pouca  interação  entre  eles,  os 
comentários durante o jogo são mais direcionados às estagiárias e não para o 
grupo,  observamos também alguns conflitos,  pois o  Sr.  L.  R. não estava 
presente,  perguntamos por  ele,  então  disseram:  Ah! É aquele que urina  
muito no chão e brigou com o Sr. R.? Finalizamos então mais uma semana 
de  atividades,  com  o  objetivo  de  resgatar  as  histórias  vividas  por  eles. 
(Relatório de 06/05/2009).

A vida institucional cerceia muita das expressões individuais, bem como as coletivas 

nas  quais  o  idoso  fala  de  si  e  de  seu  descontentamento.  Em  nossas  intervenções, 

insistíamos na participação por achar que ela os tiraria da apatia e que ajudaríamos a 

resgatar memórias e histórias de vida. Um dia um idoso, ao ser convidado para uma 

atividade de memória, que seria para ajudá-lo, não deixou que completássemos a frase e 

nos disse o seguinte: Ajudar a ficar mais preso? Questionado pela estagiária, ele disse 

que ali não tinham liberdade, era como uma prisão. Mesmo assim, ele foi para o grupo. 

A sua atitude de ir para o grupo e a das estagiárias buscarem estimular a participação 

reportam a um movimento do sujeito e à reconsideração de que participar é ruim, não 

ajuda em nada. 

Com o Jogo do saquinho, evidenciamos a importância da convivência. Como se vê no 

relatório  abaixo,  o  diálogo  estabelecido  durante  esse  jogo mostra  a  constituição  de 

vínculos, o resgate de identidade individual e a construção da identidade coletiva. A 

senhora S., cuja fala é reproduzida pela estagiária, é capaz de dizer de si e do quanto 

sofre por morar na instituição. Ela tenta reagir às ingerências da vida institucional, fazer 

diferente  e  mostrar  sua  identidade  individual  (o  que,  para  Ciampa  (1994),  é 

manifestação do ser e é atividade). Parece que ela se propõe como tarefa resistir à vida 

institucional e sobreviver a ela:

[...] quando falaram do Sr. N. que era um homem trabalhador, tocador de 
violão  e  piano,  este  ficou  bastante  emocionado  e  chorou.  Além  disso, 
quando Dona S. falava que não gostava de morar no lar, E. a interrompeu 
dizendo que lá era muito bom. Ela se zangou dizendo: “é bom pra você,  
você não sabe o que eu passo, ela tá perguntando pra mim.” (Relatório de 
26/06/2006).

Uma passagem gravada no DVD nº52, retrata o Jogo da vida. A estagiária pergunta ao 

Sr. E. se ele conhece alguma lenda de São João del-Rei sobre a Quaresma e ele diz: “Eu 

já vi a Mãe do Ouro. É uma bola de fogo. O grupo todo começa a conversar entre si, 
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todos  querendo  falar.  É  um momento  importante  de  troca,  inserido  numa  atividade 

lúdica  que  conta  com  a  participação  de  todos.  Eles  conversam  sobre  Quaresma  e 

Semana Santa, falam sobres suas participações nessas datas, em suas comunidades, e 

como elas são hoje:  relatam que não vão a nenhuma celebração,  exceto à missa na 

capela da instituição. Enquanto eles conversam espontaneamente, a estagiária para de 

fazer as perguntas do jogo. Assiste-se a um relacionamento agradável que é movimento 

e vida, proporcionados pelo lúdico. Cada um fala da lenda que conhece. Surgem a mula 

sem cabeça e o lobisomem. O Sr. D. fala:  Eu já vi lobisomem, é um porco...  (grunhe 

como o porco). Todos os outros participantes riem muito. 

6.3.6 Manifestação de capacidade de aprender

Nos relatórios há elementos que desmentem o mito de que idosos não são capazes de 

aprender. Mesmo a maioria deles sendo analfabeta, entende bem as histórias contadas e 

reflete  sobre  elas.  Momentos  lúdicos  geram  felicidade  que,  paradoxalmente, 

considerando-se a vida institucional, é ensinada por um idoso ao outro. 

Quando  trabalhamos  o  tema  envelhecimento,  os  idosos  formularam  perguntas  e 

expressaram  de  forma  elaborada  o  que  pensavam  sobre  o  tema,  surpreendendo 

positivamente a equipe de estagiárias:

Foi contada uma história e pedido para que eles falassem o que acharam da 
história e daí eles responderam com frases monossilábicas que: “a história 
foi boa”. Aí perguntaram para eles quem era o personagem principal e o que 
ele quis nos dizer e aí alguns falaram da moral da história:
E.S.: “que devemos estar sempre felizes e passar para as outras pessoas 
somente coisas boas.” N.S.:  “que devemos pensar coisas boas, isso faz 
bem.” (Esse senhor era tido como quieto e, por causa de sua patologia, não 
daria conta de entender mais nada: tinha isquemias múltiplas). (Relatório de 
23/10/01).

Neste dia o jogo foi bastante produtivo devido à intensa participação dos 
integrantes,  não  só  quantitativamente,  como  também  qualitativamente. 
Houve muitas  reflexões sobre  as  perdas  e  ganhos do envelhecer,  sempre 
ressaltando que  “depois de uma coisa ruim, vem uma coisa boa” (frase 
dos idosos). (Relatório de09/11/04).

Nós os abordávamos falando da semana do idoso, explicando como seria a 
atividade para que eles fizessem as questões que seriam utilizadas no Jogo 
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da vida.  T. perguntou  “com quantos anos uma pessoa chega à terceira 
idade?”. E. teve um pouco de dificuldade em elaborar sua questão e falou 
que envelhecer “é quando alguma coisa vai mal no corpo”, mas depois de 
bastante  explicação  da  estagiária,  ele  elaborou  a  seguinte  questão  “O 
envelhecer  está  sendo  bom  para  você?”.  Z.  também  teve  bastante 
dificuldade em entender o que queríamos e fez muitas perguntas que não 
eram pertinentes ao tema que queríamos trabalhar. Mas acabou perguntando 
se “envelhecer é quando a pessoa completa mais idade?”. D. B. não quis 
fazer  pergunta,  apenas disse que  já  está  velha,  com a cabeça  branca.  C. 
perguntou “envelhecer é bom ou ruim?”. M.J. perguntou “o envelhecer é 
uma coisa ruim?” J. C. e G. não quiseram fazer perguntas. G. disse que 
envelhecer  “é  ter  mais  experiência  de  vida,  mais  responsabilidade  e 
respeito”.  D. C. disse que quando a pessoa envelhece  “fica mais fraca, 
demora mais  para fazer as  coisas”.  Sr.  J.  A.  perguntou “envelhecer é 
bom?”. E o Sr. E disse: Envelhecer é uma responsabilidade de cada um e 
depende  da  forma  como  cada  um  levou  sua  vida.” (Relatório  de 
15/09/04).

Finalizamos  nossas  atividades,  perguntando  como foi  a  brincadeira  para 
eles, o Sr. Zeferino se manifestou dizendo que “o jogo é bom porque força 
a  memória  e  o  pensamento,  ajuda  a  gente  pensar”.  E  assim  nos 
despedimos  prometendo  trazer  novidades  para  o  próximo  encontro. 
(Relatório de 27/5 e 29/052009).

São muitos ensinamentos que recebemos. (Relatório de 06/11/03)

6.3.7 Agressividade

Diante da apatia e da inércia comuns aos idosos e depois de pesquisas, verificamos a 

importância de despertar, nos momentos lúdicos, a competitividade e agressividade dos 

idosos,  uma  vez  que,  eles  pouco  se  manifestavam  em  situações  como  estas  de 

descontentamento  em  relação  à  instituição.  Parece  que  a  tensão  gerada  pelo  jogo 

possibilita desabafarem e de forma agressiva. Nessa fala dos idosos, a estagiária relata 

que  eles  ficam  agressivos  (com  o  tom  de  voz  agressiva ela  diz),  e  conseguem se 

posicionar. Há também aqui uma tomada de consciência dos idosos perante situações da 

vida cotidiana:

Eu conversei muito com os Srs. J. L. e G. e aproveitei para saber o por quê 
do Sr. J. L. se mostrar tão desmotivado em relação aos jogos. Ele disse que 
sua perna doía muito e  mesmo tomando remédios continuava a doer.  Os 
remédios ele não sabia para que tomava e um deles era dado à meia noite. 
Ele disse “Ah! Tem remédios que eles me dão à meia noite e eu acho que 
é para pressão, mas nunca me disseram. Eu acordo meio assustado, mas 
vou fazer o que?” Ele disse que dorme às 17h00min. Eu perguntei se ele 
fazia alguma coisa, como assistir televisão. Ele me disse: “Essa televisão aí 
é só para enfeite, porque a gente não assiste o que a gente gosta. Quando 
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não é Rede Vida é a novela das seis, que um dos cuidadores gosta. Aí eu 
vou dormir”. O Sr.  G. também confirmou o que o Sr.  J.  L.  disse.  Num 
determinado momento a M. (enfermeira-chefe) chegou de mãos dadas com a 
Dona V. que trabalhava na cozinha e foi atrás da L. L. que já ia embora. 
Todos nós escutamos a conversa em que a M. cobrava da L. o fato da Dona 
V.  não  ter  participado  da  atividade  que  a  L.  faz  com  as  idosas  da  ala 
feminina. A L. se desculpou e disse que chegou a chamá-la, mas ela estava 
ocupada. A conversa toda aconteceu no frente dos idosos. Depois o Sr. J. L. 
comentou:  “É, a M. tem pulso firme. Ela é filha de fazendeiro, não é à 
toa,  né?”.  Neste dia a intervenção ficou só nisso, nós nos despedimos e 
fomos embora. (Relatório de 16/11/03).

Uma  senhora  que  sempre  se  recusa  a  participar  foi  fatalista  em  seu 
comentário: “Isso tudo é uma bobagem, não tem nada pra fazer e ficam aí só 
pra matar o tempo, ai...! No entanto ela recusa a se afastar do grupo e diz: 
“Mas  vou ficar  pra  saber  o  que  esse  povo vai  falar.”  E  tenta  chamar  a 
atenção para si, mas especialmente a de um senhor que é participante, pelo 
qual  ela  demonstra  uma  atenção  especial.  Porém  ela  o  faz  de  forma 
inadequada,  chamando-o  pelo  apelido  de  “peidão”,  o  que  causou  várias 
demonstrações de raiva e nervosismo por parte dele. (Relatório de 06/11/01).

Dona. A., ao dizer que a intervenção é uma bobagem, desperta na equipe um sentimento 

de angústia difícil. A equipe se indaga sobre o que ela está querendo dizer com esse 

comentário e se, de fato, esses momentos são apenas um passa-tempo. Por outro lado, a 

equipe se alegra por  ela  conseguir  falar  de si,  resistir  ao grupo e  permanecer  nele. 

Possivelmente a atividade lúdica lhe traz benefícios: ela é contraditória, diz uma coisa e 

faz outra, escolhendo permanecer no grupo como um bode expiatório. Quer paralisar o 

grupo,  mas  faz  o  inverso,  fazendo com que membros  se  mobilizem e  se  revoltem, 

principalmente o idoso que ela agride com o apelido “peidão”. Resulta disso tudo o 

movimento no/do grupo.

Em outro  relatório,  destacam-se  atos  de  fala  por  meio  dos  quais  o  idoso  acusa  as 

estagiárias de não cumprirem o horário combinado e de terminarem a sessão mais cedo, 

demandando mais 20 minutos da presença delas. Essa fala, que é uma ação de acusar e 

demandar mostra a força do vínculo que o liga às estagiárias, embora expressa de forma 

um tanto agressiva e irônica: 

Quando estávamos indo embora Osvaldo disse:  “Mas já? Tá cedo ainda. 
Ainda  são  20  para  as  três.  Não  é  três  horas  que  acaba?”  Ficamos 
contentes em perceber essa noção dele e também por acharmos que é sinal 
de que gosta da atividade que oferecemos a eles. Dá uma sensação de que 
não estamos lá em vão, de que nosso trabalho tem importância. (Relatório de 
16/08/11).
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O contraste com falas simplesmente amigáveis, como as que se seguem, é grande:

Eles  disseram: -  Podíamos  ficar  aqui  fazendo isso à noite  inteira,  está  
muito  bom.  Eu  disse:  “Vou  trazer  umas  prendas  mais  difíceis”.  Outra 
respondeu: “Não essas é que estão boas”. (Relatório de 09/10/01).

Foi um encontro tranquilo e bastante recompensador, os senhores disseram 
gostar muito do jogo e o J. L. disse que “o que é bom dura pouco” e nos 
lembrou para voltarmos logo. (Relatório de 10/07/11).

6.3.8 Entusiasmo

Em  vários  momentos  as  estagiárias  escrevem  sobre  como  o  lúdico  interfere  na 

disposição de participação dos idosos e nos vínculos que eles constroem. Por exemplo: 

[...]  pude perceber  o  quanto evoluíram e,  mesmo encerrando o  trabalho, 
ficaram em círculo esperando o jantar. Parece que o que os motivou [...] foi 
[...] a capacidade de se abrirem uns com os outros para qualquer atividade. O 
encontro antes  impedido pela institucionalização e pela anulação de suas 
identidades renascia à medida que solicitamos esse retorno e o lúdico foi 
nosso instrumento para isso. (Relatório de 15/05/2003).

Não  é  preciso  voltar  muito  atrás  no  nosso  processo  de  resgate  da 
subjetividade  para  percebermos  o  quanto  os  jogos  têm  influenciado  o 
convívio entre os  idosos assim como com toda  a instituição  e o próprio 
vínculo criado durante essas intervenções. (Relatório de 03/07/2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Envelhecer é uma responsabilidade  
de  cada  um  e  depende  da  forma  
como cada um levou sua vida. (E.S, 
idoso  residente  do  Lar  Monsenhor 
Assis) 

Durante a realização desta pesquisa, pude desconstruir muito do socialmente instituído 

sobre velhos e envelhecimento. O retorno aos relatórios, vídeos e fotos de intervenções 

psicossociais  passadas  possibilitou-me recuperar  também material  que só existia  em 

minhas lembranças. Muitos dos idosos aqui citados já se foram, e lidar com essas perdas 

também foi fator de crescimento para mim.

Posso dizer que inicialmente o que a equipe conheceu era um agrupamento de idosos 

em situações diversas, com particularidades nem sempre valorizadas pelas instituições. 

Com a análise dos relatórios, o que observei foi uma evolução, um caminhar para a 

formação de um grupo na mais significativa de suas definições, a de que este nunca é 

estático,  está  sempre  em  processo,  passa  por  vários  momentos  e  produz  vários 

movimentos.  Seus  membros também assumem papéis  diferentes,  bem como surgem 

mitos grupais. 

Investigar  meu  próprio  trabalho  ao  longo  de  tantos  anos,  utilizando  a  análise  de 

discurso, possibilitou-me compreender melhor o idoso institucionalizado, que, pela sua 

fala,  age,  movimenta-se,  manifesta-se,  repudia,  relaciona-se;  e  quando estimulado e 

mais livre, é capaz de fazer surgir o sujeito que tem identidade.

Também a análise realizada possibilitou-me entender que os idosos ali residentes, mais 

do que um conjunto de pessoas habitando o mesmo espaço, constituem potencialmente 

um grupo que  precisa  ser  ouvido e  está  em formação.  Além disso,  entendi  que  há 



101

possibilidades de se construir uma identidade coletiva e resgatar a identidade individual, 

assim como respeitar as manifestações de afeto.

Ao  longo  da  pesquisas,  percebi  a  evolução  do  trabalho  de  intervenção  tanto  no 

estabelecimento de vínculos dos idosos para com a equipe de estagiárias quanto com os 

cuidadores, bem como maior aceitação destes cuidadores para com o nosso trabalho, 

desmitificando o que pensavam no início, que nós estávamos ali apenas para distrair os 

idosos. 

A aceitação e compreensão melhores, pela instituição, do trabalho da Psicologia foram 

relatadas, em 2004, no Lar Monsenhor Assis e, em 2009, no Albergue Santo Antônio, 

pelas  estagiárias  que  percebem  que  os  cuidadores,  de  boicotadores  –  quando 

atravessavam a sala carregando roupas e quando tiravam idosos do grupo para fazerem 

curativos ou fisioterapia – agora eram colaboradores. Eles ajudavam a levar os idosos 

para o local em que seria formado o grupo, chegavam perto para assistirem a alguma 

intervenção,  ficavam  muitas  vezes  de  prontidão  para  auxiliarem  em  alguma 

eventualidade; ou seja, percebiam a importância do trabalho. Essa percepção aconteceu 

nas equipes das duas instituições. Ambas haviam relatado que, no início do projeto, o 

saber médico voltado ao tratamento medicinal individual sempre prevalecia; daí, todo 

cuidado incidindo sobre o corpo era representado como mais importante, enquanto o da 

Psicologia era somente uma distração. 

Por algum tempo, as equipes pensaram que esse era um avanço, já que era perceptível a 

melhoria nas relações interpessoais entre os idosos residentes, deles com os funcionários 

e estagiários e destes últimos com os cuidadores. É importante ressaltar  que, muitas 

vezes, a direção e alguns funcionários esperavam da Psicologia respostas das quais ela 

não dispunha e auxílio no como “cuidar” de alguns idosos com patologias que exigiam 

profissionais especializados. Minha reflexão quanto a isso me levou a constatar que, 

mais  uma vez,  imperava certo discurso que reduz o sujeito  idoso a um portador  de 

patologias.

Hoje, é preciso estender o trabalho de intervenções às direções das instituições, pois 

muitos ganhos adquiridos com o trabalho das equipes de Psicologia foram perdidos, 



102

pois  as  administrações  não  perceberam  o  grau  de  institucionalização  dos  idosos 

crescendo com a tutela contínua, tornando-os cada vez mais dependentes, o que, por sua 

vez, demanda mais cuidados e, portanto, uma equipe maior, gerando mais despesas.

Selecionei falas nos relatórios das estagiárias e voltei várias vezes a elas, procurando 

entendê-las melhor e buscando algo que fosse ao encontro do que pesquisava. Algumas 

situações  mostraram  afetividade  e  construção  da  identidade  por  meio  do  lúdico. 

Constatei  que  esse  instrumento  facilitou  muito  a  adesão  do  idoso  às  atividades, 

possibilitando  que  se  redescobrisse  como  cidadão/sujeito  que  ali  residia  e  que  a 

instituição e suas regras faziam questão de ignorar e tentar anular.

Outro  fator  relevante  observado  foi  a  dificuldade  de  se  manter  a  organicidade  e 

continuidade do trabalho das equipes de intervenção que atuavam nas duas instituições. 

A partir dos relatórios, concluí que, quando não haviam se preparado adequadamente 

para a intervenção, esta não dava certo, ou ficava aquém de nossa expectativas. Também 

percebi  que  embora  já  tivéssemos  instituído  que  o  instrumento  principal  para  as 

intervenções  eram os  jogos,  em alguns  momentos,  as  equipes  simplesmente  não os 

utilizavam e  voltavam  àquelas  dinâmicas  ou  trabalhos  manuais  sem um propósito, 

muitas vezes não adequados àquela faixa etária. Fiquei estarrecida por não ter visto isso 

acontecendo por ocasião das supervisões que fazíamos semanalmente. E, ainda, quando 

mudávamos  os  estagiários,  a  cada  período  letivo:  mesmo apresentando  o  projeto  e 

falando das intervenções lúdicas, a nova equipe começava fazendo observações, sem 

saber ao certo o que faria a cada semana – queria reinventar a roda – como se fosse um 

novo trabalho. 

A pesquisa  apontou-me  também as  deficiências  nos  relatórios  parciais  e  finais  das 

estagiárias, e o estado precário de conservação em que foram encontrados, não só os 

relatórios,  mas  também  fotos  e  vídeos.  Isso  me  levou  a  buscar  uma  melhoria  no 

arquivamento dos materiais dos projetos desenvolvidos pelo LAPIP, pois muita coisa se 

perdeu ou não pôde ser analisada, situação que me despertou para a necessidade de 

criação de um modelo de relatório parcial, para o retorno do uso do diário de campo e 

de  recursos  cotidianos  de  gravação,  filmagem  e  fotografia.  Pensei,  ainda,  na 

sistematização dos projetos de pesquisa e extensão, aliando-os ao ensino. Por fim, a 
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pesquisa  permitiu  uma  aproximação  maior  com  as  questões  subjetivas  dos  idosos 

residentes em ILPIs.

O estudo da história da criação de instituições geriátricas de longa permanência levou-

me a pensar que elas são muitas vezes necessárias, mas que precisamos discutir melhor 

o modelo e a implantação das políticas públicas previstas no Estatuto do Idoso. Não é 

possível mais criar uma lei se os beneficiados por ela não recebem benefícios. O modelo 

assistencialista e caritativo desumaniza o idoso e o desqualifica como cidadão. 

Uma  das  propostas  do  presente  estudo  era  avaliar  as  respostas  dadas  pelas  duas 

instituições nas quais intervimos às mudanças na legislação relativas a ILPs. Para tanto, 

buscaríamos nos relatórios, falas que nos mostrassem tais respostas.

Encontramos muito pouco material  a  esse respeito,  sendo que realmente apenas  um 

relatório apontou-nos práticas viciosas por parte de uma das instituições:

M. voltou a reclamar da sua permanência na instituição:  “Prefiro a 
morte do que morar na AMAI”; queixou-se também do fato de ter 
que  deixar  grande  parte  de  sua  aposentadoria  para  a  instituição: 
“Antes  gastava uns  R$80,00  por mês,  agora  deixo  quase  tudo 
aqui”. Isto nos fez refletir que para os idosos que têm suas funções 
físicas e cognitivas preservadas, é muito difícil aceitar ter um curador 
(Relatório de 11/2006).

Segundo o Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741 de 1/10/2003, a entidade poderá estabelecer 

forma  de  cobrança  de  participação  do idoso  no custeio  da  entidade  desde  que  não 

exceda 70% do benefício previdenciário recebido pelo idoso.5 É sabido que a maioria 

das instituições filantrópicas não cumpre essa determinação prevista em lei. A alegação 

é de que a contribuição do idoso de 70% não dá para custeá-lo. No Lar Monsenhor 

Assis  foi estabelecido que todos os idosos receberiam o que lhes era devido, o que 

ocorreu pelo menos no período em que a equipe de Psicologia intervinha. No dia de 

pagamento, os idosos ficavam em fila no refeitório para receberem e assinar o recibo. 

5 Estatuto do Idoso, Capítulo VIII – da Assistência Social, art. 35, Parágrafo 1º No caso de entidades  
filantrópicas,  ou  casa-lar,  é  facultada  a  cobrança  de  participação  do  idoso  no  custeio  da  entidade. 
Parágrafo 2º O conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá 
a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de 
qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Parágrafo 3º Se a pessoa 
idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo.
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Logo após receberem seus pagamentos-salários de 30% de seus benefícios, aqueles que 

podiam  se  dirigiam  ao  comércio  para  fazer  suas  compras.  Na  maioria  das  vezes, 

compravam  coisas  não  de  necessidade,  mas  de  desejo  (doces,  balas,  biscoitinhos, 

esmaltes, acetona, xampu, perfumes, cigarro, etc.). Esse poder de compra para eles era 

muito prazeroso, o que podia ser visto em seus rostos. 

Não pude, contudo, destacar nos relatórios outras falas dos idosos que fossem claras em 

relação  à  implantação  das  políticas  públicas.  Essa  é,  pois,  uma  das  limitações  na 

concretização de nossos propósitos iniciais e, também, uma sugestão de pesquisa futura.

Outro aspecto que me parece importante comentar compreende as comunicações sobre 

os trabalhos nas duas ILPIs feitas em congressos por membros das várias equipes de 

Psicologia que atuaram nas instituições.  Localizamos cerca de quinze apresentações, 

entre  comunicações  e  painéis.  Vários  resumos  e  um  trabalho  completo  foram 

publicados, desde 2001 até 2012. De maneira geral, as comunicações apontam aspectos 

positivos  em  relação  a  mudanças  de  comportamento  dos  idosos,  fortalecimento  de 

vínculos com a equipe de psicologia e com participantes da comunidade, principalmente 

quanto ao Lar Monsenhor Assis, de Prados. Em uma das comunicações a equipe atribui 

os  resultados  satisfatórios  à  confiança  e  reconhecimento  depositados  pelo  grupo  de 

idosos no trabalho das estagiárias e à crença de que o processo vivido pelo grupo vai 

além de simples atividades. 

Em 2002, a equipe, pela primeira vez, atribui ao lúdico um caráter de metodologia de 

intervenção que facilita adesão dos idosos ao grupo e participação espontânea. Relata 

que  essa  metodologia  favorece a  adesão  dos  idosos,  a  participação  espontânea,  a  

capacidade  de  ouvir  o  outro,  uma  maior  interação  entre  os  moradores  da  casa,  

reflexões  sobre  suas  histórias  de  vida,  relações  interpessoais  e  interesses  além  do  

desenvolvimento da auto-estima e de funções psíquicas (\Passos at al). 

Nas  demais  apresentações  são  feitas  considerações  ou  observações  sobre  processo 

grupal,  identidade,  vínculos  e  afetividade,  contemplando,  de  alguma  forma  nossa 

principais categorias de análise. O que chamou minha atenção foi a pequena ênfase e 

pouca sistematização dada aos relatos e análises, bem como o fato de que em várias 
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comunicações  foi  mantido  o  mesmo título  do  projeto  ou  do programa de  extensão, 

perdendo-se a oportunidade de focar aspectos mais específicos do trabalho cotidiano ou 

das  categorias  investigadas.  Acredito  que  precisamos  nos  organizar  melhor  para 

produzir as comunicações que serão inscritas nos congressos daqui por diante.

O trabalho possibilitou-me verificar as nuanças de predicação do idoso ao longo da 

história e pormenores sobre sua identidade, aproximando-me do objeto de pesquisa e 

dos pressupostos teóricos adotados. Constatei a persistência de um discurso que predica 

o  idoso  como  velho  descartável,  desamparado,  institucionalizado,  marginalizado, 

desvalido,  coitado,  por  parte  dos  criadores/fundadores  de  instituições.  Vi,  então,  a 

necessidade de resgate da função social da velhice.

Já  fui  tomada  pelo  pessimismo,  descrendo  na  nossa  capacidade  de  provocarmos 

mudanças,  pois,  na nossa ausência,  as instituições retomam formas antigas de atuar, 

como  verifiquei,  justamente  no  Lar  Monsenhor  Assis.  Acreditei  que,  com  nosso 

trabalho, os idosos haviam conquistado certa autonomia e, na minha volta à instituição 

após intervalo de cerca de dois anos, os reencontrei dependentes e apáticos. Senti que 

tudo o que havíamos conquistado fora perdido. Acusei-me de ter esquecido o processo 

de  envelhecimento  e  as  limitações  orgânicas  impostas  por  esse  processo.  Mas, 

analisando  a  minha  implicação,  cheguei  também ao  poder  de  reação  e  controle  da 

instituição.  Julguei  igualmente  que,  apesar  da  aparente  regressão  dos  idosos,  eles 

realizavam sempre movimentos em direção à vida. Interrupções nas ações e reflexões, 

mudanças sucessivas de estagiários e sobrecarga de trabalho de supervisores afetam o 

processo grupal dos idosos. Esta pesquisa me mostrou a necessidade de resgatar tempo 

para conversas coletivas,  para trocar impressões sobre o cotidiano das instituições e 

sobre  os  grupos  de  internos  nelas  atendidos  e  para  reorganizar  continuamente  o 

funcionamento das equipes de trabalho.

Espero  encontrar,  nos  muitos  estudos realizados sobre institucionalização de idosos, 

uma melhoria da prestação desses serviços em que se respeite o idoso,  levando-o a 

conquistas de maior dignidade na velhice e buscas de ressignificação de sua vida com 

mais autonomia e liberdade. É o caso de derrubar os muros das instituições, permitir o ir 

e vir, retirar placas de horários de visitas, garantir trânsito livre da sociedade dentro da 
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instituição; enfim, permitir que os idosos sejam sujeitos de suas histórias.

Muito do que li, assisti e vi é agora parte de minha memória. No entanto, como escreveu 

Bosi  (1994):  ...uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser  lapidado pelo  

espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localização, ela seria uma imagem fugidia. (p.  

21).  Com Bosi,  pergunto:  O  que  em mim fica  após  tantas  leituras  e  retomadas  de 

trabalhos, relatórios, filmagens, fotos? O que em mim significa as possíveis mudanças, a 

possibilidade de trabalho com o lúdico e as reflexões que faço ao longo desta pesquisa? 

O que fazer daqui por diante? Como avançar na perspectiva de desenvolvimento de 

ações/intervenções  psicossociais  que  permitam/provoquem  mudanças  positivas  nas 

políticas  públicas  de  apoio  aos  idosos  e  na  perspectiva  de  produzir  espaços  de 

convivência mais efetivos para idosos e para sua participação social?
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