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RESUMO 

 

A passagem do ambiente doméstico para o institucional: Um estudo ator-rede sobre o 

processo de entrada do idoso em uma instituição de longa permanência. 

 

Com respaldo teórico-metodológico da Teoria Ator-Rede (TAR), realizamos um estudo a 

respeito do encaminhamento de idosos para uma Instituição de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI). Através de uma abordagem simétrica, cartografamos a ação dos atores 

envolvidos nessa trajetória, sendo estes humanos (família/responsáveis, idoso e instituição) 

e não-humanos (como objetos, leis e o regulamento institucional). Numa primeira fase, 

acompanhamos as entrevistas de triagem, para esboçarmos as principais demandas e traçar 

o perfil dos candidatos a uma vaga na ILPI. Na segunda fase, selecionamos 06 casos para 

que pudéssemos realizar uma descrição detalhada do processo, desde os preparativos para 

a entrada até os primeiros meses de permanência na ILPI, quando constatamos os impasses 

e estratégias de uma inserção pessoal, em meio à rotina institucional, coletiva e 

despersonalizada. A manifestação das diversas vozes que constituem a rede nos 

possibilitou identificar nuances e controvérsias acerca do posicionamento do idoso em 

relação à institucionalização e do papel desempenhado pelas famílias na tomada de 

decisão. Por último, a ILPI não se revela como a melhor ou pior opção para o idoso, mas 

nos mostra uma realidade diversa, onde existe a possibilidade de novas configurações e 

agenciamentos em termos de assistência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria Ator-Rede, Idosos, Família, Cuidado, Instituição de Longa 

Permanência para Idosos. 
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ABSTRACT 

 

The passage from the home environment to an institutional one: An actor-network 

study on the elderly entry process in a long term care institution. 

 

 

With theoretical and methodological support of the Actor-Network Theory (ANT), we 

conducted a study on the routing elderly for a long-stay institution for seniors. Using a 

balanced approach, we mapped the action of the actors involved in this trajectory, which 

the human are family / carers, elderly and institution and non-human are objects, laws and 

institutional rules. Initially, we follow the screening interviews to sketched the main 

demands and define the profile of candidates for a place in the institution. In the second 

phase, we selected 06 cases so we could conduct a detailed description of the process, from 

the preparations for entry until the first months of stay in the institution, when we found 

out the impasses and strategies of personal integration, through the collective and 

depersonalized institutional routine. The manifestation of several voices that constitute the 

network has enabled us to identify nuances and controversies about the old positioning in 

relation to the institutionalization and the role of families in decision making. Finally, the 

institution does not appear as the best or the worst option for the elderly, but demonstrates 

in a different reality, where there is the possibility of new settings and assemblages in 

terms of assistance. 

 

KEY-WORDS: Actor-Network Theory, Elderly, Family, Care, Long Term Care 

Institution. 

. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

Eleger um objeto de estudo que trate de questões relacionadas ao envelhecimento 

passa tanto pela relevância social do tema, como também pelo meu interesse pessoal e em 

termos de pesquisa. Num âmbito geral, nos deparamos cada vez mais com produções 

acadêmicas acerca do aumento da população idosa em nosso país e, consequentemente, 

vemos muitas discussões sobre a necessidade de ações, em termos de políticas públicas, 

visando caminhos e soluções que garantam melhor assistência e qualidade de vida na 

velhice. Noutro aspecto, em particular, é fato que o contato com a pessoa idosa dentro e 

fora da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) não constitui um campo de 

pesquisa desconhecido, durante minha formação profissional, enquanto psicóloga, tive a 

oportunidade de desenvolver práticas direcionadas para esse público. 

Assim, tanto em trabalhos voluntários ou visitas informais e sem a pretensão de ser 

algo interventivo, quanto em estágios curriculares e trabalho de pesquisa do programa de 

iniciação científica, muito do que foi observado acerca da institucionalização dos idosos 

acabou provocando inquietações a respeito do quanto é complexa a entrada de um idoso 

para esse ambiente. É inegável a multiplicidade de fatores, interesses e necessidades que 

estão em jogo nessa ação, que nos fazem questionar o que nossa sociedade tem feito com e 

para os nossos velhos.   

Em algumas conversas e entrevistas com idosos institucionalizados, ficou nítido, no 

discurso dos entrevistados, o marco que foi a entrada para a instituição de longa 

permanência, caracterizado por expressões como: antes de vir pra cá a vida era diferente...  

tive que vir pra cá porque não teve outro jeito e agora a minha vida é ficar aqui, até 

quando Deus quiser
1
. A análise das falas revela o quão forte parece ter sido a ruptura para 

os sujeitos, a ponto de demarcar dois momentos que constituem o vivido do lado de fora e 

a vida dentro da instituição, sem muita perspectiva de continuação ou mudança da situação 

atual. 

                                                           
1
 Trecho transcrito a partir de falas de dois entrevistados que colaboraram como informantes do Projeto “A 

memória das práticas lúdicas de idosos em São João del-Rei”  Trabalho desenvolvido no Programa de 

Iniciação  Científica, pelo edital da FAPEMIG, no período de março de 2011 a fevereiro de 2012, sob 

orientação da Professora Dra. Maria de Fátima A. de Queiroz e Melo, DPSIC/UFSJ. 
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Dentro desse contexto, a partir das orientações em supervisão do programa de 

mestrado, articulamos uma pesquisa que nos possibilitasse discutir os efeitos do processo 

de entrada na instituição para o idoso, focando, sobretudo, no que a mudança representa ou 

constitui para esse sujeito que, em maior ou menor grau, rompe com suas relações afetivas 

e espaços de referência. Questionamos, de modo mais específico, como o idoso se 

posicionou/posiciona frente a essa situação, visando compreender e explicar esse processo 

de ruptura que se instaura quando o indivíduo rompe com uma “realidade” que construiu e 

vivenciou durante toda sua vida (como, por exemplo, perder as referências de posse, desde 

objetos pessoais a bens e documentos), passando a habitar num ambiente com rotinas e 

regras muito particulares. Pensando nos modelos de instituições aonde o ir e vir passa a ser 

limitado ou completamente restrito, como o confinamento e a (im)possibilidade de 

articular o “mundo externo” com a instituição são compreendidos e vivenciados pelo idoso 

durante esse processo de transição? Enfim, muitos questionamentos puderam ser 

desencadeados a partir desse fenômeno.   

Salientamos que nessa proposta de trabalho não nos ocorreu, em nenhum momento, 

adotar uma postura que fosse de denúncia, de fiscalização ou de tomar algum partido – 

trabalhando na direção de que o modo como a família ou responsável bem como a 

instituição procedem está certo (adequado) ou errado (inadequado). Buscamos tão somente 

elucidar e tensionar os fatos, os elementos imbricados nesse fenômeno que é a entrada no 

ambiente institucional. Para tanto, compreendemos que a Teoria Ator-Rede (TAR)
2
 vai ao 

encontro dessa proposta quando pressupõe acompanhar um dado fenômeno, descrevendo 

os muitos atores envolvidos e suas ações, ao traçar a rede que é criada com o processo de 

entrada para a ILPI. Colocamo-nos, então, no exercício de acompanhar passo a passo a 

constituição dessa rede, sem priorizar de antemão um ponto de vista ou ator. Pelo 

contrário, trata-se de um procedimento que coloca em cena todos os atores – sejam estes 

humanos ou não-humanos – uma vez que o que está em jogo não é a dicotomia sujeito X 

objeto, natureza X sociedade, mas sim tudo aquilo que tem agência, que produz efeitos.  

Assim sendo, a entrada no ambiente institucional desencadeia muitos desdobramentos, tais 

como a decisão de ir para uma ILPI, os primeiros contatos, a fila de espera, os 

procedimentos que antecedem essa entrada (entrevistas de triagem, visitas ao domicílio, 

consultas médicas e prontuários, exames clínicos, dentre outros), o regulamento da 

instituição que, por sua vez, se desdobra no contrato com a ILPI, os direitos e deveres do 

                                                           
2
 Na parte 1, capítulo 1, definiremos melhor a TAR e os seus principais conceitos. 
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idoso institucionalizado (englobando, aqui, as leis de amparo ao idoso/Estatuto do Idoso), 

o movimento de deixar o lugar onde mora, o desfazer-se dos objetos e bens assim como a 

escolha dos pertences para serem levados, a transição do lar para um ambiente coletivo, 

dentre outros pontos que foram discutidos a partir dos vestígios encontrados. Todos estes 

elementos constituem, portanto, fios de uma trama que nos possibilitou, à luz da Teoria 

Ator-Rede, trazer as muitas vozes ou pontos de vista diferentes sobre o fenômeno 

estudado, envolvendo aqui os efeitos produzidos pelas ações de cada um dos atores e pelas 

relações criadas entre eles.  

Considerando o modo como estruturamos a apresentação desta dissertação, nos 

capítulos que compõem a Parte 1, temos uma breve revisão de literatura para familiarizar o 

leitor com os principais conceitos da Teoria Ator-Rede, base de nossas reflexões. É nesse 

momento também que introduzimos alguns argumentos referentes ao envelhecimento, 

dados indicativos da configuração da população idosa brasileira, diferentes aspectos sobre 

a institucionalização de idosos e um apanhado das leis e políticas públicas voltadas para 

essa camada da população.   

Dando continuidade, na Parte 2, detalhamos os passos metodológicos da 

cartografia das controvérsias (Pedro, 2010) para investigar a proposta que este estudo 

contempla, buscando descrever os desdobramentos que surgem no percurso feito pelos 

atores, didaticamente divididos no que distinguimos como sendo: o antes, o durante e o 

após a mudança do idoso para a ILPI. Desse modo, à porta de entrada da instituição, na 

Parte 3, narramos os momentos que antecedem a mudança, falando da procura por vagas, 

do controverso sim verbalizado pelos idosos, mais as narrativas das protagonistas das 

demandas em agregados que nomeamos, sem a pretensão de torná-los estáticos, como 

sendo de motivação pessoal, social e do outro. Malas prontas e contrato assinado pelos 

responsáveis, temos o marco que inaugura uma nova fase na vida de nossas narradoras que 

nos permitiram, além de cartografar cada instante da chegada à ILPI, acompanhá-las no 

compasso da passagem do tempo e na circulação que fizeram pelos espaços. A intensidade 

desses eventos pode ser capturada pelos fragmentos que incluímos na Parte 4, que não se 

encerra, pois, o cotidiano de cada idosa se revela de muitas possibilidades e facetas, algo 

que se apreende melhor com a leitura do Posfácio.  

Numa tentativa de concluir a discussão, apresentamos no último capítulo as 

considerações acerca da nossa compreensão sobre o processo de inserção do idoso no 

modelo assistencial de cuidados de longa permanência, a partir do que nos foi possível 

elucidar das muitas vozes que permearam nossa investigação. Acreditamos que, nossa 
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descrição do fenômeno, ou melhor, da rede formada com a passagem do ambiente 

doméstico para o ambiente institucional, poderá desencadear novas conexões e 

associações, com novos atores, o que nos possibilitará pensar em contribuições para traçar 

práticas que ofereçam um maior suporte ao idoso, à família ou aos responsáveis, bem como 

para a própria instituição.  
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PARTE 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Quando abandonamos o mundo moderno, não recaímos sobre alguém ou sobre 

alguma coisa, não recaímos sobre uma essência, mas sim sobre um processo, 

sobre um movimento, uma passagem, literalmente, um passe, no sentido que esta 

palavra tem nos jogos de bola. Partimos de uma existência contínua e arriscada 

– e não de uma essência; partimos da colocação em presença e não da 

permanência. Partimos do “vinculum” em si, da passagem e da relação, 

aceitando como ponto de partida apenas aqueles seres saídos desta relação ao 

mesmo tempo coletiva, real e discursiva. (Bruno Latour) 
3 

 

 

 

 

Capítulo 1: Teoria Ator-Rede  

 

                   

A Teoria Ator-Rede (TAR) é considerada uma abordagem teórico-metodológica 

que lança um olhar para as práticas cotidianas a envolver ciência, tecnologia e sociedade, 

sendo Bruno Latour, John Law e Michael Callon os principais pesquisadores que 

contribuíram para a sua formulação (Nobre & Pedro, 2010).  

Embora a Teoria Ator-Rede não tenha sido criada no campo da Psicologia, nem 

tampouco tenha apresentado uma discussão direta acerca da mesma, ela nos abre a 

possibilidade de operar com seu arcabouço teórico-metodológico sem fronteiras 

disciplinares. Tanto que estudos em Psicologia Social têm se beneficiado do emprego da 

TAR enquanto ferramenta que permite analisar os fenômenos da realidade a partir de uma 

perspectiva relacional, buscando compreender como elementos heterogêneos – humanos e 

não-humanos – se conectam e se afetam mutuamente. Passando ao largo das tradicionais 

dicotomias entre sujeito e objeto, natureza e sociedade, entre outras a que estão submetidas 

a maneira de pensar das ciências, a TAR se preocupa em “descrever a rede de relações, de 

avaliar as redes, observar o que elas fazem fazer e como aprendemos a ser afetados por 

elas” (Tsallis, Ferreira, Moraes & Arendt, 2006, p. 60).   

Nesses termos, segundo Tsallis et al. (2006), estudos de  Psicologia Social à luz da 

TAR não focalizam apenas o homem em sociedade, mas fazem o exercício de seguir o 

processo de constituição do humano e do não-humano bem como a interação entre ambos, 

sobretudo quando levamos em consideração que estes, além do homem, produzem efeitos 

no mundo e podem alterar nossas ações.   

                                                           
3
 Trecho extraído de: LATOUR, B. (2005). Reassembling the social: An Introduction to Actor-Network 

Theory, New York: Oxford University Press.   
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Como nos assegura Freire (2010), a TAR, enquanto proposta de investigação 

científica, nos distancia de visões tradicionalistas em que o estudo da sociologia das 

ciências mantem a separação entre conteúdo técnico e contexto social, pois, enquanto 

teoria, a TAR propõe um modo particular de se entender o que é Ciência, dando ênfase à 

ciência em construção, interessando-se pela prática efetiva dos cientistas em ação (p.140). 

Isto nos permite dizer que, procedendo de tal forma, estamos concebendo o fazer científico 

em meio a um processo coletivo, em que esta construção depende da criação de uma rede 

de atores. Ao nos remetermos ao conceito de rede, estamos nos referindo à noção de 

ligação ou vínculo, sendo que importam não somente as articulações que podem ser 

estabelecidas, mas também os efeitos decorrentes dessas articulações bem como a 

possibilidade de verificarmos se os vínculos serão ou não capazes de mobilizar outras 

ligações (Queiroz e Melo, 2007). 

O termo ator
4
 diz respeito a quaisquer elementos que agem, direta ou 

indiretamente, na constituição de um dado fenômeno, compreendendo tudo aquilo que tem 

ou estabelece uma agência, não se restringindo, portanto, ao humano e sim a quaisquer 

elementos que, através de suas ações, causam algum efeito
5
 (podendo ser, por exemplo, 

uma pessoa, instituições e coisas/objetos). Em outras palavras, tal conceito está relacionado 

ao fato de que a Teoria Ator-Rede permite-nos seguir os fenômenos que emergem a partir 

da mistura entre agentes humanos e não-humanos (objetos, equipamentos, textos, 

documentos, enfim, qualquer tipo de material) na construção de fatos e artefatos (Latour, 

2001).  Nesta pesquisa, então, podemos dizer que tanto idosos e familiares/responsáveis 

quanto leis (estatuto do idoso, por exemplo), o ambiente e a rotina institucional, os bens e 

objetos pessoais estão envolvidos na trama da(s) rede(s) que se forma(m) com o processo 

de entrada para a ILPI.  

Assim, consideramos válido nos questionarmos sobre as interações sócio-afetivas 

do idoso com sua família e com as pessoas que vão lhe acolher (ou acolheram) na 

instituição. A própria relação entre o idoso institucionalizado e os funcionários da ILPI, 

por exemplo, é dotada de certa ambiguidade, pois, nessa relação, não é fácil estabelecer um 

limite da atuação do funcionário enquanto ser humano ou enquanto um representante da 

instituição, indicando a atuação das mesclas de elementos humanos e não-humanos (como 

as regras)
6. Esta afirmação tem por base a ideia de que, para a Teoria Ator-Rede, os 

                                                           
4
 Uma variação desse termo é actante, tomado emprestado da semiótica, sugerido para evitar confusão com o 

termo “ator social” da sociologia e que se refere apenas aos humanos (Latour, 2001, citado por Freire, 2006).  

  

5
 Uma consideração importante a fazer é que não-humanos não é igual a objetos. 
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humanos podem se tornar porta-vozes de elementos não-humanos que também possuem 

agência (como é o caso das leis). Os objetos podem agir sobre as pessoas, mas não agem 

sozinhos nem tampouco um fato é produzido pela agência de um só ator; 

consequentemente, temos a formação de um híbrido, podendo qualquer objeto fazer parte 

de um coletivo. O pesquisador é entendido como mais um nó na rede, modificando-a e 

sendo modificado por ela. Assim, não entra em campo para pesquisar sobre sujeitos para 

confirmar ou negar hipóteses previamente formuladas, mas para pesquisar com os atores, 

levando em conta o que dizem e fazem mais do que suas próprias presunções. 

Importa destacar que, de acordo com Latour (2005), a relação do homem com tudo 

o que o rodeia e que o faz agir, numa rede que inclui não só outros humanos, cria uma 

condição na qual o não-humano
7
 se torna também um elemento subjetivador

8
. Isto nos dá a 

possibilidade de acessar cada vez mais ligações que nos subjetivam, ampliando nosso 

contato com o mundo e abrindo espaço para diferentes modos de ser e fazer em relação ao 

objeto, além de nos constituirmos enquanto sujeitos, através da mediação desse e com esse 

objeto. Em relação à proposta de pesquisa, cabe mencionar que, como a realidade do 

indivíduo também é construída a partir de elementos não-humanos, nos foi essencial 

estudar a ruptura, vivenciada pelo idoso, com tudo aquilo de concreto que pertencia ao seu 

antigo modo de vida, no sentido de pensar sobre uma possível perda de referência (ou 

talvez numa dessubjetivação) com a ausência dos elementos com os quais desenvolveram 

parcerias ao longo da vida, além de questionar, do ponto de vista desses elementos, a 

relação estabelecida com o novo espaço e objetos nele presentes.  

Latour (1994) fala que uma das nossas diferenças em relação aos animais é que 

nossas interações são enquadradas, ou seja, são cenarizadas por objetos que se tornam 

parte de nosso convívio. Entendemos que, ao longo da vida, as pessoas delegam aos seus 

objetos de uso um papel de referência na rede vivencial da qual fazem parte, 

transformando-os em objetos quase biográficos. O reconhecimento da perda em relação ao 

                                                                                                                                                                                
6
 Esses argumentos serão discutidos com mais detalhes na Parte 3 e 4 deste estudo.  

 

7
 Os não-humanos, para a Teoria Ator-Rede, não se restringem às técnicas ou aos objetos, mas a tudo aquilo 

que, não sendo humano, contribui para constituir a nossa humanidade. Haraway (2008) amplia essa noção 

quando destaca os artefatos técnicos e também os animais e outras formas de existência como espécies 

companheiras dos humanos, aquelas que nos acompanham para fins diversos e com quem desenvolvemos 

parcerias variadas. Os objetos técnicos já seriam efeitos de misturas, híbridos de humanos e não-humanoss, 

mescla de engenho humano e materialidade das coisas (Law & Mol, 1995). 
 

8
 Na obra consultada, Reassembling the social, o termo empregado por Latour (2005) é plug-in que significa 

um dispositivo de conexão, que possibilita ligar-se a outros, tornando aquele que se liga cada vez mais 

diferenciado quanto mais conexões fizer. Optamos por fazer uso da expressão “elemento subjetivador” que já 

consta como uma possibilidade de tradução.   
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espaço e aos objetos que com o idoso co-habitam pode ser interpretado como um luto, 

quando, ao romper com elementos e vínculos até então existentes, passa a experimentar 

sentimentos de desamparo e sem perspectivas de superação.  

Ainda sobre os agenciamentos partilhados entre humanos e não-humanos, vemos 

que, em muitas situações, os objetos não são apenas instrumentos, uma vez que operam 

junto com o humano e assumem o papel de mediadores, exercendo ações e produzindo 

sentidos. É o caso de equipamentos de autoajuda
9, 10

 como bengalas, muletas, andadores, 

cadeiras de rodas, dentre outros, que constituem importantes recursos para garantir a 

mobilidade do idoso. Há ainda equipamentos de maior complexidade no sentido de 

garantir a manutenção da vida de muitas pessoas, tais como os dispositivos para respiração 

artificial, sondas para alimentação etc. São artefatos que aumentam as potencialidades dos 

sujeitos que deles fazem uso, ou seja, que a eles são acoplados
11

, garantindo desde 

melhorias na qualidade de vida – como a possibilidade de se locomover – até a própria 

sobrevivência, como se alimentar e respirar.   

Quanto às conexões estabelecidas em redes, Latour (2001) defende a ideia de que 

não se deve priorizar, para efeito de investigação e construção de conhecimento, nenhum 

agente (humano ou não-humano) – ou seja, praticar o princípio de simetria – seguindo 

atentamente a sua constituição no sentido de captar a ação de cada ator bem como a relação 

que estes estabelecem entre si. Contudo, sabemos que a simetria é muito mais uma tarefa a 

ser alcançada do que algo que necessariamente exista como ponto de partida. Também não 

se trata de uma questão ética de atribuição de um valor intrínseco, mas de uma questão 

ontológica, de levar em conta as várias formas de existência e suas imbricações nos efeitos 

que produzem uns sobre os outros. 

                                                           
9
 A expressão equipamentos de autoajuda é um termo técnico muito utilizado na área da saúde e criado para 

designar dispositivos não fixos ao corpo (alguns tipos de próteses), desenvolvidos para ajudar pessoas que 

não têm habilidades musculoesqueléticas ou neuromusculares para executar atividades que envolvem 

movimento. Um sinônimo seria dispositivos assistivos.  A TAR não adere à ideia de prótese, pois é como se 

ela fosse um adendo ao invés de ser incorporada como uma parceria multiplicadora de possibilidades. 

Nas normas técnicas da Anvisa, que versam  sobre as instituições de longa permanência para idosos (como a 

Consulta Pública nº 41, de 18 de junho de 2004), vemos que este órgão considera como equipamentos de 

autoajuda quaisquer acessórios que compensam ou potencializam habilidades funcionais, tais como óculos e 

aparelhos auditivos. 
 

10
 Entendemos que os equipamentos de autoajuda não são de uso exclusivo da pessoa idosa, sendo utilizados 

em quaisquer contextos que envolvam alguma deficiência física, mas inegavelmente têm sido empregados 

por idosos devido à fragilidade característica do envelhecimento ou consequência de certas patologias, mais 

comuns nessa fase da vida. 
 

11
 A noção de acoplamento, sob a ótica da TAR, tem por base Maturana e Varela (1995, citado por Tsallis & 

Kastrup, 2009), que compreende qualquer interação entre organismos e objetos, que, desta forma, não podem 

mais ser considerados como desarticulados, desvinculados um do outro. Organismo e meio são considerados 

como resultados de uma rede de processos, constituindo-se e alterando-se mutuamente, sendo o primeiro uma 

fonte de perturbação para o segundo, e vice-versa.    
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As redes são passíveis de expansão irrestrita, ocorrendo em todos os lados e 

direções através dos chamados nós e conexões que são os principais agentes motivadores 

de uma redefinição das identidades dos atores da rede, levando-os a modificarem suas 

identidades e relações uns com os outros, a partir de novas conexões em suas redes. 

Noutras palavras, estamos nos referindo aqui à ideia de tradução que consiste num 

movimento dinâmico pois, se por um lado, prevê a ocorrência de mudanças na rede – 

remetendo-se a algo que não existia antes por causa das conexões – por outro também diz 

que algo permanece, sendo, portanto, a apropriação que cada ator faz da rede e na rede 

(Pedro, 2010). 

Ao realizarmos um Estudo Ator-Rede devemos estar cientes da multiplicidade de 

traduções que um dado fenômeno pode desencadear e conforme Law (1992):    

 

O objetivo é explorar e descrever processos locais de orquestração social, 

ordenamento segundo padrões, e resistência. [...] Assim “tradução” é um 

verbo que implica transformação e a possibilidade de equivalência, a 

possibilidade que uma coisa (por exemplo, um ator) possa representar 

outra (por exemplo, uma rede). 

 

Sob essa perspectiva, o pesquisador com um olhar de estranhamento em relação ao 

seu objeto de estudo se coloca na tarefa de seguir as controvérsias que permeiam seu 

conteúdo. Observar as controvérsias é estar atento às redes, às relações dos atores que 

constituem tais redes.  

Para a TAR, o termo controvérsia diz respeito a algum tipo de discussão em torno 

de um determinado evento, a impasses que geram questionamentos, polêmicas ou 

inquietações. Venturini (2010), com base em Latour, nos diz que as controvérsias são 

espaços de conflito e negociação, onde alianças são feitas ou rompidas, definindo e 

transformando os atores de uma dada rede que, por sua vez, passam a compor outras redes. 

 Não havendo controvérsia, também não existe o que ser questionado e, então, a 

rede se estabiliza. É quando temos as caixas-pretas, que são controvérsias estabilizadas por 

algum tempo e, de certa forma, solidificadas, sendo algo plenamente comum, em termos de 

estudos científicos, já que um fato bem estabelecido passa a ser incorporado sem 

contestações. Contudo, caso essa suposta harmonia, por algum motivo, deixe de funcionar 

ou dar conta de fornecer respostas, ela pode ser contestada e gerar novas controvérsias, ou 

seja, outras questões podem ser colocadas em evidência e fazer com que as associações 

que estavam estabilizadas, sejam tensionadas e modificadas. Segundo Pedro (2008), 

conhecimentos científicos ou técnicos que ainda não se estabilizaram podem ser 
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considerados controvérsias em aberto, principalmente quando estão sendo tratados temas 

muito atuais e que estão em intensa “ebulição” – algo que chamamos de fenômeno 

“quente” – e que de acordo com a TAR compreende as caixas-cinzas, aquelas que podem 

vir ou não a se tornarem “pretas”, ou melhor, elementos estáveis.  

Cientes de que, para a Teoria Ator-Rede, as “explicações sociais” não são óbvias 

(Latour, 2005), nós buscamos entender como foi construído o conhecimento bem como 

tudo aquilo que é dado como pronto. No presente estudo, nossa tarefa é seguir o evento 

“entrada” do idoso na instituição e investigar não só sobre o que a entrada faz fazer – 

pensando nos desdobramentos dessa ação - mas também o que faz fazer essa entrada, ou 

seja, o que leva à passagem do idoso de um ambiente a outro e como se operam as muitas e 

possíveis traduções relacionadas a esse fenômeno. À primeira vista, poderíamos dizer que 

o encaminhamento para instituições de idosos que impõem complexidade em seus 

cuidados corresponde a uma ação por demais evidente e um processo natural, ou seja, uma 

espécie de caixa-preta. Num olhar mais apurado dessa situação, vemos que esta carrega 

em si muitas controvérsias
12

 e, por isso mesmo, nos dá margem para abrir a caixa-preta e 

ampliarmos nossa visão através de questionamentos que revelem o que está por trás dessa 

ação. Nessa tentativa de compreender o idoso na iminência de entrar para uma ILPI, 

abarcamos as ações e as práticas dos muitos atores envolvidos, que se entrelaçam na rede 

de significados. É a partir dessa entrada, bem como do que gira em torno dela, que temos 

um campo a ser investigado, pois nos deparamos com “tensões” entre algo que se mantém 

e de algo que vai se modificando. 

 

 

                                                           
12

 A esse respeito, entraremos em detalhes ao longo de nossa revisão de literatura.  
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Capítulo 2: O envelhecimento 

 

O envelhecimento, segundo Netto (2011), compreende um fenômeno comum a 

todos os seres vivos, animais e para nós, seres humanos, uma fase da vida como qualquer 

outra, em termos de desenvolvimento e maturidade. A maior diferenciação, entretanto, diz 

respeito à sua demarcação que se faz arbitrariamente, tornando-se muito mais uma 

convenção social
13

 do que um aspecto biofisiológico. A esse respeito, Groisman (2002) nos 

auxilia, ao dizer que é mais adequado levar em consideração os efeitos que o passar dos 

anos causa no nosso organismo do que meramente uma idade exata para marcar o início da 

velhice, afinal, os significados dessa faixa etária, como em todas as outras, variam de 

acordo com o tempo e a cultura (p. 69).  

Seguindo esse raciocínio, nas palavras de Oliveira e Py (2012, p. 1957), o tempo de 

vida, a história pessoal de cada um, é também uma criação social que se integra à história 

da coletividade humana e, pensando justamente nesse aspecto, podemos acrescentar que, 

sob o enfoque da TAR, o envelhecimento, como qualquer fenômeno, emerge a partir de 

uma causalidade em rede de forma que múltiplos aspectos poderiam ser tomados em 

consideração para defini-lo, sendo equivocado pensar num conceito fechado e universal. 

Além disso, devemos pensar na dificuldade de tomar como homogêneo esse grupo 

populacional cujas necessidades, capacidades e expectativas de vida são muito diversas. 

 Na consagrada obra sobre a velhice de Simone de Beauvoir (1970/1990), nos 

deparamos com o conceito de envelhecimento do gerontólogo americano Lansing que o 

define como sendo um processo progressivo de mudança desfavorável, geralmente ligado 

à passagem de tempo, tornando-se aparente depois da maturidade e desembocando 

invariavelmente na morte (Lansing, s/d, citado por Beauvoir, 1970/1990, p.17). Nas linhas 

seguintes, a autora discute justamente a visão pejorativa que se tem do envelhecimento, 

como algo relativo a um declínio e a uma preocupação para o fim da vida, como uma 

última etapa desta. Não conformada com colocações tão simplistas e, de certa maneira, 

preconceituosas, Beauvoir (1970/1990) defende que essa fase da vida não deve ser vista 

apenas pelo aspecto biológico, em que de fato ocorre uma degeneração do organismo. 

Vista em sua completude, a velhice é também um fenômeno que se dá numa causalidade 

em rede, sendo que cada grupo cria seus próprios valores a esse respeito e cada pessoa tem 

um modo particular e localizado para envelhecer.  

                                                           
13

 Em termos cronológicos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera idoso todo aquele com idade 

igual ou superior a 60 anos, nos países em desenvolvimento, e a partir de 65 anos, nos países desenvolvidos. 
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Percebemos que o tema do envelhecimento pode ser visto sob enfoques diferentes: 

um primeiro, que nos aponta para uma visão estereotipada do envelhecimento, resumindo-

o ao binômio velhice-doença, passando, então, ao status de problema social (Beauvoir, 

1970/1990). Um outro que, por certo, é mais recente e advindo de programas de promoção 

de saúde, abarca um envelhecer de forma saudável, compreendendo pessoas dotadas de 

autonomia, independência
14

 e com participação ativa na sociedade (como, por exemplo, a 

permanência no mercado de trabalho mesmo após a aposentadoria).  

Podemos inferir que o que importa não é a quantidade de anos que a pessoa já 

viveu, mas a maneira como está vinculada às atividades que desenvolve em seus grupos de 

pertença, a sua capacidade de afetar e ser afetada. Ou seja, o velho que desempenha um 

papel mais ativo é alguém capaz de produzir e consumir bens e produtos, encontra-se 

inserido em grupos, valorizado em seu pertencimento. Aquele que, por motivos diversos, 

se encontra num estado de dependência, sobretudo devido à saúde fragilizada ou à falta de 

recursos financeiros, é colocado à margem e, de certa forma, esquecido pelo meio social 

em que vive (Costa, 2009).  

Independentemente da forma com que lidamos com questões referentes ao 

envelhecimento, é inegável o quanto a produção sobre esta fase do desenvolvimento tem 

sido acrescida nas últimas décadas e como o aumento da população idosa tem influenciado 

na mudança de como estas pessoas são vistas.  À luz da Teoria Ator-Rede, compreendemos 

que isto não ocorre ao acaso e a questão da causalidade em rede surge implicando em 

muitos fatores e desdobramentos. Do ponto de vista biológico, a população idosa cresce 

porque a medicina e o desenvolvimento de novos e sofisticados fármacos contribuem para 

a cura ou controle de doenças, permitindo uma vida mais longa. Em nível socioeconômico, 

o aumento da população idosa força um consumo específico de bens e produtos e passa a 

constituir uma fatia importante de mercado. Em âmbito jurídico, são formuladas leis em 

que o idoso passa a conquistar um maior conjunto de direitos. A produção científica busca 

                                                           
14

 Cabe aqui uma explicação sobre os termos autonomia e independência/dependência. Em linhas gerais, 

concebemos autonomia como sendo o exercício do autogoverno, de termos o comando ou condições para 

tomar nossas próprias decisões. Isto significa que, mesmo em caso de alguma “limitação física” (como o uso 

de cadeiras de rodas, por exemplo) a pessoa pode exercer sua autonomia (Netto, 2011). Quanto às noções de 

dependência e independência, no campo da Gerontologia, entendemos que elas partem da capacidade que o 

idoso tem/ou não de funcionar satisfatoriamente sem ajuda, quer devido a limitações físico-funcionais, quer 

devido a limitações cognitivas (Catanach & Tebes, 1991, citado por Neri, 2008, p. 23). Desse modo, 

podemos dizer que, em relação ao envelhecimento essas três condições se entrelaçam em algum ponto e, 

segundo Netto (2011, p. 12), a qualidade de vida nessa fase gira em torno da manutenção da autonomia com 

o máximo de independência possível.  
 
 



26 
 

argumentos para explicar ou mesmo para alargar a qualidade de vida
15

, uma vez que o 

aumento da expectativa de vida está exigindo novas estratégias para lidar com essa 

população; o que antes era resolvido domesticamente passa a contar com a ação de 

instituições para abrigar idosos difíceis de cuidar; dificuldades, em geral, trazidas pela 

carga de trabalho dos membros da família ou pela ocupação de seu tempo com outras 

atividades.   

 

 

 

 

                                                           
15

 Paschoal (2011) diz que a expressão qualidade de vida, por sua a natureza abstrata, dificulta a definição de 

seu significado, variando de pessoa pra pessoa, lugares e situações, sendo, portanto, um construto subjetivo, 

embora tenhamos que considerar a influência das condições externas. Para Neri (2007), ao definirmos 

qualidade de vida devemos considerar seu aspecto multidimensional, pois, há uma série de fatores 

imbricados, englobando o bem-estar físico, subjetivo e econômico, bem como a interação da pessoa em seu 

ambiente.    
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População idosa no Brasil: alguns dados e suas implicações 

 
 

A partir das consultas realizadas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), encontramos dados que nos mostram o crescimento acentuado da 

população idosa no Brasil, pois, no período de 1999 a 2009, o peso relativo dos idosos (60 

anos ou mais de idade) no conjunto da população passou de 9,1% para 11,3%. Em números 

absolutos, em 2012, foram registrados 23,5 milhões de idosos, pouco mais que o dobro, se 

compararmos com os 10,7 milhões, contabilizados em 1991. Seguindo nesse ritmo, estima-

se que teremos 30 milhões em 2020, alcançando a marca de aproximadamente 55 milhões 

de idosos nas próximas três décadas. (IBGE, 2013).  

A expectativa de vida dos brasileiros, de acordo com os dados do IBGE, atingiu em 

2011 a marca dos 74,08 anos (74 anos e 29 dias), algo que representa um aumento de 0,31 

anos (3 meses e 22 dias) em comparação a 2010 e de 3,65 (três anos, sete meses e 24 dias) 

em relação a 2000. O grupo dos mais idosos também está envelhecendo: o número de 

pessoas acima de 80 anos tem aumentado de maneira significativa e a estimativa é que 

passe dos atuais 11%, contabilizados dentro do grupo de pessoas com idade superior a 60 

anos, para aproximadamente 19% em 2050 (IBGE, 2011).  

Importante destacar que, nesse cenário, as mulheres acima de 60 anos de idade 

representam 55,7% do total de idosos, algo que conduz ao efeito denominado 

feminilização da velhice
16

, uma vez que o envelhecimento no segmento feminino está cada 

vez mais visível e diferenciado (IBGE, 2013). 

Algumas características da população idosa apontadas pelos indicadores 

sociais/IBGE chamaram nossa atenção, mais precisamente no que diz respeito à 

incapacidade funcional, registrada a partir da inabilidade de caminhar 100 metros, sendo 

ponto de análise sobre as dificuldades para realização de várias tarefas da vida diária. Os 

resultados confirmam o que era de se esperar, ou seja, que a declaração de incapacidade 

funcional é maior entre os idosos de idade mais avançada (75 anos ou mais) e que o gênero 

feminino tem maior representatividade. A renda per capita domiciliar também é fator 

determinante, pois a incapacidade funcional decresce à medida que aumenta a renda. 

Noutras palavras, ainda vemos idosos de baixa renda apresentando agravos ou necessidade 
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 Em termos sociodemográficos a feminilização da velhice compreende a maior presença relativa de 

mulheres na população idosa, a maior longevidade de mulheres comparada a dos homens, o crescimento do 

número de mulheres que fazem parte da população economicamente ativa e o crescimento relativo no 

número de mulheres que são chefes de família (Neri, 2008). 
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de reabilitação de doenças por não terem acesso a melhores serviços de saúde e uma 

inserção social mais ativa (IBGE, 2013).   

Os gráficos a seguir nos fornecem projeções sobre a evolução da população 

brasileira para os próximos 15 anos e sinalizam que esta se encontra em transição 

demográfica, pois verificamos uma transformação na pirâmide populacional, demostrando 

indícios de uma gradual inversão: 

 

Em relação ao que poderíamos dizer sobre a diminuição das taxas de fecundidade 

em comparação ao índice de envelhecimento, termos as ilustrações
17

: 
 

 

 

 

 

De modo mais específico, a cidade de São João del-Rei, Minas Gerais, onde 

realizamos o trabalho de coleta de dados, conta com uma população total de 84.469  e 
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 Define-se o índice de envelhecimento de uma região (cidade, estado ou país) como a razão entre a 

população de idosos que possuam mais de 65 anos e a população na faixa etária entre 0-14. Este gráfico 

aponta que, em 2000, o índice de envelhecimento em Minas Gerais era da ordem de 25%, indicando que para 

cada idoso com idade superior acima de 65 anos havia 04 pessoas entre 0-14 anos. As projeções indicam que, 

em 2030, o índice de envelhecimento da população de Minas Gerais será superior a 90%. Isso significa 

aproximadamente que, para cada habitante com idade entre 0-14 anos, haverá 01 idoso com idade superior a 

65 anos. 

Figuras 1, 2, 3, 4 e 5: Gráficos de comparação das projeções da população do Brasil e de Minas Gerais.  

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html. 
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estimativas que indicam um salto para 88.902 habitantes em 2014 (IBGE, 2010). O grupo 

de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos totaliza 11.436 idosos, ou seja, 13,5%. 

De imediato, percebemos que, em um cenário onde há uma tendência do aumento da 

população idosa no país, é bastante razoável esperar que, no âmbito municipal, o mesmo 

fenômeno se repita e, por conseguinte, fica nítido que essa fração significativa da 

população são-joanense demanda serviços e cuidados específicos para essa faixa etária. Há 

que considerarmos também que essa parcela é maior do que a população de muitos 

municípios brasileiros, algo que, por si só, já nos faria pensar sobre a nossa realidade.  

Cabe ainda ressaltar que a tendência do envelhecimento da população é, de fato, 

mundial. Na Europa, vários países já possuem algo em torno de 20% da sua população 

nesta faixa etária, um índice que, se por um lado, pode ser visto como um indicativo de 

uma boa qualidade de vida, por outro, deve ser visto com cautela e preocupação, em 

função do impacto que o aumento das taxas de envelhecimento associado às baixas taxas 

de natalidade causa na previdência social de cada país (Costa, 2009).  

Importa informar que, em relação às ILPIs, com base nos dados fornecidos em 

2011, pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – temos no Brasil 3.548 

Instituições de Longa Permanência que abrigam aproximadamente 83 mil idosos, sendo 

maior o número de mulheres nesse universo. Consta ainda que a maioria dessas instituições 

é de caráter filantrópico (65,2%), ao passo que as privadas ou particulares representam 

28,2% e um pequeno número de instituições públicas, 6,6%. Também segundo o IPEA 

(2011), 67% das instituições existentes estão alocados na região Sudeste, sendo que no 

Estado de São Paulo estão 34,3% de todas as instituições do país. Já no Rio de Janeiro, 

temos o Abrigo Cristo Redentor, entidade pública, como a maior instituição de longa 

permanência para idosos no país. Além disso, os dados da pesquisa indicam que em 71% 

dos municípios brasileiros não existem instituições para moradia de idosos, o que nos faz 

pensar que boa parte da população idosa permanece em seus lares e predomina, em nosso 

país, o cuidado domiciliar. 

A título de ilustração, podemos citar a capital mineira, Belo Horizonte que, de 

acordo com o Cadastro de Instituições de Longa Permanência para Idosos em Minas 

Gerais (2008) – primeira etapa da pesquisa nacional do IPEA (2011) –, possui registrado 

um total de 69 estabelecimentos destinados ao atendimento de idosos, variando apenas 

entre serviços particulares, públicos e filantrópicos, este último em maior número. No 

nosso contexto, ou seja, em São João del-Rei, com seus 84.469 habitantes, contamos com 
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uma instituição de longa permanência, de grande porte
18

, com capacidade para abrigar 80 

pessoas aproximadamente. Ainda com base nesse cadastro, percebemos que a quantidade 

de locais voltados para a moradia de idosos independe do número de habitantes dos 

municípios, não sendo algo proporcional ou que indique algum estudo e planejamento para 

a sua criação.  

Refletindo sobre as informações acima, para nós, o que está em jogo não é o fato 

de nosso país ter ou não um número suficiente de instituições, mas sim as condições nas 

quais os idosos se encontram, se os lugares existentes estão funcionando além da sua 

capacidade ou necessitando perder em qualidade para atender mais pessoas, se aqueles 

idosos que não conseguiram vagas nas instituições estão sendo amparados de alguma 

forma, se há outras modalidades de atendimento disponíveis e, principalmente, quais são as 

políticas públicas para atender a uma população idosa e em crescimento. Usando a lógica 

da TAR, importa mapear como o fenômeno do envelhecimento está produzindo estratégias 

para lidar com a questão do cuidado ao idoso: por quem, quando e como este cuidado se 

realizará? Em termos de local, onde o cuidado será realizado: no domicílio ou em 

instituições públicas, filantrópicas ou particulares? Ao mesmo tempo, importa também 

saber como o idoso afeta e se deixa afetar por essas estratégias.  

 

 

 

 

 

O cuidado: idoso e família em meio a muitas controvérsias 

 

 

 

Partindo da ficção, o filme uruguaio La demora
19

 traz à cena o drama vivido por 

Maria que, sem a menor condição de cuidar de seu pai, idoso e com Alzheimer, busca 

solucionar, de alguma forma, esse conflito. Essa personagem, com poucos recursos 

financeiros e tendo que sustentar dois filhos sem a ajuda do ex-marido, inicia uma 

peregrinação na tentativa de obter assistência por parte do governo ou, ao menos, 

conseguir uma instituição para que o idoso possa morar. Conforme o diretor do filme 

destaca, nos bastidores (making-of) da produção, a complexidade da situação nos comove 

pelos motivos que causam o rompimento da relação entre pai e filha: Maria está só e com 
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 Especificaremos melhor sobre a diferenciação em termos de tamanho das ILPIs nos tópicos seguintes.  
 

19
 Filme Uruguaio, lançado em 2012 e baseado no conto La Espera, de Laura Santullo, também roteirista do 

filme, tendo Rodrigo Plá como diretor.  
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a responsabilidade de cuidar de todos, dorme pouco e trabalha demais. Após muitas 

investidas, todas negadas, Maria conduz o pai a uma praça de Montevidéu e, ao chegar em 

sua casa, faz uma denúncia anônima do abandono deste idoso. Quando o poder público 

toma conhecimento do caso, convoca profissionais de uma instituição para acolher o idoso, 

porém ele se recusa a sair daquela praça, na expectativa de que a filha retorne para buscá-

lo.    

Por certo, o que o cinema exibe retrata o dilema de muitas famílias: o quê fazer 

com o familiar idoso que cada vez mais demanda atenção e cuidados, sobretudo quando 

não há meios para arcar com tamanha exigência? O que viria a ser esse cuidado de que os 

idosos tanto necessitam e que é esperado de seus familiares? A quem cabe esta 

responsabilidade e este ônus? 

Boff (2008, p.33) coloca que cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, 

abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude 

de ocupação, preocupação, de responsabilização e envolvimento afetivo com o outro 

[grifos do autor]. Nessa linha de raciocínio, Boff (2008), com inspiração em Martin 

Heidegger (1889-1976), esclarece que o cuidado é algo inerente ao ser humano, ao menos, 

para que nos tornemos humanos, para que possamos compreender e aceitar o outro. Assim, 

cuidar de alguém, de um idoso, por exemplo, é o mesmo que dizer que essa pessoa tem 

importância e, graças ao envolvimento afetivo que temos, nós nos responsabilizamos por 

ela. 

Em contrapartida, noutro texto, Boff (2012), ao falar dos profissionais da saúde 

dentro da temática do cuidado, direciona o foco à pessoa do cuidador, argumentando que 

cuidar e ser cuidado são dois elementos indissociáveis. Aqui, podemos tomar de 

empréstimo as conclusões do autor, remetendo as mesmas observações à figura do 

familiar, pois sua tarefa de zelar por um ente idoso, obviamente, pode desencadear o 

estresse, fazendo com que sua vontade de cuidar se enfraqueça. Nesse aspecto, Camarano 

(2007) é categórica quando afirma que, ao zelarmos pelos cuidadores, sejam eles formais 

(pessoas contratadas para exercer essa função) ou informais (familiares), é possível 

retardar o encaminhamento do idoso para uma instituição, garantindo por mais tempo o 

vínculo com seu entorno familiar e residencial.   

Quanto à especificação de cuidadores informais, com base em Santos (2013), 

podemos dizer que o grupo doméstico atua em diferentes níveis de implicação em termos 

do exercício do cuidado; e além disso, podemos incluir nesse grupo não somente os laços 

consanguíneos como também outros membros da comunidade que se envolvem 
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voluntariamente (vizinhos, amigos etc.). Em termos de envolvimento, temos: os cuidadores 

primários (que assumem a responsabilidade em tempo integral, geralmente o familiar mais 

próximo e do sexo feminino); os cuidadores secundários (aqueles que podem revezar com 

os cuidadores primários, mas não têm o mesmo grau de envolvimento ou responsabilidade) 

e os terciários (aqueles que atuam quando solicitados, mas não assumem 

responsabilidades). 

 Dentro desse contexto, Falcão (2010) nos diz que o modo como a família lida com 

um membro idoso está sujeito aos padrões familiares estabelecidos ao longo dos anos e à 

capacidade de se ajustar ao novo contexto e às exigências atuais, de forma que se mantenha 

a integração entre seus membros. Torna-se fundamental, segundo a autora, pais e filhos 

conversarem sobre o envelhecimento, ter um planejamento familiar, sobretudo em termos 

financeiros para cobrir gastos futuros devidos às necessidades que surgem na idade mais 

avançada, estimulando a cooperação entre os membros da família. Isto porque, não raro, 

nos deparamos com o fato de que muitos idosos em situação de fragilidade e dependência 

são tidos como uma “sobrecarga” para a família, demandando, dos filhos ou parentes, algo 

que está além das suas possibilidades, quer seja em termos financeiros, quer seja em 

termos de condições físicas ou psíquicas, além da disponibilidade de tempo requerida.  

Abordar tal questão torna-se plausível quando estamos diante de uma sociedade em 

que cresce o número de pessoas idosas, as famílias passaram a ser menos numerosas e seus 

membros assumem atividades que lhes tomam o dia quase todo (trabalho, estudo, lazer 

etc.), além do fato de que a mulher, tradicional e culturalmente responsabilizada pelo 

cuidado daqueles membros que demandavam maior atenção (como crianças e idosos), tem 

ocupado outros papéis, como se dedicar aos estudos, trabalho e a uma vida social mais 

ativa. Ademais, a instituição família vem assumindo a cada dia novos e diferentes arranjos, 

tanto que podemos falar em famílias – no plural – dada a diversidade na estrutura e papéis 

familiares (Caldas, 2010).  Mudanças na nupcialidade (como divórcios, novos casamentos 

com a presença de filhos de relacionamentos anteriores, uniões com parceiros do mesmo 

sexo etc.), a instabilidade conjugal e a fecundidade mais baixa são alguns fatores 

apontados por Camarano (2009) como principais motivos para a redução de oferta de 

cuidadores na esfera familiar, indicando, com isso, uma tendência de que não haja 

familiares com disponibilidade para cuidar dos seus idosos, um fato que era corriqueiro em 

boa parte das famílias até algumas décadas atrás. Em particular, na realidade brasileira, 

observamos um grande contraste em comparação com o cuidado de idosos em outros 

países, em especial na Europa, pois, cultural e historicamente, o cuidado com os idosos 
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vinha sendo, em nosso país, uma função quase que exclusiva da família. Destarte, não é 

raro observar famílias que vivenciam momentos de tensão, quando se veem diante da 

necessidade de levar algum familiar idoso para uma instituição. 

 A realidade dos dias atuais nos impõe, então, a necessidade da existência de 

dispositivos que sejam capazes de dar conta de assistir aqueles idosos que, por alguma 

razão, já não conseguem mais cuidar de si próprios. Assim sendo, pela falta de parentes 

que possam exercer a função de cuidadores, eles são colocados ou optam por irem para 

instituições.  Resolve-se, com isso, parte da questão, mas, por outro lado, desencadeia-se 

outra quando, direta ou indiretamente, estes idosos são excluídos do convívio sócio-afetivo 

e familiar (Araújo, Coutinho & Santos, 2006). 

Como a decisão de encaminhar uma pessoa idosa para uma instituição não é fácil 

(tampouco rápida), nem para a família, nem para o próprio idoso, estudar os aspectos 

psicológicos que norteiam esse momento de tomada de decisões, de rompimento com uma 

realidade já construída, e o desafio de conviver com uma nova situação que implica numa 

vida comunitária diferente daquela até então vivenciada, torna-se pertinente. Até porque 

está na Constituição Federal de 1988 (CF/88) que a família é o principal responsável em 

termos de cuidado do idoso, e o Estatuto do Idoso (lei n
o
 10.741, de 1º de outubro de 2003) 

determina, de modo bem claro que, em todos os aspectos, prevalece a responsabilidade da 

família para com o idoso, sendo os cuidados transferidos para entidades ou para o Estado 

somente na inexistência desta, ou quando os familiares comprovarem total incapacidade de 

amparar e permanecer com seu idoso.  

 

 

 

Capítulo 3: Institucionalização de idosos 

 

Instituições para abrigar idosos no Brasil 

 

 

Em nosso país, a criação de instituições para idosos surgiu nos moldes de abrigos 

onde pessoas, independentemente da idade, eram acolhidas. Nesse local, tínhamos, além de 

idosos, órfãos, mendigos, pessoas carentes e marginalizadas, enfim, todos aqueles que, por 

conta da pobreza, problemas de saúde ou falta de suporte social, não possuíam condições 

de garantir a própria sobrevivência. A ênfase na caridade e na compaixão pelos 
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fragilizados não somente marcou o cotidiano de muitas casas para idosos, como persiste 

até hoje, tendo forte ligação e base nos princípios do Cristianismo, sendo que muito da 

filantropia vem sendo executado por movimentos ligados à Igreja Católica, como 

congregações de irmãs de caridade (Pollo & Assis, 2007; Camarano & Kanso, 2010).  

Com o processo de criação e regulamentação da Política Nacional da Pessoa Idosa, 

mais a promulgação do Estatuto do Idoso (2003), o governo federal estabeleceu que 

modalidades assistenciais voltadas para moradia desse público não abrigassem pessoas 

abaixo de 60 anos de idade, já que é a partir dessa faixa etária que convencionalmente 

passamos a considerar alguém como idoso.  

Em termos de conceituação, a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa
20

 – 

RDC/ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 2005, em seu Art. 1º – define tais instituições 

como instituições governamentais e não governamentais, de caráter residencial, 

destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou 

sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania (Brasil, 2005).  

Em relação ao tamanho, uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) 

pode ser considerada de pequeno porte quando tem capacidade para abrigar até 15 idosos, 

de médio porte no caso de até 49 idosos, e, quando o número de residentes ultrapassa 50 

pessoas, a instituição é definida como sendo de grande porte. Há ainda uma restrição 

quanto ao grau de dependência dos idosos, sendo que o número não pode exceder a 40 

idosos por cada um dos 3 níveis estabelecidos
21

. A esse respeito, temos a seguinte 

classificação: 

 

- Grau de dependência I: idoso independente, que consegue fazer sozinho muitas 

atividades, ainda que faça uso de algum equipamento de autoajuda (bengalas, andadores, 

cadeira de rodas, aparelhos auditivos etc.). 

                                                           
20

 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – órgão vinculado ao Ministério da Saúde que se 

ocupa da fiscalização, controle e políticas públicas relacionadas às condições sanitárias do oferecimento de 

serviços e produtos, seja por parte de instituições públicas ou privadas. 
 

21
 Cabe detalhar que a capacidade funcional do idoso diz respeito às aptidões que ele tem (ou não) para 

desempenhar tarefas do dia a dia. Existem instrumentos próprios de medição (escalas), mas a grosso modo 

podemos dizer que, com base em Freitas e Miranda (2011), são aspectos da vida diária enquadrados em dois 

grandes níveis:  

- Atividades da Vida Diária (AVDs): Aptidão para realizar de forma independente atividades como higiene 

pessoal (banho e controle de esfíncteres), vestir-se (despir e calçar), alimentar-se e mobilidade (pode utilizar 

algum equipamento de autoajuda, mas sem o auxílio de outra pessoa); 

- Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs): Aptidão para realizar com independência atividades que 

possibilitem interação no meio em que vive tais como as condições de gerir a casa (pequenos reparos, limpar, 

cozinhar etc), gerir o próprio dinheiro (cuidar das finanças, fazer compras, pagar contas etc.), usar 

transportes, o telefone, assuntos ligados à saúde (tomar remédios nos horários certos e por conta própria etc). 
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- Grau de dependência II: idosos com dependência em até três atividades de 

autocuidado, tais como alimentação, locomoção e higiene pessoal. Quanto à cognição, o 

idoso não apresenta comprometimento ou, em caso de alguma alteração, esta é controlada 

e moderada. 

- Grau de dependência III: idoso que necessita de assistência nas atividades de 

autocuidado e apresenta comprometimento cognitivo. 

 

Também giram em torno dos graus de dependência do idoso as especificações 

referentes aos recursos humanos (sobretudo ao número de cuidadores que as instituições 

devem ter em sua equipe) e toda a estrutura das instalações, que vai desde a metragem dos 

quartos até ao mobiliário que deve ser utilizado. Não julgamos necessário, nesse momento, 

aprofundarmo-nos nas normas técnicas de funcionamento das ILPIs. Apenas destacamos 

sua pertinência e sua ação sob o fenômeno aqui estudado, pois, os regulamentos 

apresentados pela ANVISA, interferem sobremaneira na rotina das instituições.  

Quanto à denominação, ou seja, qual o termo mais adequado para nos referirmos a 

esse tipo de moradia para idosos institucionalizados, ainda hoje, os nomes e títulos são 

tantos que nos confundem a ponto de, em alguns momentos, hesitarmos em relação a qual 

empregar. O Estatuto do Idoso (2003) denomina tal modalidade de instituição, de modo 

bastante amplo, apenas como Entidade de Atendimento ao Idoso, englobando tanto 

Instituições de Longa Permanência para Idosos quanto aquelas de caráter transitório como 

os Centros de Convivência e Casa Dia. Atualmente, tornou-se um consenso e o termo mais 

empregado passou a ser Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 

terminologia utilizada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) para 

designar as instituições que abrigam idosos em regime de internato, sendo proveniente de 

debates nas comissões e congressos
22, 23

.  

Os nomes fantasia, não raro, evidenciam alguns dos estereótipos atribuídos à 

velhice, em especial aqueles que tentam definir esse período da vida como de descanso, 

paz e recolhimento. Ainda que não seja regra geral, é comum, dentre os estabelecimentos 

que são pagos, vermos essa especificidade já em sua identificação, trazendo palavras como 

recanto, aconchego, hospedagem para idosos, hotel residência, pensionato, hotel 

geriátrico e centro de hospedagem, denotando um atendimento diferenciado e mais 

individualizado. Outros tantos tentam definir esse espaço físico como um lugar amistoso, 
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 Termo adaptado do inglês Long-Term Care Institution, utilizado pela Organização Mundial de Saúde.  
 

23
 Esclarecemos que estamos de acordo com o uso de ILPI, porém, em alguns momentos, utilizaremos apenas 

instituição, por ser um termo mais geral.  
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onde o indivíduo não se sentirá sozinho nem abandonado. Noutras palavras, temos o 

marketing de uma prestação de serviços que, em tese, possibilitará uma velhice feliz, 

sossegada e confortável. Entretanto, os empreendimentos filantrópicos para abrigar idosos, 

sobretudo aqueles que têm ligação com grupos religiosos, trazem a marca do 

assistencialismo, de serem lugares de acolhimento para aqueles que não têm outra opção 

em termos de moradia e que, por isso, são recolhidos e colocados na instituição porque, do 

contrário, estariam sujeitos ao abandono. Assim, usualmente temos como denominações 

destes lugares: abrigo, asilo, lar de idosos, casa de idosos, casa de apoio, além do 

emprego de diferentes nomes de santos/religiosos, dentre outros aspectos que podem ser 

levantados. 

Sabemos que a criação e ampliação de ILPIs, conforme discutido no item anterior, 

torna-se algo inevitável, ainda que de maneiras muitas vezes equivocadas. Isto porque, 

como aponta Filho (2002), a falta de recursos financeiros e suporte familiar são os 

principais motivos para o encaminhamento de idosos para ILPIs. Ainda segundo esse 

autor, é algo que evidencia a importante demanda de uma rede de suporte social que tenha 

como objetivo a garantia da qualidade da assistência à população idosa. Convém ressaltar, 

entretanto, que o acolhimento em instituições não deve ser encarado, pelo menos em tese, 

como a única alternativa possível a um idoso. A Lei 1948/96 bem como o Estatuto do 

Idoso (lei n
o
 10.741, de 1º de outubro de 2003) definem modalidades não asilares de 

atendimento aos idosos – dentre as quais podemos citar os centros de convivência, os 

centros de cuidados diurnos, a casa-lar, as oficinas abrigadas de trabalho, o atendimento 

domiciliar ou mesmo outras formas de atendimento criadas pela própria comunidade 

(Brasil, 2003). Em princípio, estas opções ofereceriam um atendimento mais humanitário 

aos idosos, já que não lhes seria imputada uma ruptura com o convívio social regular. 

Contudo, dado o descompasso existente entre o que é prescrito na legislação e as políticas 

públicas que de fato são implantadas, aliados ao desconhecimento de tais modalidades por 

uma parcela significativa da população, a ILPI ainda se mantém como um dos principais 

destinos daqueles idosos que, por razões diversas, não têm como cuidar de si próprios. Por 

conseguinte, é esperado, ao menos, que a ILPI tenha ou possa ter as melhores condições 

possíveis para receber o idoso, seja em termos de sua estrutura física, seja em termos da 

capacitação profissional e psicológica dos profissionais que nela trabalham. 
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Instituição de longa permanência para idosos: entidade híbrida e controversa 

 

 

Bueno, Gomes e Lopes (2012) destacam que a institucionalização do idoso é uma 

medida que atende a uma demanda social enquanto alternativa de amparo, proteção e 

segurança (p. 41). Sobretudo quando consideramos que se configura como um problema 

de saúde pública a questão da negligência e dos maus tratos para com a pessoa idosa, algo 

que passa tanto pela violência física e psicológica, até o total abandono por parte de 

familiares, ocasionando, consequentemente, a sua internação em instituições (Machado, 

2010).  

Acrescido a isto, em muitos casos, o que predomina em relação à atenção ao idoso 

nada mais é do que os cuidados para com a saúde, especificamente quando falamos de 

doenças incapacitantes, como certos tipos e graus de demência, lesões neurológicas – 

sendo o AVC (acidente vascular cerebral) a mais comum e que geralmente deixa muitas 

sequelas, como perda motora total ou parcial, perda da visão, da fala etc. – além de casos 

de amputação dos membros inferiores devido ao diabetes ou a problemas de circulação 

sanguínea.   

Assim sendo, não seria a ILPI também uma instituição de saúde? Como, então, 

resolver a problemática de garantir a esse idoso um local que se pareça com um lar?  

  De um lado, temos a normatização da Anvisa que exige que as ILPIs se adequem 

em termos de infraestrutura e mobiliários, como camas hospitalares para os internos, 

poucos objetos decorativos para evitar contaminação do local e dos objetos de uso coletivo, 

dentre outras observações. De outro, em meio a esse ambiente que lembra o cenário de um 

hospital, a necessidade de caracterizar essa morada com toda a simbologia da ideia casa.  

Bachelard (1957/1988), na Poética do Espaço, fala sobre os elementos que giram 

em torno justamente do que nos vem à mente quando falamos desse lugar. O filósofo 

coloca que a elaboração da espacialidade da casa se encontra no campo da experiência 

simbólica, onde tudo que a compõe, desde os menores objetos como chave até partes de 

sua estrutura como portas e janela, nos desperta um sentimento de intimidade que nos 

fazem desejar a nossa casa e não outra. É o nosso lugar privilegiado, aquele que nos dá 

razões ou ilusões de estabilidade (p. 120). Sobre esse assunto, fazemos menção ao estudo 

de Carvalho (2000) a respeito do espaço físico das instituições psiquiátricas, em que a 

autora discute qual a imagem de casa que os pacientes formulam para si. Em seus 
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argumentos, a autora nos apresenta um conceito, ou melhor, qual o significado de habitar, 

e que nos é muito útil, pois: 

 

Habitar não significa estar passivamente num lugar. Habitar pressupõe criar 

sentidos, criar relações, desdobramentos e aprofundamentos na espacialidade 

onde se inscreve o homem (...) habitar é uma experiência de amorosidade, de 

afetividade (p. 121). 

 

Em relação ao idoso, podemos pensar em como ele se situa no ambiente 

institucional, se ele consegue se sentir em casa, permitindo sua inserção pessoal e 

despertando conforto, intimidade e bem-estar. Papel importante, nesse cenário de 

ambientação, é desempenhado pelos objetos, principalmente se ponderarmos que, pela 

TAR, eles se tornam parte do tecido social, tornando-se como parceiros e integrantes da 

nossa própria humanidade. Pelo fato das ILPIs serem um espaço comunitário, se cada 

idoso compartilha o mesmo lugar e os objetos de uso individual ou coletivo com os 

demais, a instituição pode se tornar um ambiente sufocante, se o clima for opressivo e não 

oferecer condições de estabelecimento de laços com o espaço, com as pessoas e com os 

objetos que povoam este espaço. 

Considerando esses aspectos, podemos resgatar a afirmação feita por Borges (2008, 

p. 37):   

O aumento de idosos dependentes e com necessidades especiais, torna complexo 

o seu atendimento nas ILPIs, pois não basta proporcionar-lhes abrigo, 

alimentação, recreação e encaminhamento para cuidados médico-hospitalares, 

quando necessários. (...) Não podem faltar dieta adequada, os cuidados diários de 

enfermagem e todos os programas que promovam e mantenham a autonomia do 

idoso, além da criação de um ambiente adequado e seguro para o idoso 

dependente. Temos defendido que a ILP é uma moradia, mas uma moradia 

especializada [grifo nosso]. 

 

Acreditamos que a declaração acima busca um meio termo, ainda que não seja de 

todo satisfatório, mas que elucida o caráter híbrido entre a habitação e os cuidados médico-

hospitalares dessas instituições, fato que a cada dia fica mais evidente em decorrência das 

particularidades do envelhecimento de nossa população. Resta saber, ao menos, como o 

Estado poderá trabalhar nas instâncias referentes à questão social do idoso, implementando 

políticas assistenciais que amenizem a paradoxal situação que, no trecho abaixo, R. Veras 

(2010, p. 87) nos chama a atenção: 

Com o crescimento da população idosa, as instituições de longa permanência 

para casos específicos se farão necessárias, no entanto, em outras bases e em 

modelos totalmente distintos do que existe na atualidade. Estas casas não podem 

e nem devem ser confundidas como local de espera da morte, o que 

supostamente justifica o abandono, o descaso e a falta de recursos materiais e 
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humanos. (...) As soluções não são simples. No entanto, já sabemos que não 

podemos aplicar os métodos antigos para solucionar algo que requer inovação e 

qualificação técnica. 

 

 

 

 

A institucionalização e seus efeitos 

 

 

O modelo de Instituição de Longa Permanência para Idosos, com pequenas 

diferenças em termos de organização e infraestrutura, nos coloca diante de um cenário em 

que nos deparamos com um grande número de idosos debilitados e, em alguns casos, com 

pessoas acamadas, necessitando intensos cuidados para com a saúde.  

Em se tratando de instituições filantrópicas, a grande maioria é composta de idosos 

carentes que não têm familiares que possam zelar por eles. Outra particularidade é o fato 

de que alguns idosos são conduzidos para esse tipo de instituição quando sua saúde está 

muito comprometida e as famílias não mais conseguem lidar com eles. A demora em tomar 

tal atitude, além dos motivos emocionais, também pode ser explicada pelo fato de a 

aposentadoria do idoso constituir importante (ou única) fonte de renda dos familiares 

(Souza, 2003).  

Percorrendo os corredores de muitas ILPIs, a primeira impressão que temos, de 

maneira geral, é que os idosos estão fadados à segregação e ao confinamento, uma vez que 

são isolados do meio social, pouco interagindo com o que há do lado de fora. Assim, os 

muros e grades que contornam a instituição se tornam também barreiras psicossociais. 

Afinal, uma ILPI com características disciplinares, em muito se assemelha a uma 

instituição total, sendo esta definida por Goffman (1961/2011) como um local de 

residência e trabalho, onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida 

fechada e formalmente administrada (p.11).  

  O autor coloca que há, nesse tipo de ambiente, a perda de identidade dos internos, 

decorrente, dentre outros fatores, da tendência ao isolamento imposto pela rotina 

institucional. É certo que, segundo Goffman (1961/2011, p. 16), existem diferentes tipos de 

instituição total e, no caso dos idosos, eles se enquadram naquelas onde há a intenção de 

cuidar de pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e inofensivas; mas todas essas 

instituições, em menor ou maior grau, conseguem controlar comportamentos e, com isso, 
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se tornam formadoras (ou mesmo manipuladoras) das subjetividades. Este fato ocorre 

porque a estrutura física (com seus muros, portas fechadas, etc.) soma-se à disciplina e a 

uma vida formalmente administrada por terceiros (horários, regras que ditam o que se pode 

fazer e o que não é permitido etc.), de tal modo que uniformizam a todos. Como citado 

acima, o sujeito perde sua privacidade e tem sua individualidade violada, pois não tem 

mais o controle da própria vida, já que, muito do que é próprio do eu é negado à pessoa. 

Além do mais, as pessoas pertencentes a esse tipo de instituição são submetidas a um 

regime de quase clausura, pois, na maioria das vezes, o entrar e sair da instituição é restrito 

ou inexistente.  

Pensando em termos de adaptação nesse contexto, diante da organização da 

instituição, Goffman (1961/2011) distingue a ocorrência dos ajustamentos primários e 

ajustamentos secundários, sendo estes uma espécie de resposta que o interno dá às regras 

que lhes são impostas. Como primário temos a colaboração do interno na manutenção da 

coesão institucional; já o ajustamento secundário diz respeito ao contrário, ou seja, quando 

o interno encontra meios para manifestar o não cumprimento dos objetivos da instituição, 

sendo este perturbador e capaz de ocasionar a saída da instituição, subversão ou mudanças 

radicais. De acordo com Goffman (1961/2011), devemos considerar que o interno pode 

cooperar com a instituição por meio das sanções negativas (ameaças e punições), bem 

como em termos positivos (havendo premiação como forma de conseguir um esforço 

prolongado, contínuo e pessoal).  Nos casos que analisaremos neste estudo, será possível 

perceber como se processaram os ajustamentos primários e secundários vivenciados pelos 

idosos em decorrência da sua entrada na instituição. 

Ainda com base nas colocações de Goffman (1961/2011), podemos discorrer sobre 

a questão do conformismo dos gestores/funcionários, afinal muitos destes não se 

mobilizam para que o regime total seja modificado; pelo contrário, seguem as regras e 

rotinas com o intuito de manter a ordem e a disciplina através do controle dos internos. 

Tudo em nome de uma eficiência que não deve ser contestada, mas acatada por todos 

(Foucault, 1975/1999). Referimo-nos justamente ao fato de que a instituição cerceia o 

indivíduo e, através desse poder disciplinar, o sujeito é “controlado” por ela, ocorrendo a 

anulação de diferenças e, por consequência, a produção de sujeitos moldados pela 

instituição.  

Percebemos que a realidade acima citada, não condiz, em parte, com o que o 

Estatuto do Idoso (2003) estabelece. Na lei, mais precisamente no Artigo 49, temos a 

descrição dos princípios que quaisquer instituições de longa permanência devem adotar: 
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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 nas 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. 
 

Assim, fica evidente uma controvérsia gerada pela lei, já que o cotidiano das 

instituições não acompanha completamente o que se espera a partir dos princípios acima 

descritos e, por certo, muitas são as justificativas para que isso não ocorra, requerendo uma 

maior discussão e investigação para que possamos compreender os possíveis entraves. 

Sabemos que a falta de recursos financeiros é um agravante, pois muitas instituições, 

principalmente as filantrópicas e públicas, nem sempre funcionam com um número 

suficiente de funcionários em sua equipe ou carecem de alguma especialidade profissional 

(como terapeutas ocupacionais, psicólogos etc.) e, consequentemente, pouco pode ser feito 

em termos do desenvolvimento de atividades que envolvam a família e a comunidade 

externa, além de condutas que preservem a autonomia dos sujeitos face às limitações e 

comprometimentos físicos característicos da idade. É com base nesse argumento que 

alguns autores defendem que a falta de autonomia acontece muito mais pela incapacidade 

funcional e pelo adoecimento – elementos que contribuem para a necessidade de intenso 

assistencialismo e monitoramento de atividades diárias – do que pela institucionalização. 

Afinal, esse controle, às vezes exacerbado independe do lugar em que se encontra o idoso, 

podendo ocorrer inclusive no próprio lar junto aos familiares (IPEA, 2011).  

 

 

 

O idoso no ambiente institucional 

 

 

Para tratar desse tópico, mencionamos as contribuições do estudo de Vieira (2004), 

que desenvolveu na capital mineira, Belo Horizonte, um levantamento de instituições que 

abrigam idosos, propondo uma discussão acerca das condições em que estes se 

encontravam. A partir desse levantamento, que se constituiu um censo de todas as 

instituições existentes em Belo Horizonte, foram selecionados alguns locais – buscando 

abranger instituições de diferentes tamanhos, de porte pequeno, médio e grande – para que 

questionários e entrevistas fossem aplicados com alguns idosos e diretores das instituições 
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selecionadas para compor a amostra. A análise desses dados contempla uma descrição 

detalhada da instituição, englobando aspectos de infraestrutura, manutenção e 

gerenciamento, também apresentando uma reflexão acerca de como os diretores concebem 

o envelhecimento assim como a prática asilar. A autora ainda tece comentários acerca da 

visão que os idosos têm de si, sob a perspectiva de como eram suas vidas antes de se 

mudarem para a instituição, do momento atual e das expectativas de futuro.   

Para nós, interessa destacar que Vieira (2004) explicita o discurso empregado por 

muitos dos gestores entrevistados, a respeito do ato do acolhimento do idoso, pois, segundo 

consta, é no momento que este chega à ILPI que, ao mesmo tempo em que conhece o 

espaço físico, é informado das normas institucionais e da rotina. Quanto ao não 

cumprimento dos regulamentos, torna-se prática comum retornar com o idoso para o local 

de origem, quer seja a família quer seja outra instituição, corroborando para a defesa de 

que o fantasma da expulsão faz parte dos medos de muitos daqueles que, sem condições de 

voltar ao lar, fazem calar a voz do desejo (p.112), acarretando, portanto, no que Goffman 

(1961/2011) denomina por mortificação do eu.  De acordo com essa ideia, podemos 

resgatar as conclusões da autora ao mencionar que os idosos concebem a 

institucionalização como o fim da possibilidade de continuidade de vida, sendo quase nula 

a perspectiva de futuro, a não ser pela anunciação de um morrer próximo e certo, 

anunciação esta que só é interrompida quando os sujeitos externam um pouco de 

vivacidade ao recordarem saudosistas do tempo da juventude e de quando viviam suas 

vidas do “lado de fora” da instituição.  

Ao nos questionarmos, então, sobre os porquês e as causas que levam muitos idosos 

a se mudarem para ILPIs, é quase que unânime entre estudiosos do assunto, segundo 

assinala Filho (2002), que a entrada nas ILPIs acontece de forma compulsória, ou seja, não 

é uma escolha ou desejo, mas apenas a ausência de outras alternativas, já que a necessidade 

de cuidados médicos e assistenciais contínuos – aliada à falta de recursos financeiros para 

custeio de tratamentos de saúde ou de pessoas que pudessem exercer os cuidados que 

precisam – fazem com que a ida para a instituição seja a única ou a melhor opção.    

A pesquisa intitulada Idosos no Brasil – Vivências, desafios e expectativas na 3ª 

idade, realizada pela Fundação Perseu Abramo, através do Núcleo de Opinião Pública e 

em parceria com o SESC Nacional
24

 e SESC São Paulo (2007), nos fornece elementos que 

                                                           
24

 SESC – Serviço Social do Comércio – instituição privada, sem fins lucrativos e de âmbito nacional. Presta 

serviços ao trabalhador do comércio e de serviços, abrangendo a promoção do bem-estar social, o 

desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida dos seus associados e familiares.  
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confirmam as colocações já apresentadas. Segundo a maioria dos respondentes – grupo 

misto, sendo composto tanto por idosos não residentes em instituições, como por pessoas 

abaixo de 60 anos – a ida para uma instituição é vista muito mais como uma falta de opção, 

do que como uma escolha. Interessante foi notar que 16% desse grupo alegam que não 

gostariam de depender ou sobrecarregar seus familiares em termos de cuidados, ao passo 

que um número pouco significativo vislumbrou a instituição como um lugar possível de 

oferecer bem estar, tratamento adequado e o convívio com novas amizades. Essa pesquisa 

apresentou ainda que, se de um lado, alguns respondentes comentaram que morar numa 

instituição significa não ter que se preocupar com afazeres domésticos, com a 

administração de uma casa (contas a pagar, compras em geral etc.), por outro lado, os 

mesmos respondentes apresentam como ponto negativo a perda do controle da rotina e a 

impossibilidade de decidir sobre a própria vida.  O interessante é que, ao mesmo tempo em 

que as justificativas apresentam como vantagens o fato de se ter alguém que possa realizar 

diversas coisas para si, também apresentam como desvantagens ter alguém que tome 

decisões e faça escolhas em seu lugar. 

Podemos dizer que essa entrada para uma ILPI, como salienta Souza (2003), é 

marcada por renúncias e perdas. É um momento em que se revela um elemento que talvez 

tenhamos subestimado durante toda a vida: a necessidade que temos de nossos laços 

familiares, sociais e comunitários.  
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Problematizando a passagem: rito ou transição? 
 

Tatsuhei, é preciso conduzir sua mãe 

para as montanhas de Narayama, ela irá 

completar 70 anos. 
25

 

 

Ao tratarmos da mudança do idoso, que sairá de sua casa para ser internado numa 

ILPI, pretendemos verificar como esse fenômeno é vivido pelos atores na passagem de 

uma rede de cuidados a outra e observar se estão presentes características que permitem 

tecer analogias em relação aos ritos de passagem.  

Seguramente, se definimos e entendemos o conceito de rito de passagem do ponto 

de vista da Antropologia, a passagem de um idoso que sai de seu lar para uma instituição, 

não deve ser vista como tal. O antropólogo Arnold Van Gennep (1909/2011) analisa os 

ritos de passagem, nas mais diversas sociedades, como solenidades que demarcam e 

delimitam determinado acontecimento para um indivíduo ou para um grupo. Além disso, 

há um elemento particular dos ritos de passagem que é o retorno do indivíduo para seu seio 

social em um novo status ou posição social. É sob esta ótica que o antropólogo analisa 

diversos rituais em diferentes sociedades, como o nascimento, a atribuição de um nome, a 

puberdade, o casamento, as cerimônias de separação e reintegração, os funerais, dentre 

outros tantos. Podemos notar que, via de regra (haverá exceções, sem dúvida), tais 

solenidades transformam-se em acontecimentos sociais.  Por outro lado, podemos nos 

apoiar nas interpretações de Victor Tuner (1964, citado por Da Matta, 2000, p. 11) que 

considera alguns ritos de passagem como uma resposta adaptativa obrigatória, quando os 

indivíduos são obrigados a mudar de posição dentro do sistema. E, para o idoso que está 

prestes a ser internado em uma instituição, essa interpretação parece realmente adequada: 

por não ter mais condições de viver em seu lar, o idoso é, relativamente, obrigado a se 

retirar do convívio social e do seu espaço de vida, assumindo uma nova posição nesse 

sistema, quase sempre indesejada, que é a de institucionalizado. 

                                                           
25

 Trecho do filme “A Balada de Narayama”, refilmagem do clássico japonês de 1958 e ganhador da Palma 

de Ouro em Cannes em 1983 e dirigido por Shohei Imamura. Baseado numa lenda japonesa, a trama retrata o 

ritual vivido pelos septuagenários de uma pacata vila de agricultores do Japão do século XIX que, segundo a 

tradição, devem ser conduzidos, pelo primogênito ou, na falta deste, alguém da comunidade, para as 

montanhas de Narayama – lugar destinado ao depósito de velhos – onde deverão esperar pela morte. Na 

trama, a travessia para chegar até Narayama é vivenciada pela protagonista, Orin, que com muita devoção e 

sem hesitação cumpre o ritual até o fim.  

Extraído de: A BALADA de Narayama. Direção: Sohei Imamura [S.I.]: Toei-Imamura, Japão 1983. 1 DVD 

(128min).  
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O modo como o idoso sofre a mudança de seu lar para uma ILPI parece, em uma 

certa medida, eliminar o efeito de alguns ritos de passagem, em especial aqueles 

associados à sua individualização. Van Gennep (1909/2011) menciona, como um exemplo 

de tais ritos, o rito de nominação. Esse rito possui duas características principais: primeiro, 

a pessoa é individualizada; segundo, a pessoa é agregada à sociedade geral ou à sociedade 

restrita, formada pelas famílias das duas linhas ancestrais do indivíduo (paterna e materna). 

Não há como negar que a entrada para uma ILPI é, pelo menos aparentemente, um ato de 

segregação social sofrido pelo ingressante. Até porque, conforme já explicitado noutros 

tópicos e à luz da Teoria Ator-Rede, muito do que marca essa individualidade do sujeito 

não o acompanha nessa etapa de sua vida, uma vez que ele se desvincula de ambientes e 

elementos que lhes são biográficos. 

As considerações de Van Gennep (1909/2011) a respeito de diversos ritos de 

passagem, e sua associação com algum tipo de promoção, nos remetem ao conceito de 

margem. O conceito é definido pelo autor a partir de uma analogia com a delimitação dos 

territórios de países vizinhos na antiguidade: os territórios seriam separados por uma 

região, denominada zona neutra. Para o autor, esse estado é caracterizado por uma 

transição, durante um tempo mais ou menos longo, entre dois “territórios”, tidos como 

sagrados. Pelo menos em princípio, podemos estabelecer uma analogia entre tais territórios 

e as situações antes e após a entrada para a ILPI – ou seja, a vida no mundo exterior, com 

todos os vínculos afetivos, emocionais e materiais e o fim da vida. Questionamos se a 

entrada para a instituição e a permanência na mesma não poderiam representar esse estado 

marginal, onde temos o limiar da morte, ou a promoção para a outra vida (para aqueles que 

acreditam). Esta especulação surge a partir da constatação de que predomina a concepção 

de que, ao entrar para a instituição, o idoso irá residir neste lugar até os últimos dias de 

vida (Alcântara, 2009).  

Se analisarmos o evento de entrada de um indivíduo para uma instituição como 

uma transição, o parâmetro que se torna mais importante é, na verdade, o efeito impacto 

que pode ser causado ao idoso. Para Schlossberg, Anderson e Goodman (2006), que 

analisam o fenômeno de transição em diferentes aspectos da vida social, a compreensão de 

tal impacto é muito mais importante que o fato de que ela possa representar ou não um 

importante evento, um marco. Afinal, a mudança para um lugar diferente do habitual faz 

com que ocorram mudanças de papéis, na rotina e na forma como se dão as relações 

interpessoais. 
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Flexibilizando o nosso olhar em relação ao fenômeno estudado, este tópico nos faz 

pensar que a “passagem” – se podemos chamá-la assim - pode se dar de maneiras muito 

diferenciadas nas várias culturas e mesmo em função da época vivida. Se, hoje, as 

sociedades contemporâneas vivem o dilema de internar ou não seus idosos em função de 

uma disponibilidade cada vez mais escassa dos possíveis cuidadores, esta decisão nem 

sempre se impôs às famílias/grupos, ou nem sempre levou em conta um aparato de criação 

recente que hoje conhecemos como uma ILPI, fruto de toda uma rede de ações que fazem 

parte de uma cadeia de elementos heterogêneos que foram se traduzindo ao longo do 

tempo, culminando com as leis que compõem as políticas públicas de amparo à pessoa 

idosa, como veremos a seguir.   

 

 

 

Capítulo 4: As leis de amparo à pessoa idosa e políticas públicas 

 

 

Leis
26

 direcionadas à proteção e amparo da pessoa idosa são exemplos de elementos 

não-humanos que, por participarem da composição da rede, também fazem parte da 

compreensão do fenômeno. Esses elementos a que chamamos de não-humanos poderiam 

ser, na verdade, considerados híbridos do engenho humano e da matéria dos não-humanos 

que fazem perdurar as nossas ações no tempo, mesclas de socialidade e materialidade (Law 

& Mol, 1995). 

                                                           
26

  Confiram na íntegra os documentos: 

1- Lei n.º10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), acessado pelo link: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm.  

 

 

2- Em relação à Política Nacional da Pessoa Idosa:  

- Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, disponível em: www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/leis/l8842.htm. 

- Decreto nº 1.948, de 03 de julho de 1996, disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/decreto/d1948.htm. 

- Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006 (que dispõe especificamente sobre a política nacional 

de saúde da pessoa idosa), fonte:  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2528%20aprova%20a%20politica%20nacional%20de%20saud

e%20da%20pessoa%20idosa.pdf.  
 
 
 

3- Normas técnicas para o funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos: 

- Resolução da Diretoria Colegiada – RDC/ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 2005, disponível 

em: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%20283-

2005.pdf. 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm
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 Sob esse enfoque, pretendemos nesta seção fazer um breve apanhado de ações e 

políticas que têm seu ápice com a promulgação do Estatuto do Idoso, em 2003. O 

desenvolvimento de políticas nacionais de apoio e amparo à pessoa idosa é relativamente 

recente em nosso país, tendo sido intensificado nos últimos anos em razão do crescimento 

acelerado da população idosa brasileira, em todas as camadas sociais. De acordo com 

Rodrigues (2001), uma política ampla de assistência à pessoa idosa data de 1994, havendo, 

até então, ações governamentais e não governamentais isoladas, estas últimas de caráter 

caritativo, desenvolvidas por ordens religiosas ou por entidades leigas filantrópicas. 

Fazendo merecimento, entretanto, a Constituição Federal (CF), promulgada em 1988, faz 

menção explícita aos direitos dos idosos nos artigos 14, 40, 201, 203, 229 e 230. Tais 

artigos, em linhas gerais, versam sobre a responsabilização da família, da sociedade e do 

Estado no amparo da pessoa idosa (Brasil, 1988).   

No início da década de 90, o Governo Federal lançou o Projeto Vivência, cuja 

finalidade seria o desenvolvimento de ações nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer, 

promoção da assistência social do idoso e também a preparação para sua aposentadoria. A 

comissão responsável pelo desenvolvimento de tal projeto era formada por técnicos e 

representantes de diferentes ministérios que, com base nas conclusões dos seminários 

promovidos pela Associação Nacional de Gerontologia, elabora o documento final 

conhecido como Plano Preliminar para a Política Nacional do Idoso, publicado em 1991. 

Suas diretrizes gerais têm como previsão promover a autonomia, integração e 

participação efetiva dos idosos na sociedade, para que sejam co-partícipes da consecução 

dos objetivos e princípios fundamentais da Nação (Rodrigues, 2001, p. 152).  

No governo seguinte, o Ministério da Ação Social apresenta a minuta da Lei que 

disporia sobre a Política Nacional do Idoso (Lei n
o
 8842, promulgada em janeiro de 1994, 

e regulamentada em julho de 1996). O conteúdo dessa política visa normatizar os direitos 

sociais dos idosos, garantindo autonomia, integração e participação efetiva como 

instrumento de cidadania. Com base nessa lei, foi criado um grupo de trabalho formado por 

agentes de nove ministérios e da sociedade civil, grupo este que elaborou o Plano 

Integrado de Ação Governamental para a Política Nacional do Idoso. Essa Política 

começou a ser implantada e implementada nos Estados em 1996. Um de seus instrumentos 

eram os Fóruns Estaduais e Regionais Permanentes da Política Nacional do Idoso (PNI), 

que à época foram implantados em todos os estados do País. 

Quanto ao Estatuto do Idoso, este surgiu por iniciativa do Projeto de Lei no 3561 de 

1997, de autoria do deputado federal Paulo Paim, e como resposta à mobilização de 
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diferentes segmentos  que se organizaram em defesa da dignidade da pessoa idosa e da 

consolidação de direitos. As ideias que deram forma e conteúdo ao Estatuto do Idoso 

surgiram a partir de discussões entre órgãos da sociedade civil – como a Confederação 

Brasileira das Federações de Aposentados e Pensionistas (COBAP), federações estaduais 

de aposentados e pensionistas, movimentos sociais de organização dos idosos, 

representações dos Fóruns Regionais da Política Nacional do Idoso, representações de 

entidades governamentais e não-governamentais, nacionais, estaduais e municipais de todo 

o Brasil e uma comissão formada por membros do Congresso Nacional (Paz, 2004). 

Porém, foi preciso aguardar praticamente 6 anos de tramitação no Congresso Nacional, 

para podermos celebrar a conquista da Lei n.º10.741 aprovada em 1º de outubro de 2003 e 

depois sancionada pelo Presidente da República.   

A criação do Estatuto do Idoso, por certo, resgatou os princípios constitucionais 

que garantem aos cidadãos idosos direitos que preservem a dignidade da pessoa humana, 

sem discriminação de origem, raça, sexo, cor e idade, e representa um marco na legislação 

nacional de amparo à pessoa idosa, ainda que não esteja aplicado em sua plenitude (Brasil, 

2013).  

O Estatuto do Idoso regulamenta uma série de garantias para a pessoa idosa. Cada 

capítulo dessa proposta coloca em discussão temas importantes, como a responsabilidade 

da União, a criação dos Conselhos do Idoso para fiscalização, o Direito à Vida e à Saúde, à 

Habitação, à Alimentação, à Convivência Familiar e Comunitária, ao Trabalho, à 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a uma Previdência Social digna, à Assistência Social e 

Jurídica (Brasil, 2003).  

Interessa-nos aqui destacar que o Estatuto do Idoso prevê penalidades para os 

diferentes tipos de violações de seu conteúdo. Apesar de a definição de tais sanções ser, 

sem dúvida, um ganho importante para a garantia dos direitos dos idosos, as penas 

previstas representam mais um ato simbólico. Cabe, portanto, ao conjunto dos atores 

sociais, à legislação, à jurisdição, aos profissionais e, especialmente, aos próprios idosos, 

fazer prevalecer os valores humanos que fundamentam o Estatuto (Saut, 2005).  

Um estudo detalhado sobre projetos, leis e programas desenvolvidos 

especificamente para a pessoa idosa mostra que o principal problema gira em torno da falta 

de continuidade, normalmente sendo interrompidos na transição de um governo para o 

outro, além do descompasso entre o que prega a lei e o que é de fato executado em termos 

práticos no contexto brasileiro. Em suma, sob a perspectiva da TAR, a lei pode ser 

considerada um ator-rede, que está cercado de controvérsias e incertezas em relação à sua 
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operacionalização e, por assim dizer, desencadeou muitos questionamentos, uma vez que 

sua ação ainda não se encontra estabilizada. Esperamos que a lei, se bem articulada, possa 

operar como fato provisoriamente acolhido pelas partes em disputa – uma caixa que se 

torna preta pelo consenso gerado, embora, no Brasil, as leis se antecipem à estabilização 

de controvérsias, sendo elas mesmas as geradoras de mais controvérsias, principalmente 

quanto à precariedade das condições de sua execução. 
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PARTE 2 – “PONTO DE PARTIDA” 

 

Catar feijão se limita com escrever: 

joga-se os grãos na água do alguidar 

e as palavras na folha de papel; 

e depois, joga-se fora o que boiar. 

Certo, toda palavra boiará no papel, 

água congelada, por chumbo seu verbo: 

pois para catar esse feijão, soprar nele, 

e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 

 

Ora, nesse catar feijão entra um risco: 

o de que entre os grãos pesados entre 

um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

um grão imastigável, de quebrar dente. 

Certo não, quando ao catar palavras: 

a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

obstrui a leitura fluviante, flutual, 

açula a atenção, isca-a como o risco. 

 

(Catar feijão, João Cabral de Melo Neto)
27 

 

Capítulo 1: Objetivos da pesquisa 

 
 

Objetivo Geral 
 

Investigar, a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria Ator-Rede, o 

movimento e a processualidade da inserção do idoso no contexto institucional, buscando 

entender como transcorre a passagem do espaço doméstico ao espaço institucional, 

considerando a interação de diversos atores envolvidos nesse fenômeno (humanos e não-

humanos).  

 

Objetivos específicos 
 

- Entender como se estabelece o vínculo entre o idoso, sua família e a ILPI; 
 

- Verificar e registrar como se processa a passagem entre os dois espaços (o 

doméstico e o institucional), focando aspectos psicológicos envolvidos (sentimentos e 

afetos); 
 

- Observar e descrever o período que se sucede à entrada do idoso na ILPI, 

buscando analisar o modo como se insere nesse local (sendo este acompanhamento 

referente aos primeiros meses de permanência do idoso na instituição), incluindo a sua 

relação com elementos não-humano, como o ambiente institucional e os novos objetos nele 

presentes (de uso pessoal e coletivo). 

                                                           
27

 Poema de João Cabral de Melo Neto. Extraído de: MELO NETO, J. C. (1997). A Educação pela Pedra, 

Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1997 
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Capítulo 2: Dispositivos metodológicos 

 

 

 

Como já mencionado, a Teoria Ator-Rede também pressupõe um modo de se fazer 

pesquisa, um método com o qual podemos olhar para a realidade, entendendo-a como um 

fenômeno que emerge a partir de uma causalidade em redes, não linear. A TAR nos 

possibilita mobilizar a realidade e fazer o seguimento dos atores em suas redes para, então, 

descrevermos as controvérsias que emergem das relações estabelecidas nessas mesmas 

redes. Esse movimento de seguir os atores, de acordo com Pedro (2010, p. 90), pode ser 

orientado através dos seguintes passos: 

 

  Buscar uma porta de entrada – é preciso encontrar uma forma de “entrar 

na rede”, de começar a seguir os atores e, de algum modo, participar da 

dinâmica que seus movimentos permitem traçar. 

 Identificar os porta-vozes – uma vez que da rede participam múltiplos 

actantes, humanos e não-humanos, é preciso identificar aqueles que 

“falam pela rede”, e que acabam por sintetizar a expressão de outros 

actantes. Nesse processo, vale ressaltar, não se pode deixar de tentar 

buscar as “vozes discordantes”, ou seja, a recalcitrância que também 

circula na rede. 

 Acessar os dispositivos de inscrição – tudo aquilo que possibilite uma 

exposição visual, de qualquer tipo, em textos, documentos, e que 

possibilitam “objetivar a rede”. 

  Mapear as ligações da rede – trata-se aqui de delinear as relações que se 

estabelecem entre os diversos atores e nós que compõem a rede. Envolve 

as múltiplas traduções produzidas pelos atores, ressaltando-se suas 

articulações, em especial: os efeitos de sinergia ou de cooperação na rede; 

os efeitos de encadeamento ou de repercussão na rede; as cristalizações 

ou limitações da rede.  

 

 

 

Buscar uma porta de entrada  

 

O cenário onde trabalhamos compreende o município de São João del-Rei, cidade 

de médio porte que, além de ser conhecida com cidade setecentista, preservando na parte 

histórica a arquitetura barroca, tornou-se um importante polo universitário da região, 

destacando-se pelos centros de ensino disponíveis.   
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Em São João del-Rei, conforme dito anteriormente, há apenas uma Instituição de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI), sendo esta de caráter filantrópico e com 

capacidade para 80 residentes, representando a principal referência (senão a única) de 

atendimento assistencial para idosos que demandam cuidados em tempo integral. A ILPI, 

denominada Albergue Santo Antônio (ASA)
28

, foi idealizada por um religioso da Ordem 

dos Franciscanos Menores (OFM), Frei Cândido Wroomans (1868-1937), e inaugurada 

em 08 de setembro de 1912, sendo inicialmente destinada a acolher pobres e doentes que 

não tinham onde morar ou a quem recorrer por auxílio e, de certa maneira, se constituiu 

num abrigo para mendigos e desvalidos
29

.  

Com o afastamento de Frei Cândido em 1927, a direção do ASA passou a ser 

comandada pela Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência e, por ocasião 

de nosso trabalho de campo, acompanhamos a finalização do processo de desligamento 

desta com a instituição, deixando as responsabilidades da ILPI a cargo de uma mesa 

administrativa voluntária, composta por representantes da comunidade, que exercem a 

função por um período de dois anos, quando nova eleição é convocada. 

Quanto à forma de funcionamento, se antes a instituição abrigava pessoas 

independente da idade, aos poucos o trabalho foi sendo direcionado para o acolhimento de 

idosos, um processo consoante com as políticas públicas e regulamentações que foram 

surgindo a esse respeito. Por muito tempo, o ir e vir dos residentes não estavam submetido 

ao rígido controle dos portões, sendo livre o acesso à rua e de acordo com os interesses e 

capacidades de cada idoso. Hoje, a ILPI segue o regime
30

 de manter os portões fechados 

como medida de segurança para os seus moradores, definindo que podem sair sempre que 

desejarem, desde que acompanhados por um funcionário ou por um familiar/responsável. 

A maior fonte de renda para custeio das despesas da ILPI é proveniente da 

arrecadação dos benefícios dos idosos (aposentadoria, pensão e benefício de prestação 

continuada/BPC), sendo que a grande maioria recebe apenas o salário mínimo vigente. Os 

demais recursos advêm dos órgãos públicos, como o Fundo Nacional de Assistência Social 

                                                           
28

 Obtivemos autorização para revelar o nome da ILPI. 
 

29
 O histórico sobre a ILPI que apresentamos foi redigido com base nos arquivos consultados e nas 

entrevistas realizadas com os funcionários.  

 

30
 Segundo a direção, a norma foi estabelecida porque além da ILPI ser localizada num ponto central da 

cidade, onde o trânsito de carros é intenso e perigoso, são muitos internos com capacidades funcionais e 

cognitivas reduzidas (como os casos de demências). Contudo, há a possibilidade de flexibilizar essa regra, 

pois, para aqueles idosos em condições de se orientarem sozinhos nas redondezas, a permissão para sair é 

concedida (eles podem, por exemplo, frequentar a Igreja Matriz que fica a poucos metros da ILPI) e para 

locais mais distantes é definido que saiam quando puderem contar um acompanhante ou a disponibilidade do 

carro da ILPI.   
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(FNAS) e uma parcela (porcentagem calculada em cima dos recursos oriundos do FNAS 

desse valor) proveniente da prefeitura do município
31

. Tais recursos, segundo a direção da 

ILPI, nem sempre são suficientes para cobrir a folha de pagamento dos funcionários, os 

gastos mensais destinados direta ou indiretamente ao consumo e atendimento dos idosos 

(alimentação, higiene e limpeza, medicação não adquirida nos programas governamentais, 

luz, água, telefone, transporte, material de escritório etc.), além da manutenção das 

dependências e necessidades mais específicas ou esporádicas. Nesse sentido, outras 

iniciativas são realizadas: bazar (artigos doados como roupas para venda a preços 

populares), eventos, rifas, bingos e constante apelo à comunidade para efetuarem doações 

em dinheiro ou alguma espécie de material de consumo (sobretudo alimentos, material de 

limpeza e peças de vestuário).  

Em relação às dependências, os quartos e banheiros são coletivos, mas existe um 

pequeno setor particular, que é denominado pensionato, com oito quartos individuais 

disponíveis, os quais são procurados por pessoas de classes econômicas que podem pagar 

pelo valor cobrado, sendo comum optarem por aguardar na fila de espera mesmo quando 

os coletivos estão com vagas.
32

  

Para adentrarmos nesse ambiente, como pretendíamos seguir toda a trajetória do 

idoso no processo de inserção na ILPI, a lista de espera por uma vaga na instituição 

constituiu uma excelente via de acesso à rede e ao movimento dos atores, a partir do 

acontecimento dos primeiros contatos entre família e instituição. 

Ao eleger a lista de espera, nos deparamos com a possibilidade de seguir casos de 

idosos que se encontram em igual situação num determinado período. Casos são 

emergentes de fenômenos cujos atores podem nos remeter a uma esfera mais local ou mais 

global, sendo que a TAR trabalha justamente na tensão entre esses dois fatores, além de 

não ter nenhuma pretensão à generalização. Por isso, nossa intenção, com a pesquisa, foi a 

de estabelecer relações, conexões entre os casos, no que eles podem se assemelhar ou 

diferir, no que eles podem levar em consideração realidades diversas.  

Para realizarmos o contato com o idoso e seus responsáveis, estabelecemos dois 

critérios: o idoso deveria ser informado e orientado em relação à sua ida para a instituição e 

                                                           
31

 O município também disponibiliza os serviços de dois médicos (um clínico geral e um cardiologista) que, 

uma vez por semana, em um turno, realizam consultas dentro da ILPI, somente para os idosos residentes. 

Esclarecemos que o cargo de geriatra é de responsabilidade da instituição, possuindo um médico com essa 

especialidade em seu quadro de funcionários.  

 

32
 Outras informações sobre o espaço físico da ILPI serão apresentadas na sequência dos capítulos. 
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ser portador de condições para conceder entrevistas, apresentando integridade de suas 

funções cognitivas e psíquicas. 

 

Identificar os porta-vozes 

 

Nossa pesquisa teve como ponto de partida a identificação de um ator em 

particular: o idoso. Nas redes em que esse ator estabelece conexões, detectamos muitos 

outros atores que também assumiram o papel de porta-vozes do fenômeno investigado. 

Esses atores aos quais nos referimos compreendem, sobretudo, a família e os funcionários 

da ILPI, além de, em alguns casos, o serviço de assistência social do município.  

 

Acessar os dispositivos de inscrição 

 

Segundo a TAR, o acesso aos dispositivos de inscrição remete não só às estratégias 

que iremos usar para produzir inscrições (mobilizando a realidade), como também ao que 

já está inscrito, produzido e acumulado nos centros de cálculo. Para a TAR o campo onde 

realizamos nossa coleta de dados compreende o que Latour chama de periferia, “o campo”, 

onde esse material é coletado e levado para o centro de cálculo para ser 

trabalhado/estudado, onde o saber é combinado com outros já existentes, acumulado e 

tornado público com a sua circulação, processo em que é colocado à prova pelos pares 

(Latour, 2004). No nosso caso, a Academia constitui esse centro de cálculo, local onde 

concentramos os resultados de nossas pesquisas para que os mesmos possam produzir 

algum efeito ou avanço científico, possivelmente capaz de ser revertido em benefício para 

a sociedade.    

Como é diretriz da Teoria Ator-rede dar voz ao maior número de atores para que, 

ao invés de termos uma única versão do fenômeno, possamos apreender a rede tal e qual 

ela se faz, a realização de entrevistas
33

 constituiu um importante instrumento para nossa 

coleta de dados. Obedecendo a essa diretriz, podemos afirmar que, além de entrevistarmos 

o idoso, foi fundamental entrevistar uma ou mais pessoas da família deste, sendo que, na 

                                                           
33

 Utilizamos entrevistas semi-estruturadas orientadas por um roteiro preliminar de perguntas, podendo ser 

ajustadas de acordo com o contexto e de forma a garantir maior flexibilidade, seja para o entrevistador, seja 

para o entrevistado. Afinal, trata-se de uma comunicação face a face e que, por isso mesmo, nos dá a 

liberdade do aprofundamento em um determinado ponto, buscar clarificar algum outro ou descartar questões 

que não tenham pertinência em função da lógica do discurso que foi suscitado (Lejeune, 2008). Através do 

consentimento dos entrevistados, gravamos as entrevistas e, na sequência, estas foram transcritas e analisadas 

para obtenção de temáticas recorrentes e convergentes, mediante leitura flutuante e eleição de categorias, 

com vistas a uma análise das informações obtidas. 
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ausência de um familiar, buscamos o seu responsável direto. Em relação à instituição, 

realizamos entrevistas com diferentes profissionais e para resguardar suas identidades 

distinguimos dois subgrupos:  

 

– Profissionais I: aqueles que lidam diretamente com alguma etapa do processo de 

ingresso do idoso na instituição, compreendendo: secretária, voluntários que realizam as 

entrevistas de triagem, psicóloga, enfermeira, nutricionista, médico e diretor da ILPI; 
 

 – Profissionais II: funcionários que atuam em alguma atividade de cuidado do 

idoso (cuidadores (ras), cozinheiras, faxineiras, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta, 

fonoaudióloga e auxiliar de administração).  

 

Como nosso objeto de estudo é a passagem do idoso do ambiente doméstico para o 

institucional, as entrevistas aconteceram em dois momentos: antes e após a entrada do 

idoso para a instituição. As entrevistas destinadas ao momento que sucede à entrada do 

idoso também aconteceram em duas etapas. Uma primeira exatamente na semana em que o 

idoso se mudou para a instituição, por ser quando o idoso passa a viver de fato na 

instituição, a conhecer o espaço e suas regras de funcionamento. Para a segunda etapa de 

entrevistas, estabelecemos que fosse com um prazo maior, de no mínimo um mês de 

permanência desse idoso na instituição, para captarmos, dentro do possível, como esse 

idoso se situa no contexto institucional.  

As questões destinadas ao idoso e seu(s) familiar(es), na fase que antecede a 

mudança, contemplaram informações pessoais do idoso e sua rotina (costumes e atividades 

de interesse), a dinâmica familiar, aspectos que envolviam a decisão de procurar uma ILPI 

(como causas, motivos), opiniões acerca da institucionalização e o andamento do processo 

tanto em termos de sua concretização, quanto em termo de sentimentos e afetos. 

 No estudo piloto, quando colocamos à prova nosso roteiro de entrevista, 

realizamos o contato com uma idosa e seu familiar fora da ILPI antes do parecer sobre sua 

mudança, para obtermos o consentimento para gravar as entrevistas iniciais. Embora 

tenhamos explicado os propósitos do estudo e comprovado que a pesquisadora não fazia 

parte do quadro de funcionários da ILPI, o nosso contato gerou muitas expectativas e 

ansiedade. A idosa aceitou participar da pesquisa, porém percebemos que em alguns 

momentos a pesquisadora era vista como uma ameaça ao processo, caso alguma 

informação negativa fosse passada adiante, tanto que, em alguns trechos da entrevista, a 
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idosa solicitava que o gravador fosse desligado, filtrando o que poderia ser registrado ou 

não. Noutros momentos, a mesma idosa vislumbrava a possibilidade de fazer uma aliança, 

através da insistência por intercedermos de modo favorável junto aos diretores da ILPI. 

Após a confirmação da data em que a mudança aconteceria, a idosa passou a reagir de 

modo mais espontâneo, não mais estranhando a pesquisadora e cessaram suas 

preocupações em relação ao que podíamos ou não fazer, tanto que este foi um dos casos 

mais ricos de nossa análise. Mesmo assim, julgamos como exitosa nossa primeira 

investida, pois, nos forneceu elementos suficientes para reestruturar nossa inserção no 

campo, no sentido de ampliarmos nosso olhar e o tempo destinado às observações da 

entrevista de triagem; além de definirmos que o contato individual com as famílias e idosos 

seria feito somente após a certeza da mudança para a ILPI. Abstivemo-nos, portanto, da 

realização de entrevistas formais tal e qual o projeto definia para essa etapa do processo, 

para acompanharmos conversas informais e registrar o fenômeno “quente” no exato 

momento em que tudo acontecia dentro da instituição. Ademais, seguindo o que prega a 

TAR, nossa experiência foi um exemplo claro do quanto o pesquisador faz parte da rede 

que se propõe a investigar, interferindo e deixando se afetar por ela; sem contar o caráter 

performático dessa própria rede.    

Em relação à instituição, buscamos abranger os procedimentos adotados para a 

ocupação da vaga na ILPI, os regulamentos e a forma de organização do local, além de 

particularidades sobre o caso. A respeito da fase posterior à entrada do idoso, sob o ponto 

de vista do mesmo, da família e da instituição, visamos compreender como transcorreu o 

processo ou foi vivenciado, como tem sido o convívio dentro do contexto institucional, 

procurando saber ainda se as expectativas foram correspondidas, a visão do momento atual 

e possíveis perspectivas para o futuro.  

Ao nos inscrevermos no campo, decidimos, com inspiração no trabalho etnográfico, 

manter uma presença constante no ambiente da ILPI – passando a fazer parte de seu 

cotidiano para uma melhor familiarização com a realidade a ser investigada – bem como 

noutros espaços a serem percorridos (visitas domiciliares, por exemplo). Utilizamos, então, 

a observação
34

 para compreensão da “cultura” institucional, da forma com que os idosos 

circulavam no novo espaço, bem como do papel dos elementos não-humanos.
35

  

                                                           
 

34
 Roteiro de observação encontra-se nos anexos.   

 

35
 Referimo-nos principalmente aos objetos (de qualquer natureza, tais como roupas, utensílios, itens de uso 

pessoal, fotografias, bens  etc.) que o idoso ou teve que “abrir mão” por conta da mudança para a instituição, 

bem como aqueles que ele escolheu para levar consigo.  Outra oportunidade também foi a de entender como 

transcorreu, dentro do ambiente institucional, a relação com objetos de uso coletivo.    
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Foi também através do diário de campo que registramos nossas observações em 

termos de impressões e informações, numa espécie de relato pessoal que fala, diz sobre os 

bastidores da pesquisa. Além disso, o diário de campo nos possibilitou reflexões sobre 

minha implicação, enquanto pesquisadora, no contexto de pesquisa – que também pode ser 

considerada como um ator da rede investigada – possibilitando contrastar o aporte teórico 

com as vivências proporcionadas durante a inserção no campo.  

Em alguns momentos da coleta de dados, contamos com o uso de imagens 

(fotografias e pequenos vídeos) como instrumento de registro, no intuito de somar e 

fornecer elementos para a construção de uma boa descrição da investigação realizada.  

Guran (2000, p. 16), ao falar da fotografia, distingue duas formas de empregá-la em 

pesquisas: uma com a finalidade de descobrir, que diz respeito ao momento da observação 

participante em que o pesquisador se familiariza com o seu objeto de estudo, e formula as 

primeiras questões práticas com relação à pesquisa de campo propriamente dita; a 

segunda refere-se ao fotografar para contar, que é quando o pesquisador, por estar mais 

seguro em relação ao seu objeto de estudo, faz uso da imagem para destacar com 

segurança aspectos e situações marcantes da cultura estudada, e desenvolver sua reflexão 

apoiado nas evidências que a fotografia pode apontar.  

Somamos à colocação acima o que Freire (2005) comenta sobre o uso da imagem 

enquanto método de observação, sintetizando que, além de expor o que é visível, pode nos 

auxiliar a captar aquilo que ainda não foi visto, notado. Nessa mesma linha de raciocínio, 

Souza e Lopes (2002, p. 66) esclarecem que a imagem entra como produção de algo 

subjetivo e que a máquina fotográfica funciona como uma espécie de máquina de visão, 

que desencadeia novas maneiras de tomarmos consciência do mundo e de nós mesmos [...] 

amplia o campo da percepção, transformando a habilidade de conhecer o mundo físico e 

social.  

Sob essa perspectiva, não utilizamos o recurso visual como mera ilustração, e sim 

como uma ferramenta a mais para flagrarmos a ação e relações estabelecidas entre 

elementos humanos e não-humanos, evitando que nos contentemos apenas com o discurso 

dos entrevistados. Sabemos que é através do uso desses objetos – câmeras fotográficas, 

filmadoras, gravadores, dentre outros – que podemos aumentar a mobilidade, a 

estabilidade ou a permutabilidade dos elementos (Latour, 2000, p. 370, citado por Queiroz 

e Melo, 2007, p. 97) e, com isso, potencializar o registro de vestígios deixados pelos atores 

na rede.  
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Em termos práticos, propomos para alguns dos idosos participantes da pesquisa um 

exercício em que eles pudessem narrar sua trajetória nesse processo de entrada na 

instituição através do uso de imagens. Num primeiro momento, o idoso foi convidado a 

registrar objetos de valor pessoal, no seu antigo espaço, sua casa, numa tentativa de 

construir um acervo de elementos com o qual iria romper em breve e que, por isso, poderia 

ter o interesse de guardar alguma memória ou lembrança. Em um segundo momento, já 

presente no ambiente da ILPI, propusemos que os idosos fizessem algo semelhante, que 

elegessem objetos e locais de preferência, e também ambientes que, por alguma razão, 

rejeitassem. Essa tentativa de obter, por meio do registro de imagens, impressões a respeito 

do modo como os idosos veem esse novo espaço, possibilitou-nos captar elementos de 

subjetivação não revelados por meio dos relatos orais. 

 

 

Mapear as ligações da rede 

 

Quando mencionamos a tarefa de mapear as ligações da rede, estamos nos referindo 

não só ao trabalho de mobilizar a realidade buscando a conexão entre os elementos que 

constituem um determinado fenômeno, como ao tratamento do material que coletamos no 

campo. Para explicarmos como serão apresentados, na próxima sessão, os resultados desta 

pesquisa, precisamos considerar que um estudo ator-rede privilegia a descrição, sendo o 

texto, portanto, um laboratório do pesquisador em Ciências Sociais (Latour, 2006).   

Nessa linha de raciocínio, Tsallis e Rizo (2010, p.231) sintetizam as colocações de 

Latour acerca do material empírico, elencando três percursos a serem seguidos. O primeiro 

nos alerta que devemos “submeter os passos anteriores aos testes de torção disponíveis no 

laboratório/texto”, ou seja, buscar expor o que foi coletado no trabalho de campo na 

produção de uma escrita, que nos possibilite fazer tentativas, combinações e simulações 

acerca do que a rede faz fazer em meio às associações de humanos e não-humanoss; por 

conseguinte, cabe-nos colocar o que foi descrito à prova. Feito isso, chegamos ao segundo 

e terceiro direcionamentos que são justamente a tarefa de construir uma ‘boa descrição’ de 

todo esse processo – descrição que, se por um lado, não deve ser entendida como mera 

transcrição de informações coletadas, por outro não deve buscar um enquadramento rígido 

de nossas observações e resultados a alguma estrutura teórica; basta explicitarmos a 

complexidade do que encontramos no campo para deixar essa descrição se articular ao 

mundo e produzir efeitos. Assim sendo, dado o caráter provisório de qualquer investigação, 
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uma descrição pode ser confrontada com muitas outras, já existentes, para novas traduções, 

alimentando o enorme ciclo de acumulação de conhecimento (Queiroz e Melo, 2007). 

Para a Teoria Ator-Rede, a ação nunca está restrita a um ator, mas acontece sempre 

em redes, se desloca, é ultrapassada, influenciada, dominada ou retomada por outros, 

traduzida e distribuída entre as várias formas de existência, e por isso esta investigação se 

desdobrará em tantos pontos quantos forem necessários. Em outras palavras, através do 

que a entrada desse idoso incide e desencadeia é que iremos conduzir a coleta de dados, 

algo que se dará pela utilização de uma série de procedimentos que, nos moldes da TAR, 

variam desde os experimentos em laboratório, às expedições de campo para coleta de 

material, às entrevistas, aos questionários, à pesquisa etnográfica, dentre outros recursos 

(Queiroz e Melo, 2007, p. 93).  

 

 

 

Capítulo 3: Considerações éticas 

 

Todo o trabalho realizado para a execução da pesquisa foi desenvolvido seguindo 

os procedimentos éticos, mais especificamente pelas considerações indicadas pela 

Resolução 050, de 30 de outubro de 2006, da Universidade Federal de São João Del-Rei 

(UFSJ), que orienta a realização de pesquisa com seres humanos. Para tanto, este projeto 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ e, para fins de estudo e construção 

de conhecimento, seus resultados podem ser divulgados e apresentados à comunidade em 

geral, respeitando-se os cuidados contidos no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Como parte de nosso compromisso ético, foi solicitada de cada entrevistado a 

assinatura do TCLE (elaborado de acordo com as normas e parecer do Comitê de Ética). 

Neste documento, os objetivos e procedimentos da pesquisa foram descritos de maneira 

clara e objetiva aos participantes. Constam no TCLE questões relativas ao anonimato dos 

participantes, ao sigilo em termos de informações pessoais, além de explicitarmos a 

liberdade de desistência (quer seja antes, quer seja com a investigação em andamento) e os 

benefícios referentes ao estudo. 

Uma vez que nosso estudo envolvia pessoas idosas, foi imperativo levar em conta 

as questões de natureza ética em relação à possível vulnerabilidade do idoso, o que é 
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passível de ocorrer principalmente em situações onde a saúde física é frágil ou quando o 

mesmo possui algum dano cognitivo, como perda de suas capacidades mentais. Nessas 

circunstâncias, avaliamos qual a quantidade de informações que pôde ser compreendida 

pelo idoso, assim como certificarmo-nos em relação a quem mais deveria ser consultado 

ou estava legalmente designado a dar consentimento por ele, algo que acontece 

sobremaneira com os idosos que já residiam na ILPI e que precisam do consentimento da 

mesma para então participar de nossa pesquisa. Diante dessa situação, consideramos 

imprescindível, além da assinatura do documento, que o idoso compreendesse os 

propósitos da pesquisa, o seu papel nesta e concordasse em participar de maneira 

consciente e esclarecida, algo apreendido e registrado através de um termo de 

assentimento verbal. 

Com base nas recomendações de não revelar os nomes das idosas, propomos que 

cada uma escolhesse um pseudônimo para, então, podermos identificá-las na apresentação 

das narrativas. Dentre os seis casos descritos, para um deles, o de uma idosa encaminhada 

à ILPI por ordem judicial, tivemos que eleger um nome fictício, pois, esta delegou a nós a 

escolha. Outra idosa, por sua vez, demonstrou compreender o que havíamos perguntado e 

decidiu que poderíamos revelar o seu nome:  

 

Olha, eu entendi o que você falou, mas eu não me importo não. Pode 

falar meu nome. [...] Ah! Então, já que eles não deixam, faz assim: usa o 

meu segundo nome. Sabe de uma coisa, a vida toda eu fui chamada de 

Fulana [idosa diz o primeiro nome], e quando eu vim pra cá, eles 

começaram a me chamar de Ciclana [o segundo nome]. E acabou que eu 

gostei. Também fica bonito me chamar desse jeito. Pode usar esse que 

eu deixo. 
36

 

 

Mesmo com a autorização da idosa, sabíamos que não seria possível seguir nessa 

direção devido às exigências em manter sigilo dos nomes de todas as pessoas envolvidas 

na pesquisa. Com isso, respaldados pela idosa, um nome diferente foi escolhido com a 

colaboração de outra participante do estudo. 

A questão acima nos dá margem para refletir acerca da importância, para os 

participantes de pesquisas como a nossa, em se reconhecerem no texto escrito com eles. 

Isto porque, conforme Queiroz e Melo (2013) esclarece, embora tenhamos que cumprir 

                                                           
36

 Destacamos esta fala por dois aspectos: primeiro porque nos chamou a atenção o fato de a idosa, ao 

inaugurar uma nova fase de sua vida, inaugurar também outra forma de ser abordada, consentindo que os 

funcionários a chamassem pelo segundo nome; noutro aspecto, notamos que a idosa demonstrou firmeza ao 

resolver assuntos que lhe dizem respeito, definindo que nem o comitê de ética e nem a instituição eram 

superiores ao seu julgamento, dando-nos, no caso, permissão para revelar o seu nome.  
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com os princípios éticos, não podemos negar a coautoria que os participantes possuem ao 

guiar nossa investigação, através do que nos permite conhecer e pelo que nos omite ao 

apresentar suas narrativas. Com a estratégia que adotamos, entendemos os nomes com que 

batizamos nossas coautoras como uma forma de mantê-las no anonimato, de acordo com o 

que Despret (2011, 2011a) define como sendo a proteção através do efeito sem nome, pois 

assim, evitamos que as participantes sejam reconhecidas por outras pessoas, bem como 

aquilo que é dito seja reconhecido por elas.  Entretanto, não deixamos de questionar se, 

pelo anonimato, não estamos também deixando que as idosas sejam tão somente rotuladas 

como institucionalizadas, confirmando o peso dado ao fato de que necessitam de um nome 

que assine por elas, tal e qual é feito no contexto da instituição, onde contam com 

indicação de um responsável, por não poderem responder por si mesmas. 

Por ocasião do término da pesquisa, ao fazermos a devolutiva do material coletado 

para a instituição e para as idosas protagonistas dos casos estudados, possibilitamos que os 

atores fizessem as retificações que julgassem necessárias, tornando-os parceiros da 

pesquisa. A esse respeito, destacamos o interesse de duas idosas pelo conteúdo de nosso 

trabalho, questionando inclusive sua serventia para o contexto no qual estão inseridas e 

para a sociedade de um modo geral
37

. Da parte da instituição, obtivemos a autorização 

para tornar público o nome do Albergue Santo Antônio (ASA) e a solicitação de que 

apresentássemos os resultados e conclusões noutro formato que não fosse através da 

dissertação, mas num momento de diálogo com direção e funcionários responsáveis pela 

acolhida dos idosos.  Julgamos pertinente essa colocação por parte da direção, no sentido 

de interpretarmos que o discurso acadêmico somente tem sentido quando retorna para a 

comunidade algum tipo de contribuição (ainda que modesta perante a riqueza em termos 

de experiência com que o campo nos brindou). Com efeito, é possível transformarmos o 

exercício de pesquisar num movimento em que tanto o pesquisador como o campo de 

pesquisa são pontos de chegada de um processo que se define pela via do encontro 

(Viégas & Tsallis, 2011 p. 299).  

 

                                                           
37

 Este assunto será retomado nas Considerações Finais. 
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PARTE 3 – “A PORTA DE ENTRADA” 

 
 

 

Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus. 

Tempo de absoluta depuração. 

Tempo em que não se diz mais: meu amor. 

Porque o amor resultou inútil. 

E os olhos não choram.  

E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 

E o coração está seco. 

 

Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 

Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 

mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 

És todo certeza, já não sabes sofrer. 

E nada esperas de teus amigos. 

 

Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 

Teus ombros suportam o mundo 

e ele não pesa mais que a mão de uma criança.  

As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 

provam apenas que a vida prossegue 

e nem todos se libertaram ainda. 

Alguns, achando bárbaro o espetáculo, 

prefeririam (os delicados) morrer. 

Chegou um tempo em que não adianta morrer. 

Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 

A vida apenas, sem mistificação. 

 

(Os Ombros Suportam o Mundo, Carlos Drummond de Andrade)
38

 

 

 

 

 

Capítulo 1: As quartas-feiras  

 

 

Alcântara (2009), ao discutir sobre a tomada de decisão de institucionalizar um 

idoso, coloca que esse processo é algo a ser investigado e avaliado seguindo quatro etapas: 

a primeira é o reconhecimento da necessidade das partes interessadas (família e idoso) por 

esse tipo de atendimento e nos orienta a voltarmos um olhar atento às condições gerais do 

idoso; segundo, promove-se a discussão para apreender se outras possibilidades foram 

pensadas, além de verificar se o idoso foi consultado sobre a situação e se participou da 

decisão; temos, em terceiro, a fase da implementação em que não somente os preparativos 

e providências são executados, como também é recomendado observar o grau de 

                                                           
38

 Poema de Carlos Drummond de Andrade, de 1940.  Extraído de: Andrade, C. A. (2012), Sentimento do 

Mundo, 1
a
 Ed., São Paulo, Companhia das Letras. 
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envolvimento que o familiar/responsável tem pelo idoso; por último, segue-se a 

internação, quando acordos são firmados priorizando o benefício do idoso. 

No nosso contexto, nos foi possível acompanhar procedimentos semelhantes ao que 

acima foi mencionando, quando iniciamos, às quartas-feiras, por aproximadamente um 

ano, as observações das entrevistas de triagem realizadas para prestar esclarecimentos em 

relação ao processo de entrada do idoso na instituição.  

As entrevistas eram realizadas por dois voluntários que, motivados pela atuação em 

trabalhos de caráter social, dedicavam-se à tarefa de prestar esclarecimentos aos 

interessados sobre o funcionamento da ILPI, no que diz respeito ao ingresso do idoso no 

estabelecimento. Logo após encerrarmos as observações, houve mudança neste 

procedimento adotado pela ILPI. Como a instituição não possuía assistente social em seu 

quadro de funcionários e sendo cobrada por isso pelos órgãos de fiscalização, os diretores 

solicitaram ajuda à prefeitura que acabou disponibilizando os serviços de uma assistente 

social para desempenhar parte de sua carga horária na instituição. Desse modo, a triagem 

dos casos que pleiteavam uma vaga passou a ser atribuição dessa profissional e os 

voluntários convidados a escolher outra atividade. O ocorrido nos faz crer que tivemos a 

oportunidade de flagrar o fechamento de um ciclo e sua reestruturação noutro formato, 

atestando o quanto a rede é suscetível a imprevistos e novos agenciamentos, onde outros 

tantos atores se conectam e se deslocam produzindo efeitos nunca em definitivo.  

É durante esse tipo de entrevista que idoso e família (ou responsáveis) expõem os 

motivos pela procura por uma vaga. É também o momento para que o idoso manifeste sua 

decisão voluntária de se mudar para a ILPI. Aqueles casos que seguirão o processo até sua 

conclusão com a entrada do idoso, em média, comparecem 3 vezes à ILPI: um dia para 

obter informação, outro para a visita do idoso e preenchimento da Ficha de Avaliação de 

Internação
39

, e um último para a entrega dos exames. Uma ressalva deve ser feita: nos 

casos de demência ou outras questões que interfiram na capacidade de discernimento do 

idoso, na tomada de decisões, não podendo este responder por seus atos, é necessário um 

laudo médico que ateste tal condição, para certificar a pertinência ou não do consentimento 

do idoso. Surge nessa hora, pelo que pudemos presenciar, comentários de alguns familiares 

que vislumbram uma possível aliança com médicos que aceitem fornecer laudos 

sinalizando a necessidade do idoso ir para a instituição, independente de sua vontade. 

                                                           
39

 A Ficha de Avaliação de Internação é um formulário próprio da ILPI, onde são anotados todos os dados 

pessoais do idoso e de seus responsáveis (normalmente do familiar mais próximo), além do preenchimento de 

questões que contemplam a rotina do idoso no local onde reside, sobre a situação geral (AVDs e AIVDs) e 

informações sobre o estado de saúde.  
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Observamos aqui como a prática médica é dotada de um poder que, segundo o familiar, 

pode destituir o idoso de definir o curso de sua vida. Cabe lembrar que, durante nosso 

estudo, não tivemos conhecimento de que algo nesse sentido tivesse sido concretizado.  

Cumprida essa fase, havendo vagas, é solicitado que o idoso faça alguns exames 

laboratoriais e passe por uma avaliação médica
40

 que ateste o seu estado de saúde. 

Paralelamente, os documentos do idoso são conferidos para averiguar se há alguma 

irregularidade (CPF, por exemplo) ou pendências de empréstimos que porventura tenham 

comprometido parte da renda/aposentadoria do idoso. Conforme a situação – em termos de 

gravidade ou riscos – a instituição orienta que providências sejam tomadas antes do 

ingresso do idoso.  

As fases desse processo foram questionadas por muitos familiares e as queixas 

giram em torno da demora, dos muitos desdobramentos ou etapas a serem cumpridas até a 

liberação da vaga. A ansiedade predominava, sem contar a expectativa de que a mudança 

pudesse acontecer dias após entrevista, desencadeando sentimentos de frustração e 

desespero. Era frequente ouvir a solicitação de “aceitar” o idoso o mais rápido possível e 

realizar os pormenores do processo (como exames e documentação) com esse idoso já 

instalado na ILPI, até porque, segundo alguns familiares, a própria instituição poderia se 

encarregar dos assuntos médicos uma vez que possuía esse profissional no quadro de 

funcionários. Outros familiares manifestavam preocupação quanto aos exames, alegando 

dificuldade de consegui-los na rede pública de saúde ou que levaria muito tempo, além da 

total falta de condição de pagar por esse tipo de serviço.  

De alguns familiares, no entanto, pudemos ouvir falas apontando que o tempo de 

espera servia como oportunidade de reflexão sobre a decisão que estavam tomando: 

 

Cada tumulto que eu tinha com ela [a idosa] eu achava que estava 

demorando muito ou que não iria conseguir a vaga. Na minha cabeça eu 

achava que podia ser assim, pegar o idoso e colocar lá, só isso e tudo 

resolvido. Depois fui entendendo que é um processo, uma preparação, 

que os exames são importantes e essa demora vai ajudando a gente a se 

preparar melhor. 

 

A TAR nos ensina a não tomar as situações como óbvias, a termos atenção aos 

processos, a ouvir o que os atores falam e fazem, sem a pressa das soluções prontas e 

                                                           
40

 São pedidos os exames do RX do tórax, urina, exames de sangue e eletrocardiograma, mais receita de 

medicação e um relatório médico que ateste se o idoso é portador ou não de doença infectocontagiosa. 

Justifica-se esta solicitação não somente para ter um detalhamento clínico, mas também para que alguns tipos 

de patologias sejam tratadas antes da entrada do idoso, procurando resguardar aqueles que já residem na ILPI 

bem como zelar pelo idoso ingressante.   
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impostas. Pela cartografia das controvérsias (Venturini, 2009; 2010; Pedro, 2010), 

entendemos que os fenômenos são constituídos por uma legião de atores que atuam 

imprimindo pressões diferenciadas, dependendo do momento em que são flagrados 

(Latour, 2012). Podemos verificar, nesta situação, como a solicitação de exames passa do 

papel de uma formalidade para ser o deflagrador de uma ação que não era prevista em seu 

propósito inicial: dar tempo para fazer refletir sobre o que realmente significaria a 

internação do idoso. Mais importante ainda se torna a escuta de falas que poderiam sequer 

fazer parte do processo, mas emergem para alterar o curso das decisões, impondo-nos a 

necessidade de mostrar os vários lados, as várias versões possíveis na situação pesquisada. 

A descrição que os familiares faziam do estado físico e mental do idoso, não raro, 

destoava do que de fato observávamos quando diante do candidato ao ingresso. Como 

exemplo, trazemos a situação em que um familiar relatou, ao ser perguntado sobre hábitos 

alimentares, que seu tio comia “até pedra”, embora o que tenhamos visto foi um idoso com 

dificuldade de deglutição e desdentado, além de apresentar quadro de desnutrição.  Ou o 

inverso, como a filha de uma idosa que relatou durante as entrevistas de triagem não ter 

condições de cuidar da mãe por esta ficar somente na cama e incomunicável, mas com 

pouco tempo de permanência na ILPI (após sua mudança) a idosa conseguira se manter 

numa cadeira de rodas e interagir com todos que a abordavam, bastando para isso rever a 

medicação, suspendendo o uso excessivo de tranquilizante
41

. Percebemos, portanto, como 

bem salienta um dos profissionais I, que muitos familiares escamoteiam a realidade de seus 

idosos, imaginando que, com isso, podem criar um cenário que facilite e agilize a entrada 

do idoso para a instituição, desonerando-os do compromisso de seus cuidados. Há que 

considerar ainda, de acordo com outro profissional I, que faltam, às famílias, instruções 

para lidar com o idoso dependente: havendo um trabalho nesse sentido, muitos não 

precisariam recorrer à institucionalização. 

 Dentro desse contexto e como parte de nossos objetivos, debruçamo-nos sobre os 

momentos que antecedem a entrada do idoso para a ILPI criando, com isso, condições de 

escutar a demanda dos familiares bem como apreender a versão que tinham da situação, da 

necessidade de encaminhar o idoso para o local. Para tanto, com base nos relatos dos 

familiares e analisando o conteúdo das observações, podemos apresentar essa discussão 

mediante algumas categorias: 

                                                           
41

 Não fazemos críticas em relação ao modo como a idosa era cuidada pela filha, até porque nos faltam 

elementos para isso. Porém, a contenção medicamentosa é um fato que deve ser levado em consideração, já 

que é um recurso de “controle”, possível de ser empregado em algumas ocasiões, em casa ou nas instituições. 
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 Sobrecarga e sentimento de culpa 

 

Ah, querer por no asilo, no fundo no fundo ninguém quer por não. [choro] Só que como 

que eu faço? Eu não aguento mais cuidar da minha mãe não. Ela está me tirando do sério. 

Uma hora eu vou perder a cabeça e acabar batendo nela. E eu não quero fazer isso não. 

[choro] Só que um dia [choro] eu me descontrolei e levantei o chinelo pra ela [choro]. Eu 

dei umas chineladas nela e depois me arrependi tanto [choro] Chorei o dia inteiro. Ela não 

quis me esperar pro banho, ficou teimando e eu pedi pra esperar porque estava ocupada. 

Aquilo me deixou doida. Por isso que eu vim aqui pedir ajuda. Com esse tal de Alzheimer, 

ela me dá trabalho o dia inteiro, eu não descanso um minuto, não tenho vida, não posso 

sair pra lugar nenhum. Ela é muito teimosa, não me escuta. Parece que faz as coisas 

erradas só pra me provocar. Ponho fralda e com pouco ela tira, suja o chão todo, e eu 

tenho que limpar não sei quantas vezes. Não tenho dinheiro pra pagar alguém pra ajudar a 

cuidar dela. Eu nem recebo ordenado porque parei de trabalhar pra cuidar dela. Vivo com 

o dinheiro que ela recebe da aposentadoria. Mas não falta nada pra ela não. Dou tudo do 

bom e do melhor. Compro fruta, verdura. Sabe a fralda? Eu compro daquela que é boa, 

que não rasga fácil e nem dá alergia (entrevista com a filha da idosa). 

 

Mesmo sabendo que, quando o idoso frágil e vulnerável está numa condição como 

mostramos acima, é urgente agir em sua defesa e proteção, embora nos pareça uma 

resposta muito simplista quando vemos que a família também se encontra em situação de 

desamparo. Como atuar nessa tensão, sem recriminar o cuidador familiar?  

Constatamos que muitos familiares atuam no exercício do cuidado sendo movidos 

por afeto e vontade de cumprir com essa obrigação, algo que, por outro lado, não os isenta 

de vivenciar extrema sobrecarga física e emocional. Diferente de um profissional técnica e 

emocionalmente preparado para exercer a função – aquele que ao término de seu 

expediente pode ir para casa descansar – o familiar, não raro, segue sem interrupção com 

acúmulo de tarefas, sua rotina muda e reduz (ou perde) muitas das atividades sociais que 

antes realizava. 

Assim, é imperativo conhecer não somente as condições de um idoso com doença 

crônica ou incapacitante, como também a vivência de um cuidador familiar, para que, 

compreendendo melhor tal realidade, possamos trabalhar em prol de ações cabíveis e 

necessárias em termos de amparo social. A esse respeito, destacamos Minayo ao afirmar 

que os serviços de saúde e assistência social estão devendo às famílias uma ação muito 

mais efetiva e eficaz [...] para que não sucumbam à fadiga e cometam violências (Brasil, 

2014, p. 76).  

No caso específico da filha, cuja fala aparece acima, que vive uma relação 

ambivalente com sua mãe, ao mesmo tempo em que deseja se afastar conduzindo-a para 

uma instituição, ainda precisa dela, mesmo que isto signifique tê-la ao seu lado para poder 
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usufruir de sua renda (o recurso advindo da aposentadoria). A tensão entre uma coisa e 

outra desperta raiva, desespero e culpa, sentimentos que se alternam: depois que agrediu, 

se arrepende e busca compensar de alguma forma.  

Ao se referir a esse tal de Alzheimer, demonstra a dificuldade em aceitar os 

comportamentos e condutas da idosa, tarefa árdua e ainda sem compreensão adequada em 

relação aos sintomas da doença. Algo que, segundo Santos (2013), acontece porque a 

interação se torna cada vez mais precária e limitada, fazendo com que o trabalho de 

supervisionar o idoso a todo o momento se torne mais estressante que o próprio exercício 

do cuidado. São dilemas que surgem e apontam a institucionalização como sendo a solução 

para “todos os males”. 

Interessa-nos ainda comentar o quanto nos causou desconforto pela possibilidade 

de vivenciarmos situações semelhantes e pelo sentimento de impotência gerado. A 

mobilização emocional foi tamanha a ponto de o entrevistador, em silêncio, consultar a 

agenda, notar que o último horário estava vago e comentar: 

 

Sem mais para o dia de hoje. Não há o menor clima para ficar até o final 

do expediente, vamos para casa respirar um pouco. É um sentimento de 

impotência que nos desorienta por completo. 

 

 

Aqui vemos a importância de entendermos os efeitos que situações por demasiado 

chocantes, como a descrita acima e tantas outras que nós presenciamos, podem causar nos 

profissionais que atuam dentro de ambientes como o de uma ILPI. Notoriamente, muito do 

que o idoso ou seu familiar necessita está para além do que é possível ofertarmos, pois, no 

contexto daquela entrevista, não poderíamos solucionar os conflitos apresentados pela filha 

da idosa. Outra fala que também se soma ao que estamos colocando é exatamente o que 

ouvimos de alguns funcionários: 

 

Tem situações com o idoso que a gente fica pensando, o quê é que eu 

faço agora? É muito difícil, muito difícil mesmo [...] mas eu gosto muito 

do que eu faço. E gente faz mais é por amor, por saber que está ajudando 

quem precisa, do que pelo que a gente recebe de dinheiro no final do 

mês(profissional II).  
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 Necessidade financeira  

 

Com essas leis de direito do trabalhador nós tivemos muitos gastos com a cuidadora que 

nos levou na Justiça. [...] Minha tia tinha uma poupança, as economias de uma vida. Só 

que a gente foi precisando tirar pra cobrir o que ela foi precisando depois de ter o AVC, e 

agora acabou tudo. Não temos mais de onde tirar pra cobrir tudo que ela precisa, o que 

recebe é muito pouco. E minha mãe não consegue cuidar dela sem ter uma empregada que 

faça a parte mais pesada, carregar ela, dar banho [pausa] essas coisas. Por isso que 

precisamos trazer a minha tia pra cá (entrevista com a sobrinha da idosa). 

 

Queixas como a expressa acima foram recorrentes, uma vez que a maior clientela 

da instituição é oriunda da população de baixa renda. O próprio caráter filantrópico da ILPI 

e sua origem baseada em ideais de caridade é um elemento atrativo para esse segmento da 

sociedade. A esse respeito, profissionais I, relembrando algumas visitas domiciliares, 

puderam nos participar de situações em que ficaram perplexos diante das condições 

precárias
42

 em que os idosos se encontravam e por notarem, em certos casos, que as 

famílias não tinham nenhum tipo de apoio – material, físico ou emocional – com que 

pudessem contar.   

Outro ponto que esta fala nos traz diz respeito à profissão de cuidador (ra) de 

idosos, que surge como uma maneira de aliviar a sobrecarga das famílias.  Contudo, ao 

mesmo tempo em que é exigido que este profissional tenha capacitação adequada e 

específica para exercer a função, tal qualificação torna-se dispendiosa ou inacessível para 

as famílias que não possuem condições financeiras para arcar com esse custo, sobretudo 

em relação à formalização e ao cumprimento de todos os direitos trabalhistas vigentes em 

nosso país. Ademais, antes das investidas de regulamentação da profissão, víamos muitos 

trabalhadores informais desempenhando a função, auxiliando numa tarefa ou noutra, sem 

preparo técnico e/ou sem a devida remuneração. 

 

 

 Vergonha e constrangimento por optar pela institucionalização  

  

Eu prefiro colocar num lar de idosos que fique em outra cidade, porque as pessoas não vão 

entender a atitude da gente. Podem ficar acusando que eu abandonei meu pai num asilo, 

quando, na verdade, não é bem assim não. Eu não fico com ele porque não tenho 

condições. E tem mais, tem umas pessoas da família que podem ficar interferindo, 

                                                           
42

 Em relação ao idoso, o mais comum foi encontrá-los acamados, sem os devidos cuidados de higiene, com 

escaras e feridas, além da falta de alimentação. Quanto às famílias, sem contar a miséria em que viviam, 

faltavam-lhes instruções e orientações do como proceder com o idoso.  
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colocando ideias na cabeça dele e isso ir atrapalhando a vida dele aqui (entrevista com o 

filho do idoso). 

 

Optar pela institucionalização gera certo desconforto para aquele que toma a 

iniciativa. Alguns dos entrevistados na triagem apontaram seus dilemas como se fossem 

perguntas que ecoavam: o que as pessoas irão pensar? Será que irão tecer julgamentos 

dizendo que o idoso foi largado na instituição para morrer abandonado?  

Muitos dos familiares responsáveis pelo cuidado de seus idosos bem como pela 

escolha de sua transferência para uma instituição se penitenciam em vários momentos das 

entrevistas, tentando transmitir a ideia de que só tomaram tal atitude como último recurso, 

não sendo um ato de crueldade ou de falta de amor.  

 

 

 

 Abandono, falta de vínculos familiares 

 

Olha, uma irmã minha deu a ideia de trazer a mãe aqui no horário de visita, distrair ela e 

sair de fininho. Aí, ela ficando perdida aqui, vocês iam ter que cuidar, ficar com ela. Mas, 

eu não, eu estou vindo aqui pra fazer tudo direitinho. Estou aqui pra negociar e trazer ela 

pra morar aqui nos conformes. E olha, ela não foi boa mãe não. Quando a gente era 

pequeno, ela largou a gente, abandonou nós tudo com o meu pai e fugiu com outro 

homem. E ficou assim, até adoecer e esse homem largar ela. Aí, a gente acaba que fica 

com dó e sabendo como ela estava em situação difícil, nós trouxemos ela de volta pra São 

João del-Rei. E aí está nisso, ficou com minha irmã, agora comigo e hoje eu sei que não dá 

mais, que é melhor trazer ela pra cá. Ela reclama muito de solidão, que a gente deixa ela 

sozinha. Eu trabalho o dia todo e meu dinheiro não dá pra pagar gente pra cuidar dela. O 

que ela recebe da aposentadoria é pouco porque minha irmã fez um empréstimo no nome 

dela [idosa] pra fazer a reforma na casa onde ela mora (entrevista com a filha da idosa). 

 

 

Resgatando o que já apresentamos na revisão de literatura, o Estatuto do Idoso 

assegura que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

zelar pelo idoso e garantir as condições necessárias para uma vida com dignidade (Brasil, 

2003). O peso, no entanto, incide muito mais sobre as famílias que supostamente seriam a 

melhor instituição para manifestação de afetos. 

Exemplos de situações ocorridas no convívio ou na completa falta de convivência 

com o idoso eram encerrados por alegações como não foi bom pai, boa mãe, nem um bom 

tio (a) ou irmão (ã), colocando-nos a refletir acerca de até que ponto a obrigação de ter que 

cuidar é compreendida por aquele que se recusa (ou não se sente preparado) a desempenhá-

la.  
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Podemos verificar, como aponta Latour (2012), que cada situação é, ao mesmo 

tempo, emergente de uma rede e parte de outras redes em que as interações flagradas 

carregam elementos de períodos de tempo diferentes, remetendo a situações vividas no 

passado, ao mesmo tempo em que apontam para um futuro que se insinua como 

possibilidade.  Cada caso é composto por lógicas muito variadas que vão, em cadeia, 

configurando aquilo que chamamos de contemporâneo. O idoso nem sempre foi idoso e 

traz uma singularidade em relação à sua rede de pertencimento, aos vínculos estabelecidos 

ao longo da vida.   

Ressentimento em relação às atitudes do idoso, dúvida sobre quem assume as 

responsabilidades do seu cuidado, usufruto indevido dos seus bens acabam por aparecer na 

solicitação por internação. Os interesses em jogo são muito variados e, ao fazer um balanço 

do que trazem os solicitantes em relação aos compromissos assumidos, notamos que os 

empréstimos consignados no nome do idoso, não necessariamente para benefício do 

mesmo, foram frequentes e eram mencionados após questionamento, embora as 

justificativas nem sempre fossem apresentadas. Alguns, inclusive, comprometendo o 

máximo de 30% da renda e por prazos que chegam até 60 meses.  Já os meios legais para 

orientar ou coibir esse tipo de abuso econômico-financeiro, tanto por parte da família 

quanto por estelionatários ou assédios de financeiras, parecem-nos pouco eficazes no que 

diz respeito à proteção da pessoa idosa. 

 

 

 Violência e maus tratos 

 

Como coordenadora do CRAS, [da cidade X], procurei trabalhar com a família, para 

conscientizá-los da necessidade de se unirem para cuidar da mãe deles. Mas um dos filhos, 

um que é dependente químico, não tolerou muito minhas intervenções. Tanto que num dia, 

depois de beber bastante e sabe-se lá mais o que [pausa] chegou em casa completamente 

alterado e agrediu a senhora. Vizinhos que presenciaram a cena e correram pra socorrer a 

idosa, disseram que o rapaz alegou que não aguentava mais as amolações do CRAS 

[choro] e se o problema era cuidar dessa mãe, ele iria dar um jeito de acabar com a ‘raça’ 

dela, aí, segundo ele, a cobrança também acabaria. Chamaram a polícia, a situação foi 

contornada e eu passei a atuar mais de perto. Mas a idosa continua sem o devido cuidado. 

E como a ILPI de minha cidade não tem vaga e ainda não conseguimos uma ordem 

judicial para agilizar a ida dessa senhora para lá, pensei em me orientar com vocês sobre a 

possibilidade de trazer essa idosa temporariamente para cá (entrevista com a 

coordenadora do CRAS, cidade vizinha a São João del-Rei). 
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Consta no Estatuto do Idoso que devemos considerar como violência contra o idoso 

qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, 

dano ou sofrimento físico ou psicológico (Brasil, 2003, cap. IV, art. 19, § 1). Noutras 

palavras, precisamos atentar que um ato violento contra a pessoa idosa não se limita às 

agressões físicas, atitudes estas que ganham maior repercussão ou comoção, mas diz 

respeito a tudo que possa ocasionar a violação de direitos, ou seja, na perda da integridade 

física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais (Brasil, 2003, 

cap. II, art. 10, § 2).  

Conforme Bonamigo (2008), a violência nas suas configurações contemporâneas, 

está relacionada às imprevisibilidades que compõem o coletivo
43

, ou seja, é nos diversos 

contextos e pelas mais variadas motivações que a violência surge, bem como os recursos 

criados para gerir e controlar práticas violentas. Assim, ao invés de concebermos 

indivíduos ‘bons’ ou ‘maus’ causadores de fatos, torna-se possível pensarmos os vínculos 

entre actantes heterogêneos que possibilitam efeitos (Bonamigo, 2008a, p. 358). Tal 

proposição nos faz considerar que o agressor é um dos muitos atores que compõem a rede, 

onde outros tantos nós devem ser considerados: a falta de condições financeiras ou 

emocionais para que o familiar possa cuidar do idoso, o familiar que também precisa ser 

“cuidado”, a forma como os casos de violência são abordados e solucionados, a efetivação 

de políticas públicas voltadas para esse contexto, e assim por diante. 

Leis e estatutos poderiam, então, representar o estado final de uma controvérsia, 

transformando-se numa caixa-preta, com consignas mais ou menos estáveis, pontos de 

passagem obrigatória, representando um consenso ao qual se chega. Nem sempre é o caso, 

principalmente no Brasil, pois a elaboração desses documentos fica desvinculada da sua 

real execução e paira como um adorno sem que os grupos se sintam comprometidos com o 

seu teor. É no desrespeito ao seu cumprimento que novas controvérsias se criam, impondo 

atenção e construção de atitudes. 

Em suma, tomando por base Minayo, autora do Manual de Enfrentamento à 

Violência contra a Pessoa Idosa, as lesões causadas no idoso, normalmente, ocorrem de 

modo cumulativo. Estas, por sua vez, quer sejam visíveis ou invisíveis, quer sejam 

executadas por ação ou omissão, podem desencadear danos irreversíveis ao sujeito – como 

                                                           
43

 Latour (2001) opta por esse termo, considerando-o mais adequado que sociedade, pois este último não 

considera os não-humanos como parte das relações sociais.  
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físicos, emocionais e até mesmo a morte – e é algo que recai sob nossos ombros enquanto 

sociedade (Brasil, 2014). 

 

 

 O bem-estar do idoso em primeiro lugar 

 

Eu só estou vindo aqui porque não consigo mais cuidar de minha mãe da forma como ela 

merece ser cuidada. Antes dela cair e quebrar o fêmur, mesmo sem enxergar eu conseguia 

ajudar ela, tanto que eu resolvia todas as coisas que ela me pedia. E eu prometi pro meu 

pai fazer isso, que eu ia tomar conta da mãe até o fim. Só que quando ele morreu eu não 

tinha ficado cego. Mas agora, fica difícil porque ela não pode por o pé no chão e ela é 

muito pesada, deve ter uns 100 quilos, não vou mentir, esconder isso de vocês. Mesmo 

assim com esforço e ajuda de Deus eu consigo trocar a fralda, trocar de posição na cama. 

Mas não estou gostando não, acho que ela não está tão bem cuidada não. E aqui eu sei que 

é muito bom, eu tive dois vizinhos que moraram aqui já faz um tempo, o senhor [Fulano] e 

[Ciclano], só que eles já são falecidos. Ah tem a dona [Beltrana], ela também é da minha 

rua e mora aqui. Às vezes quando ela vai lá visitar a gente no bairro, ela fala muito bem 

daqui, fala que gosta muito, que é muito bem tratada. Então, eu sei que minha mãe vai 

ficar melhor aqui do que lá comigo. E eu prometo vim sempre aqui, pra visitar ela, 

também prometo tirar um pouco da minha pensão pra dar uma ajuda pra vocês aqui, nem 

que seja uns cinco reais todo mês (entrevista com o filho da idosa). 

 

 

Essa é uma situação bastante peculiar, pois notamos que não é somente o idoso 

em necessidade, mas também o familiar. Assim, a tentativa a todo custo do filho de manter 

sua mãe em sua própria residência, devido às adversidades, cede lugar à terceirização dos 

cuidados. 

 

 

 As leis: críticas, desconhecimento, reivindicações 

 

[...] que tem a lei eu sei, que tem que seguir o Estatuto do Idoso, mas assim [pausa] o que 

de fato fazem pra ajudar a gente? Eu não vejo mudança e nem melhora nenhuma. Eu acho 

que o Estatuto falha muito. Sabe, cobra da gente um monte de coisa, que não pode fazer 

isso e nem aquilo com o idoso. Mas a gente que é família, num recebe nada de ajuda. Veja 

minha mãe, ela tem mais de 80 anos e tem que cuidar desse meu irmão que só dá trabalho. 

Está muito perigoso pra ela, uma hora ela cai aí, ou não aguenta e morre. Como que eu 

faço pra contornar a situação, morando aqui em São João e eles lá em Betim? Eu preciso 

colocar ele num abrigo que dê conta de cuidar dele, tomar conta, dar os remédios, o banho 

[...] e pra eu ajudar tem que ser aqui. Até porque lá a gente não conseguiu vaga não, nos 

asilos que não paga eles não estão aceitando gente que é dependente como ele (entrevista 

com a irmã do idoso).  
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Em parte, durante a triagem, vemos que muitos dos entrevistados que 

desconheciam as leis de proteção à pessoa idosa, desconheciam também o funcionamento 

da rede de apoio existente no município, não sabendo, por exemplo, o papel dos serviços 

vinculados à assistência social, nem tampouco o que há de oferta e o que, por razões 

diversas, não é possível de ser ofertado ou está sendo negligenciado.  

Doutra forma, notamos que, aqueles que demostraram conhecer a existência de 

uma legislação específica voltada para a pessoa idosa manifestaram amplo 

descontentamento. O que é colocado acima é revelador nesse sentido, uma vez que o 

entrevistado declara conhecimento acerca do Estatuto do Idoso e sua função, mas queixa-

se de todas as responsabilidades que a lei traz para as famílias, ao passo que muito pouco é 

oferecido como suporte pelos órgãos públicos de prestação de serviço, cuja 

responsabilização é extremamente vaga.  Por certo, o fato implica em investimentos de 

projetos singulares de cuidado, abrangendo a atenção psicossocial de grupos
44

 em situação 

de risco ou vulnerabilidade. 

Na descrição acima, vemos ainda um fato que tem se tornado cada vez mais 

corriqueiro: idosos cuidando de idosos. Em nosso contexto, vemos em maior número um 

irmão (ã) tendo que amparar o outro, principalmente quando aquele que está em situação 

de dependência não se casou e/ou não teve filhos.  

  

 

 

A lista de espera 
 

 

No decorrer do período de nossas observações, aconteceu que, por medidas 

administrativas e em decorrência da desvinculação da ILPI com a ordem religiosa, quartos 

de quatro idosas que eram localizados no segmento das irmãs de caridade foram 

desativados, ocasionando o remanejamento destas para a área correspondente aos domínios 

da ILPI. Com efeito, quartos femininos que estavam com vagas disponíveis para novos 

residentes foram preenchidos, introduzindo um fato novo: a inexistência de vagas.  A partir 

dessa informação, durante as entrevistas de triagem, percebemos pelas reações dos 

entrevistados expressões de inconformidade, desencadeando muitos protestos. Podemos 

afirmar que o ocorrido se configurava no surgimento de um colapso, sendo o anúncio de 
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 Além dos idosos podemos citar grupos como os de pessoas com deficiência, pessoas em sofrimento 

mental,  usuários de drogas etc. 
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algo trágico sob a perspectiva dos familiares/responsáveis pelo idoso: Já que a 

institucionalização representa a única (ou a melhor opção para esses entrevistados), o que 

fazer, então, com as idosas? A quem, onde e como recorrer?  

Com base no discurso dos entrevistados, notamos falta de informação acerca do 

funcionamento da rede de serviços assistenciais do município, do que pode ser ofertado 

para os idosos e seus familiares nos PSFs, CRAS e CREAS, bem como em outros setores. 

Alegam que não cogitaram a ideia de buscar algum suporte noutro lugar que não a ILPI ou, 

quando afirmam terem procurado suporte em algum órgão, o que encontram de oferta 

acaba não sendo o esperado perante a necessidade de cuidado do idoso em tempo integral. 

Sinalizações de fazer arranjos entre os membros da família, revezando o cuidado e 

partilhando responsabilidades eram descartadas pelos entrevistados. Segundo a maioria, 

tais atitudes já haviam sido tentadas e mal sucedidas, daí a procura pela instituição. O fato 

nos colocava a refletir sobre a fragilidade dos vínculos familiares, da condição (ou falta) de 

solucionar conflitos para então estabelecer algum elo de cooperação entre os membros.  

 Diante da declaração dos familiares em aguardar a disponibilização de uma vaga, 

foi necessário criar uma lista de espera e definir que os interessados seriam contatados, 

respeitando a ordem de inscrição. Mesmo assim, alguns insistiam, como o argumento: 

 

Não dá mesmo para fazer uma forcinha e arranjar uma vaga pra mim. A 

gente está precisando muito. Sabe, não é que eu estou falando [pausa] não 

estou desejando que ninguém daqui morre, mas não dá mesmo pra apertar 

mais? Colocar mais uma cama em algum quarto que for maior, sei lá.  

  

Verificamos o quão recorrente foi a pressão para que o familiar fosse aceito, mesmo 

que isso implicasse na precarização das condições de atendimento e numa eventual 

superlotação.  

 

 

 

 

A hora do “sim”  
 

(...) Enquanto aguardávamos a pessoa a ser entrevistada, conversávamos 

amenidades até sermos interrompidos pela entrada silenciosa de duas 

pessoas – uma idosa e sua acompanhante. Elas se sentaram sem dizer 

‘uma palavra que fosse’, muito menos se identificaram. A mulher ficou 

olhando fixamente para o chão ao mesmo tempo em que esfregava as 

mãos com movimentos rápidos e sem interrupção. A idosa balançava as 

pernas como se, a qualquer momento, fosse se levantar e sair da sala, 

além de olhar fixamente para a porta. Passaram-se segundos que 

pareciam intermináveis, até o voluntário questionar o motivo da presença 
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delas, algo que podíamos deduzir já que conhecíamos aquela mulher; 

semanas antes havia procurado vaga para a tia de seu marido. 

Explicações foram dadas: a responsável pela idosa havia aproveitado a 

desistência de uma pessoa e conseguiu que a secretária a encaixasse no 

horário, estava ali para confirmar a decisão da idosa em se mudar para a 

instituição. Foi então pronunciada a pergunta: ‘A senhora concorda em 

morar aqui, no Albergue Santo Antônio?’ disse o voluntário. ‘Ah, eu? 

Éeee  [pausa] fazer o que né, não tem outro jeito. Se tem que ser assim, 

eu aceito, né.’ respondeu a idosa (Trecho do diário de Campo). 

 

 

Situação como esta é um dos muitos exemplos que temos para colocar em questão o 

consentimento do idoso sobre mudar ou não para uma instituição de longa permanência. 

Que sim é esse? Podemos reconhecer que, quando o idoso acena positivamente, a 

afirmação se trata de uma escolha feita com propriedade? Quando lhe faltam outras 

alternativas ou ofertas de cuidado, o que lhe resta? Ressignificar o vivido? Resistir ao que 

lhe é colocado como opção? Aceitar os rumos que estão sendo delineados? 

 

A palavra coagida é forte, mas se bem que é isso mesmo [pausa] o idoso 

é coagido pela situação, não pelas pessoas em si, mas por não ter mais 

para onde ir, não ter com quem contar e por não poder ficar sozinho. 

Tenho um exemplo de uma senhora que disse: ‘ah eu vou, mas querer ir 

eu não quero ir não’. Enfim, o idoso diz sim porque compreende que não 

tem outra opção, se tivesse não iria, muitos idosos não queriam dizer sim, 

mas acabam dizendo (profissional I).   
 

 

Um fato comum foi o adoecimento do idoso – como nos casos de AVC – e logo 

após sair do hospital já ser cogitada a possibilidade, por parte de um familiar, de 

encaminhá-lo para a instituição. Em situações desta natureza, o idoso diz, de forma 

abrupta, concordar em se mudar, o que nos faz acreditar que, dada a urgência da situação, 

não há meios de se fazer um processo, um desligamento, em que o idoso possa se organizar 

emocionalmente. Por certo, este idoso, que ainda não está em condições de compreender 

sua real situação, está confuso com o próprio adoecimento e com a recuperação, 

dificilmente vislumbraria o porvir: 

 

Eu estou aqui porque meu tio teve um derrame, ficou paralisado e agora 

está lá no hospital, mas a gente não tem como cuidar dele não. O filho 

que morava com ele morreu tem umas três semanas e só o outro, o 

[fulano], não dá porque trabalha muito e eu tenho filho pequeno, de colo. 

Aí a assistente social falou pra gente vir aqui ver se arruma uma vaga pra 

trazer ele pra cá quando tiver alta do hospital (Entrevista de Triagem, 

sobrinha do idoso). 
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Eu vim pra cá contrariada. Eu queria ficar na minha casa, mas depois que 

eu passei mal sozinha, no que eu saí do hospital me mandaram pra cá, pra 

ficar livre de mim (Entrevista com uma idosa).
45

 

 

 

 

 Com base nos dados levantados durante a pesquisa de campo, notamos que o AVC, 

para muitos idosos, foi a grande sentença para se concluir a necessidade da 

institucionalização e os discursos acerca da questão carregam em si a força simbólica do 

“assistir”. Isto foi perceptível no discurso dos atores envolvidos, como o do familiar que 

apresenta seus argumentos e carrega consigo a opinião do médico e/ou do enfermeiro que 

endossam a investida. E o próprio idoso, quando ciente das sequelas que lhe acometem e 

entendendo a questão mais como um fim, não considera a busca de recursos que poderiam 

garantir uma readaptação ou, até mesmo, uma reabilitação: Ah eu não vou amolar não, só 

quero um lugar que tenha gente que dê conta de me olhar, agora que eu fiquei inútil. Vale 

lembrar que algo em termos de reabilitação era dito apenas pelos familiares e, quando esse 

dizer era voltado para o idoso, refletia a tentativa de convencê-lo a ficar na ILPI, mesmo 

que os efeitos dessa ação fossem meramente ilusórios ou representassem uma remota 

esperança: Está vendo, se o senhor ficar aqui vai ser bom, aqui tem fisioterapia e o senhor 

vai poder voltar a andar.  

  Outro ponto que também merece ser discutido é o que temos quando ocorre um 

encaminhamento por ordem judicial, pois: 

 
Quando se trata de ordem judicial, as coisas são feitas muitas vezes às 

pressas, o idoso é admitido de modo muito corrido. São entradas muito 

rápidas. Não dá tempo para os profissionais fazerem uma conversa, uma 

acolhida mais gradual, pra ir preparando o idoso. Quando vê o idoso 

brotou lá [...], os últimos que entraram, por exemplo, estavam em 

situação de risco e não tinha mesmo outra alternativa, precisavam ir pra 

instituição. [...] Tanto que eu já me vi muito na situação de ter que 

explicar o porquê do idoso estar lá [na instituição] e ter que trabalhar isso 

com ele e por muito tempo. Eu vejo que seria preciso construir essa ideia, 

o que raramente acontece nesses casos (profissional I).
46 

  

                                                           
45

 Detalhamos que esta idosa não reside na ILPI onde realizamos o nosso estudo, mas numa outra onde 

também estivemos presente coletando informações, quando coletamos dados de uma de nossas narradoras. 

Como esta idosa representa um importante ator para um dos casos selecionados para análise, julgamos 

pertinente também trabalhar e incluir algumas de suas falas.  

 

46
 Esta argumentação retrata a realidade de uma outra ILPI que, conforme já explicitado, teve papel 

importante no desenrolar de um dos casos estudados, pois, a idosa saiu transferida dessa instituição para o 

local onde realizamos nosso estudo. A esse respeito, nos capítulos subsequentes, apresentaremos uma 

explicação mais detalhada. 
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Entendemos que, quando se trata de situação de risco e intervenção judicial, etapas 

do processo devem ser alteradas de acordo com a urgência justamente para se configurar 

como medida de proteção ao idoso. No entanto, a interpretação “cega” da lei esvazia o 

idoso do que lhe poderia ser um direito: decidir a própria vida ou ter o tempo que precisa 

para assimilar, com resiliência, o novo curso de sua vida.  

Latour (1994) vê, nas leis, o movimento moderno de transformar o que é híbrido 

em algo sólido, inequívoco, sem ambivalências. A tentativa de agir segundo a “letra da lei” 

traz em seu bojo a necessidade de purificação dos modernos, dentro de uma lógica 

dicotômica do certo-errado, do dentro-fora, do amigo-inimigo, sem levar em conta toda a 

miríade de interferências que ocorrem em causalidade múltipla dentro de determinadas 

questões. Segundo Silva e Waissman (2005), para ordenar todo tipo de relação, ao mesmo 

tempo, travada entre indivíduos e coletividade, a lei assumiria uma verdade quase que de 

natureza transcendental e sua interpretação, mais que um conhecimento dos meandros de 

um caso, a manifestação daquele que a interpreta. Contrariamente a essa maneira de pensar 

as leis, a lógica das redes considera que estamos todos implicados num  

 

ordenamento de emaranhados múltiplos que se interpenetram, eliminando 

a possibilidade da existência de um elemento que esteja apenas em um 

único sistema. Todos estamos simultaneamente em vários sistemas, em 

ordens que nos definem, e que como são múltiplas nos conferem 

múltiplas definições (Silva e Waissman, 2005, p. 240).  

 

 

Outro trecho de entrevista que também amplia nossas reflexões é o seguinte: 

 

Ah, se eu não posso trazer ela à força, só se realmente ela quiser, mas 

então o que é que eu faço? Ela não pode mais ficar morando sozinha, está 

ficando cada vez mais perigoso. Uma hora ela cai sozinha lá na casa, 

passa mal e até alguém aparecer pra socorrer já era. [...] Só que ela não 

aceita a ajuda de ninguém e não aceita morar na minha casa. Eu já tentei 

fazer isso e ela não ficou lá nem uma semana. Eu sei que ela não quer 

vim pra cá, mas é melhor aqui do que do jeito que ela está. E eu é que 

tenho que ser cobrada pela assistente social, estou correndo o risco de 

ser processada e não consigo ajuda de lado nenhum [grifo nosso], 

(Entrevista com a sobrinha de uma idosa).  

 

 

Temos, aqui, novamente a ideia de responsabilização da família pela situação de 

risco do familiar idoso. E, sob o ponto de vista da família, notamos demonstrações do quão 

árduo e complexo é lidar com a situação: o idoso não colabora acatando as alternativas 



78 
 

propostas, bem como a rede de apoio do município não parece suficiente ou dar conta de 

operar efetivamente nessa realidade.  

Todas as colocações que apresentamos nos fazem pensar sobre qual o melhor 

argumento para encerrar essa discussão: respeitar a escolha do idoso, ou impor os cuidados 

necessários para a sua segurança. Em resumo, o que impera: a escolha? Ou a necessidade 

de ser cuidado por terceiros?  

Estamos, então, diante da fronteira que divide a decisão do idoso: estamos entre a 

necessidade e a vontade. Mol (2008), quando fala da lógica do cuidado, nos chama a 

atenção para o fato de que nem sempre a sua melhor concretização significa atender ao que 

pessoa escolhe ou deseja, uma vez que essa escolha é pautada por uma lógica que passa 

pelo racional, pelo que não pode ser negado como necessário. 

Culpabilizar ou sobrecarregar a família, vitimizar o idoso ou agir à revelia de sua 

vontade constituem um repertório bastante conhecido por todos nós e aqui exaustivamente 

apresentado, além de não amenizar nossas inquietações. Ainda estamos numa constante 

busca por elaborar e ofertar arranjos e rearranjos capazes de dar conta dessa problemática.    

Por fim, interessa-nos dizer que, neste estudo não incluímos idosos que apresentam 

algum comprometimento cognitivo, nem mesmo aqueles que estão em fase inicial de 

demência, mas esta é uma questão que poderia ser pauta de reflexão. Dizemos isso porque 

quando adentrávamos a recepção da ILPI, por diversas vezes, nos deparávamos com uma 

idosa, diagnosticada com Mal de Alzheimer, e que insistentemente pedia para voltar para 

sua casa. Ela se encontrava sempre bem vestida e bolsa apoiada em seu ombro, como se 

estivesse pronta para sair. Solicitava-nos que buscasse suas malas de roupas e a ajudasse a 

ir embora e, como não era atendida por quem quer que fosse, ficava sempre à espreita, 

esperando uma distração da secretária para transpor o portão que dava acesso à rua. 

Intrigados com a situação, passamos a observar mais de perto a idosa e consultamos um 

dos profissionais da ILPI que nos disse: 

Nós levamos em consideração todo o conhecimento que temos sobre a 

demência, o que nos coloca em dúvida sobre qual casa é essa que ela quer 

voltar. O lugar onde morou nos últimos tempos, com o filho mais novo, 

que acabou falecendo há pouco tempo, não existe mais. Só que, no nosso 

íntimo, no fundo no fundo, nós sabemos o que essa senhora deseja, é 

possível compreender que ela não gostaria de morar na instituição 

(profissional I). 

 



79 
 

Meses depois, por iniciativa da família e por questões afetivas, esta idosa retornou 

ao convívio familiar, mudando-se para a residência de uma filha no estado do Rio de 

Janeiro.  

 

 

 

 

Capítulo 2: Os atores e suas narrativas 

 

 

Misturamos, sem o menor pudor, nossos 

desejos com as coisas, o sentido com o social, o 

coletivo com as narrativas. 
(Bruno Latour) 

47
 

 

 

Analisando o perfil dos casos que procuraram vaga na ILPI, constatamos que a 

procura pelo setor feminino foi maior e, em geral, o adoecimento (como demências e 

sequelas relacionadas ao AVC), a sobrecarga do familiar cuidador, a dificuldade financeira 

e a baixa renda dos idosos (benefício de um salário mínimo) foram os principais motivos 

alegados. Poucos foram os idosos que, em condição de boa saúde e capacidade para 

desempenhar as AVDs e AIVDs, procuraram vagas na ILPI, isso independentemente de ser 

por intermédio de algum familiar ou não. Esse dado, de certa maneira, direcionou o teor de 

nossas argumentações e análises, versando mais para a questão do cuidado de um idoso 

com capacidades reduzidas e necessidade de ser assistido em tempo integral.  

Dentre a procura e as entrevistas de triagem realizadas e dos casos conclusos, ou 

seja, daqueles que tiveram a entrada para a ILPI efetivada, procuramos eleger 

representantes do que compreendemos como demanda por vagas na instituição para, então, 

dissertar sobre suas particularidades. Aqui, uma ressalva deve ser feita: devido à 

impossibilidade de selecionar casos de idosos que pudéssemos entrevistar, selecionamos 

alguns dos que contemplam a exceção acima mencionada. Em relação ao sexo masculino, 

até o término de nosso trabalho de campo, não havíamos encontrado algum senhor que se 

enquadrasse nos critérios de seleção por nós estabelecidos.  

Categorizamos esses representantes em três tipos de demandas: pessoal, social e 

“do outro”. Entendemos como demanda pessoal quando o próprio idoso opta por morar 
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 Latour, B. (1994). Jamais fomos modernos – ensaio de Antropologia Simétrica. C. I. Costa, Trad. Rio de 

Janeiro: Ed. 34. 
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numa instituição, sem intermediação (ou influência) de um familiar. Enquanto demanda 

social estamos considerando os casos que partem de Ordem Judicial ou aqueles idosos que 

são encaminhados via Assistência Social. Já a terceira categoria engloba a solicitação de 

familiares ou pessoas que têm ligações com o idoso e buscam a vaga por não vislumbrarem 

outra forma de amparo ou cuidado, ficando o interesse do idoso em segundo plano. 

 

 

 

 

Demanda “Pessoal” 

 

 

Caso 1: Alzira 
 

“Viver em uma instituição é minha vocação”. 
 

 

Falaremos primeiro de uma senhora nascida em julho de 1930, 84 anos, solteira, 

com boa saúde e capacidade de realizar as atividades da vida diária com independência e 

autonomia. De uma pequena cidade próxima a São João del-Rei, desde os 60 anos de idade 

optou por morar em instituições, tendo residido nesses aproximadamente 24 anos, em três 

locais diferentes e, na ocasião de nossa pesquisa, o movimento de retorno à primeira, ao 

Albergue Santo Antônio (ASA).  

Alzira, quando jovem, pretendia seguir a vida religiosa como irmã de caridade. Por 

questões diversas acabou não realizando esse desejo e escolheu dedicar-se integralmente 

aos cuidados de seu pai e de sua madrasta, até o falecimento dos mesmos. Terminada essa 

missão, segundo ela, sentiu-se tão esgotada que acabou adoecida; após se recuperar e 

reconhecendo a dificuldade que as famílias, de um modo geral, passam para cuidar de um 

membro idoso, não queria ser um “fardo” para seus sobrinhos, preferindo procurar um 

lugar nos moldes institucionais para residir.  

A primeira instituição que consultou não lhe agradou, não concordava com a forma 

como o local era administrado, sobretudo por ver homens e mulheres dividindo os mesmos 

espaços, com quartos mistos. Então, partiu em busca de outra e se sentiu seduzida pela 

ideia de entrar para uma instituição administrada por Irmãs Carmelitas, onde poderia 

auxiliar no cuidado dos mais necessitados, por ter motivação para abraçar essa causa.  

Como bem descreve:  

Num instante arrumei minha trouxinha e dei no pé. Não lembro de 

detalhes, mas a gente quando é bem recebido, não tem coisa melhor. Oh, 
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a irmã me tinha como braço direito, eu estava sempre ajudando os 

doentes. A gente quando saía na rua pra pedir ajuda pra casa, falava que 

ia ‘esmolar’ (...) Uma outra lá [irmã] tudo que precisava na igreja me 

chamava pra fazer. Era muito bom! 

 

 

Foi assim que Alzira, depois de comunicar sua decisão aos familiares, fez suas 

malas e permaneceu por 13 anos no ASA. Com o passar do tempo, a rotina da ILPI foi se 

modificando, e mais que isso, com a ampliação das dependências, houve um aumento no 

número de idosos residentes, deixando de ser, segundo Alzira, um ambiente acolhedor para 

se transformar num lugar cheio de “nãos”
48

 e bastante impessoal
49

. Por motivos de 

segurança e proteção, a entrada e a saída dos idosos da ILPI passaram a ser monitoradas, 

mediante autorização prévia e necessidade de um acompanhante; certas atribuições – como 

as atividades domésticas de varrer, cozinhar e lavar – que as residentes assumiam, também 

não poderiam ser desempenhadas, passando a ser papel exclusivo de funcionários. Diante 

disso, sem antecipar a decisão para os dirigentes do ASA, a idosa articulou sua 

transferência, com a ajuda de um sobrinho, para uma instituição de pequeno porte, de sua 

cidade natal, onde permaneceu até meses antes da interdição dessa ILPI. Uma escolha que, 

pela sua narrativa, revela ter sido causa de arrependimento, principalmente por 

testemunhar a vergonha que era para a cidade aquele lugar
50

.  

A terceira instituição, para onde se transferiu, comportava cerca de 30 idosos, 

também localizada numa cidade vizinha – bem pequena, com pouco mais de 8 mil 

habitantes. Alzira tinha a liberdade de circular pela cidade, de ir até a mercearia e fazer 

compras de artigos de consumo e uso pessoal, frequentava a casa de amigos que fizera na 

vizinhança, participava de missas na Igreja próxima à instituição, de atividades de grupo e 

palestras no CRAS, dentre outras tantas ocupações que tinha numa agenda variada e cheia 

de compromissos. Porém, se por um lado gozava de uma vida ativa, por outro, de quando 
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 A idosa descreve que antes das intervenções e regulamentações da vigilância sanitária havia criação de 

animais como galinhas e porcos para produção de ovos e carne em sistema de caipira. Relembra também que 

tinha a liberdade pra entrar e utilizar a cozinha conforme o interesse, que auxiliava as irmãs fazendo 

pequenos serviços na rede de comércio da cidade e outras tantas atividades que lhe despertavam o sentimento 

de ser útil a alguém. 
 

49
 As queixas apresentadas pela idosa, sobretudo em relação aos anos de 2002 e início de 2003, coincidem 

com as primeiras investidas em termos de fiscalização e adequação das ILPIs no que diz respeito aos critérios 

legais para o funcionamento desse tipo de estabelecimento. Algo que, poucos meses depois, passa a compor o 

Estatuto do Idoso (2003), e mais tarde as normatizações da ANVISA (2005).   
 

50
 Pelo que a idosa nos esclarece e a partir dos registros que consultamos o local, uma ILPI de caráter 

filantrópico não atendeu às exigências estabelecidas para seu funcionamento. Os idosos viviam em condições 

ruins, faltando recursos para alimentação, higiene e limpeza, além de assistência médica adequada bem como 

cuidados de enfermagem. Após fechamento, os residentes foram transferidos para ILPIs da região, dentro da 

disponibilidade de vagas de cada uma.  
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em quando, vivenciava situações conflituosas dentro do ambiente institucional. Eram 

comuns, por parte da idosa, questionamentos de assuntos relacionados à instituição 

(contestando regras e fazendo reivindicações relacionadas aos seus direitos e 

necessidades), além de desentendimentos com alguns idosos e funcionários
51

.  

Após 8 anos, a idosa decide se mudar novamente. A justificativa passava a ser um 

projeto de fim de vida que arquitetava para si. Sentia que a saúde já não era mais a mesma 

e, por assim dizer, concluía que não gostaria de ser cuidada pelos funcionários daquele 

local
52

. Atrelado a esse fato, a idosa, refletindo que não viveria por muito tempo, uma vez 

que já estava com mais de 80 anos, projetava como seria o seu velório e onde gostaria de 

ser enterrada. Para tanto, era de seu desejo retornar para a cidade de São João del-Rei. 

Embora saibamos da ameaça da expulsão, no que se refere à possibilidade de 

rescisão de contrato, a idosa não nos participou desse fato, durante as entrevistas, dando 

diferente argumento para a sua saída da ILPI. No sentido atribuído por Alzira, o local havia 

perdido o seu “encanto” e ela decidiu se mudar por conta própria, sem dar margem para 

entendermos essa mudança como uma imposição. O fato de abandonar o local onde residia 

e retornar para a primeira instituição que frequentara, pelo ponto de vista da idosa, teve 

como estopim o momento em que sentiu que sua intimidade e direitos estavam sendo 

desrespeitados em nome de normas que lhe eram impostas sem abertura para negociar. A 

idosa, ao entrar nessa questão, esboçou alguns protestos e reflexões acerca de situações 

vividas nos últimos meses naquele local: 

 

Elas me disseram que eu tinha que tirar as coisas empilhadas em cima do 

guarda-roupa porque a vigilância sanitária não deixa acumular muita 

coisa no quarto. E o que estava do lado de fora, em cima do guarda-

roupa, sumiu tudo. Pra elas pode não ter valor algum, mas para mim tinha 
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 Na ânsia de auxiliar os idosos mais dependentes, Alzira, conforme explica um profissional da ILPI, queria 

fazer tudo para o idoso sem ser solicitada ou sem a devida necessidade (como dar comida na boca mesmo 

sendo o idoso capaz de fazer sozinho, trocar fraldas, transportar um cadeirante ou acamado de um lugar para 

outro etc.), atitude que causava estresse para os funcionários e algum tipo de risco para o idoso; além de não 

aderir às atividades que era incentivada a desempenhar. 

 

52
 A idosa se ressentia de um episódio ocorrido por ocasião da cirurgia a que precisou ser submetida, em 

decorrência de fratura de fêmur, o que gerou, por algum tempo, a não realização de tarefas de autocuidado 

(como higiene pessoal e banho) de forma independente, ficando à mercê do outro, algo que para ela sempre 

foi muito constrangedor. Nesse sentido, a recusa do banho era frequente e, não raro, impossível de ser 

realizado, chegando a desenvolver escabiose e demandar ações mais severas e arbitrárias em prol da 

manutenção de sua saúde e dos demais residentes. Frente a essa situação, a idosa protestava com 

verbalizações ofensivas, com agressividade e tentativas de transmitir a doença para outras pessoas. A partir 

desse ocorrido, outros tantos em termos de convivência e relacionamento – de ambas as partes – acabaram 

surgindo, tornando a permanência da idosa naquele local bastante difícil. Do ponto de vista da ILPI, após ser 

descartado o diagnóstico de demência, como forma de sanar o conflito, a família da idosa foi intimada a se 

responsabilizar por ela e seus atos, sobretudo por ser cogitada a possibilidade de rescisão contratual, 

culminando na solicitação de transferência para outro local ou retorno ao convívio familiar.  
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sim, tinha e muito. Eram coisas que eu guardava desde quando eu era 

criança, eram as minhas coisas do tempo de criança, e eu queria continuar 

guardando. 

 

(...) 

 

Eu queria saber quem é essa, quem é essa Vigilância Sanitária que 

ameaça tanto a gente. Em se tratando do idoso, a vigilância não tem 

que ser sanitária, mas humanitária [grifo nosso]. 

 

(...) 

 

Eu sei que a lei é necessária e que vai surgindo na medida em que as 

coisas vão acontecendo e mudando. Mas na hora de cobrar não pode ser 

assim, sem respeitar a gente. 

 

 

Acreditamos que os relatos acima, de certa maneira, nem precisariam ser pauta de 

discussão, falando por si mesmos. Por outro lado, importa ressaltar o quão controversa é a 

criação de uma normatização que prima pelo benefício das partes interessadas, sem, 

contudo, ter envergadura para englobar interesses tão diversos. Aqui poderíamos dizer que 

a instituição se situa numa espécie de “fogo cruzado”: de um lado, temos a idosa 

carregando muita verdade e sentimento no que diz, e de outro, o órgão de fiscalização 

sanitária, pelo poder que lhe é conferido, exigindo o cumprimento de normas estabelecidas. 

Trabalhar com o raciocínio de que evitar o excesso de objetos nos quartos dos idosos, 

garantindo um ambiente mais limpo e livre de contaminação, é o mesmo que lhes trazer 

qualidade de vida, parece-nos alvo de contestação quando vemos que priva o idoso da 

oportunidade de ter os objetos de valor afetivo ao seu redor, o que normalmente não 

aconteceria se este estivesse no ambiente doméstico. O mesmo poderia ser realçado 

quando Alzira insistia em guardar balas e chocolates em seu armário, alegando inclusive 

que não era para consumo, mas para ter com o que presentear suas visitas, já que não podia 

utilizar a cozinha da ILPI para servir um café como forma de acolhida, seguindo os 

costumes de alguém nascido no interior de Minas Gerais.  

Dentro desse contexto e resgatando as discussões já apresentadas em nossa revisão 

de literatura (parte I), confirmamos o quanto é desafiador (ou improvável) dotar o ambiente 

institucional da praticidade necessária para atender a muitos internos e, ao mesmo tempo, 

preservar as características de um espaço de intimidade tal e qual esperamos de um lar. A 

esse respeito, citamos a fala da psicóloga
53

 da instituição: 
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 Funcionária da ILPI de onde a idosa se mudou, sendo que, por ocasião das entrevistas, haviam duas 

profissionais exercendo essa função. 
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Penso que a função de uma instituição para idosos é principalmente a de 

exercer o cuidado. De um modo geral, o que mais acontece é o cuidado 

físico, mas se fosse para funcionar de uma forma mais completa teria que 

realizar também os outros tipos de cuidados que ficam renegados, 

esquecidos e ignorados, não é? O que eu vejo é que a instituição foca 

muito no cuidado do corpo físico; se o idoso estiver alimentado, limpo, 

medicado e com a saúde em dia, é porque ele está bem, que ele está bem 

cuidado. Mas eu entendo que o cuidado é além disso, que o cuidado 

precisa ser nas diferentes áreas, já que a instituição vai fazer a via da 

família ou a via do idoso, quando ele não pode fazer por si só. O cuidado 

com os sentimentos, com o afeto, com a vida social, com a questão dele 

se sentir bem e ‘em casa’ onde está morando. 

 

Quanto aos passos seguintes até a mudança propriamente dita, segundo comentário 

da idosa, houve mais uma etapa de sabatina, quando foi chamada para uma conversa antes 

da decisão final em relação à sua readmissão no ASA. Os profissionais I buscavam 

compreender se Alzira estava ciente que não encontraria a mesma instituição de antes. 

Afinal, muitas mudanças ocorreram e a principal notícia: as irmãs de caridade que a idosa 

tanto estimava não mais atuavam na organização da ILPI, ficando a responsabilidade da 

direção do estabelecimento a cargo de uma mesa administrativa voluntária. Salientaram 

ainda as regras e normas de convivência que foram implementadas e que ela deveria 

seguir, bem como sobre o quarto que ocupou no segmento das irmãs não mais existir, o 

fato de muitos dos idosos que conviviam com ela já terem falecido; e assim por diante. 

Com efeito, todos os argumentos enumerados eram respondidos de uma só maneira: Eu sei 

que não vai mais ser como antes. Isso é da vida e em qualquer lugar [...] mesmo assim, 

quero vim pra cá.  

Acordo firmado, Alzira se aprontou para fazer sua mudança e convidou a 

pesquisadora para auxiliá-la nessa empreitada. Considerando que uma familiar também 

participaria desse momento, tivemos o cuidado de apenas observar e interferir o menos 

possível, algo que foi burlado por incentivo da própria idosa. Passamos a tarde remexendo 

em seus guardados e a ordem era clara: não poderia levar tudo que tinha por não haver 

espaço suficiente na nova morada. Cada caixa aberta, cada objeto ou peça de roupa, 

despertava uma história, um caso, uma reflexão; e ao final do dia a idosa concluiu:  

 

Não vou jogar nada fora. Tudo é meu e tem um pouco da minha história. 

Vou levar tudo. [pausa] Se bem que, esses panos que eu guardei para 

fazer costura e essas roupas que eu não usei, pode servir para colocar no 

bazar e me render algum dinheirinho.   
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Aproveitamos essa circunstância para aplicar a proposta do registro por meio de 

fotografias
54

 do seu ambiente de origem, ao que a idosa correspondeu e direcionou o nosso 

olhar para a área verde da ILPI, por considerar prazerosa contemplação da natureza. Dos 

seus pertences, ela optou por registrar suas produções artesanais, peças decorativas e de 

enxoval, feitas por ela, de croché. Movimento seguido por comentários de satisfação pela 

qualidade de suas criações, mas também permeadas por lamentações de não mais 

conseguir crochetar devido à idade avançada e enfraquecimento da visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi também na ocasião em que a idosa mexeu em seus pertences que retirou de uma 

caixa um exemplar do Estatuto do Idoso. Investimos nesse assunto procurando captar a 

compreensão que Alzira tinha sobre a lei, mas a idosa preferiu encerrar a entrevista, 

alegando que havia falado muito, e mesmo rotulando a pesquisadora como “bisbilhoteira” 

por perguntar demais, iria presenteá-la com o Estatuto. Mais que isso, colocou uma 

condição para que pudesse receber o presente: Alzira afirmou que se o exemplar ficasse 

com ela seria mais uma coisa perdida em meio aos seus guardados e, ficando com a 

pesquisadora, o conteúdo poderia ser repassado para outras pessoas. A proposta foi aceita, 

embora soubéssemos que aquele instrumento já havia sido utilizado muitas vezes por ela. 

Foi de posse do Estatuto que a idosa combateu as investidas da ILPI em solicitar a doação 

do valor integral de sua aposentadoria para custeio de suas despesas mensais; criticou 

também o cercear de sua liberdade de ir e vir da ILPI, considerando que o regimento desta 

definia que os portões deveriam permanecer abertos ao longo do dia, dentre outros 

exemplos. Enfim, muitos de seus questionamentos dentro da instituição, embora gerassem 
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 Essa atividade foi explicada na Parte 2, Capítulo 2. 

Figuras 6: peças de croché confeccionadas por Alzira.  
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impasses perante os diretores da ILPI, eram plausíveis e denotavam um pensamento crítico 

nem sempre detectado nos idosos que residem no modelo (perfil) de instituição que 

estamos contemplando. 

 A idosa contou-nos que, na véspera da mudança, se despediu dos amigos da cidade 

e do grupo do qual participava no CRAS, levando algumas lembranças
55

. Mas em relação 

às pessoas da instituição, idosos e funcionários, comunicou sua partida apenas a uma 

amiga, com quem dividia o quarto. A respeito dessa amizade, com o suporte da psicóloga 

da instituição, a idosa ditou a escrita de uma carta de despedida
56

 para ser entregue a 

Alzira. São falas que emocionam por serem de desabafos pelo rompimento de um vínculo 

com a única pessoa por quem tinha afeição, embora reconhecesse o quão desgastada se 

tornou a convivência da amiga naquele ambiente, tendo sido acertada a decisão de sair. 

Mesmo assim, repetidas vezes a idosa interrogou a pesquisadora sobre o bem-estar da 

amiga na nova ILPI, buscando a confirmação de que ela estaria em melhores condições, 

numa tentativa de se conformar com a perda e ganhar alento para suportar a solidão aonde 

reside. Sem o suporte dos filhos e condições de retornar para a casa, essa idosa fazia o 

movimento de elaborar o fato de que, por conta das limitações físicas e complicações de 

saúde, não conseguiria viver sem a assistência adquirida com a institucionalização.  

  

 

 

Caso 2: Eulália 

“Quero cuidar de minha saúde”. 

 

 

Eulália, nascida em julho de 1950, com a idade de 64 anos, solteira, foi quem 

solicitou uma vaga na ILPI, por intermédio de sua sobrinha. Na ocasião da entrevista de 

triagem a idosa estava hospitalizada, por ter sido submetida a uma cirurgia de fratura do 

fêmur.  

Lúcida e independente até o episódio que a conduziu para internação, a idosa 

mantinha uma vida ativa, porém nômade. O fato é que trabalhou muitos anos como 
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 Deixou aos cuidados de uma amiga da cidade, com quem passava tardes assistindo televisão e tomando 

chá, sua maior preciosidade: uma boneca de porcelana importada que ganhou de seu pai, quando criança. 

Explicou que preferiu doar o objeto pelo receio de acabar quebrando ou perdendo, mas pediu que fosse tirada 

uma fotografia da boneca para ter sempre a lembrança da mesma. Já para os participantes do grupo do CRAS 

levou balas e chocolates para serem distribuídos, hábito comum por parte da idosa.  

 

56
 Conferir: Anexo VI, documento I. 
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empregada doméstica, residindo no próprio local de trabalho; ao se aposentar, não se fixou 

em nenhum lugar, peregrinava pelas casas de alguns parentes e amigas para passar uma 

temporada, e assim ia levando a vida até conseguir uma casa de conferência
57

. Mas 

também reconhece que nunca fez muito empenho para conseguir uma moradia só para ela, 

alegando medo de solidão, de ficar sozinha numa casa, sem toda aquela movimentação do 

entra e sai de pessoas, como acontecia nos locais onde teve a oportunidade de trabalhar. 

Durante a entrevista em que o idoso visita a ILPI para conhecer as dependências do 

local e para confirmar a decisão voluntária de residir na instituição, a idosa justificou 

ansiosa e insistentemente que precisava se mudar para continuar o tratamento de saúde, 

que não tinha como se cuidar sem recurso financeiro, algo que interpretamos como se, para 

a idosa, a instituição fosse uma extensão do hospital, ou seja, um lugar apenas para 

cuidados médicos e não como uma opção de moradia. Tanto que dúvidas e perguntas eram 

voltadas sobre como seria a fisioterapia, em quanto tempo poderia voltar a andar, como 

eram as enfermeiras, se tinha campainha no quarto para chamar durante a noite e, daí por 

diante, foi listando os elementos e aparatos mais comuns no cenário de um ambiente 

hospitalar. O mesmo era pronunciado pela irmã, que ressaltava as qualidades da ILPI pelo 

bom serviço em termos de atendimento médico. Frente a essa situação e sem conter as 

inquietações que esse conteúdo provocava, questionamos a idosa sobre a visão que tinha da 

instituição, buscando ouvir se Eulália procurava apenas um lugar para tratar de sua 

enfermidade ou um lugar para morar. Como resposta, a idosa nos mostrou suas prioridades 

e clareza no modo como entendia a situação: 

 

Olha, primeiro o que eu quero é cuidar e tratar minha perna, depois que 

eu sarar e se eu gostar daqui eu posso pensar em ficar. Aí no fim, eu vou 

escolher. Se eu quiser ficar, eu posso ficar, não posso?  [...] E não é que 

eu assustei quando entrei aqui e vi uma dona muito chic, que morava lá 

na rua Santo Antônio e agora está aqui?! Achei que seria só pra gente 

como eu, que não tem de onde tirar nada. [...] Sabe, quando eu vinha aqui 

visitar os doentes eu ficava pensando, falando sozinha comigo: ‘ah meu 

Deus, será que eu vou passar o fim da minha vida aqui também?’ E não é 

que foi isso mesmo! Que eu acabei parando aqui. Mas quando você está 

no fim da vida o Albergue é bom, ajuda bem. [...] Por favor, vê se arruma 

uma vaga pra mim o mais rápido possível, preciso tratar da minha perna 

pra poder voltar a andar. 
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 Trechos da entrevista concedida pela idosa. 

 

 O modelo assistencial mencionado diz respeito à Vila Vicentina, gerida pela Sociedade São Vicente de 

Paulo, SSVP. Nesse projeto de caridade que a entidade desenvolve, algumas casas são concedidas para 

moradia de pessoas idosas com renda insuficiente para arcar com aluguel de um imóvel e sem condições de 

residir com um familiar.  
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Durante a visita domiciliar que fizemos com o objetivo de entrevistar tanto a idosa 

quanto a irmã que se colocava na condição de responsável, nos deparamos com uma casa 

extremamente pobre. Ainda que tenhamos notado a dificuldade de exercer o cuidado pela 

questão financeira, por se tratar de uma família muito carente, a irmã da idosa comentou: 

 

Se ela fosse mais tranquila, se fosse mais fácil de lidar, sem ficar só 

reclamando e querendo tudo na hora que ela quer, do jeito que ela quer  

[pausa] a gente até podia fazer mais por ela, não sabe? Quando vinha 

visitar, trazia ‘as coisas’, dava presente, mas toda vida ela sempre foi 

assim, muito nervosa, de ficar gritando com a gente. Não damos conta de 

ficar com ela mais não. 
 

Compreendemos, então, que a dificuldade de convivência e a fragilidade dos 

relacionamentos familiares se sobrepunham à renda para a não implicação em termos de 

cuidado do idoso que se encontra em situação de dependência. Constatação essa que 

também fazemos de outros casos, durante as entrevistas de triagem que observamos.   

Noutras questões da entrevista, ao falar sobre os procedimentos realizados em 

termos do cuidado, a irmã da idosa falou sobre dificuldades de transportá-la de um lugar 

para outro, pois, não poderia fazer esforço físico devido a uma severa cardiopatia e não 

havia conseguido uma cadeira de rodas emprestada ou fornecida pela rede pública de 

saúde. Era seu filho mais velho que carregava a idosa de um lado para o outro, do contrário 

ficava apenas no quarto. Relatou como era difícil auxiliar no asseio corporal, que o uso da 

fralda era complicado por conta de alergia, argumento que, mais tarde, foi modificado 

revelando falta de dinheiro para adquirir o produto, além da vergonha, por parte da idosa, 

de ter que se submeter a esse tipo de recurso, mostrando-nos, portanto, o quanto a realidade 

é complexa e diversa, não passando somente pelo querer ou não querer amparar o familiar 

em questão. 

Em relação à idosa, ao ser questionada sobre seus pertences e de como se 

organizaria para a mudança para a ILPI, ela respondeu: 

 

Eu vou levar um punhadinho de roupa, as que ficam melhores no corpo. 

Depois, eu me acostumando, eu peço minha irmã pra levar o resto. [...] 

Ah minha filha, a vida toda eu morei em casa de família, nas casas onde 

eu trabalhava e tudo que era meu tinha que caber no tanto de sacola que 

meu braço dava conta de carregar, não sabe? E o que não dava eu 

guardava numa cômoda que eu comprei e deixei aqui na casa da minha 

irmã. Nunca tive luxo não. O meu único capricho sempre foi um radinho 

de pilha pra poder ouvir as notícias e ficar sabendo das coisas que 

acontecem na cidade. E é ele que eu faço questão de levar. 
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Na sequência, pediu à pesquisadora para pegar uns papéis na cômoda que havia 

mencionado. Tirou do envelope uma passagem de ônibus de excursão, comentou que era a 

viagem dos seus sonhos e que, agora, por causa dos problemas de saúde teria que cancelar. 

Não iria mais para a cidade de Aparecida do Norte e sim para o Albergue Santo Antônio. 

Chorou, permaneceu alguns instantes em silêncio e depois concluiu:   

 

Eu acho que vai dar certo. Estou com muita força em Deus e vou fazer 

tudo que tiver que fazer da minha parte pra eu me adaptar lá. E não vou 

ficar parada lá não. Eu sempre gostei da minha profissão, sempre fui 

empregada doméstica, e sei fazer muita coisa de faxina e na cozinha e 

nem que seja pra picar uma verdura eu sirvo.  

 

 

 

 

Demanda “Social” 

 

 

Houve o encaminhamento de quatro casos via assistência social do município, por 

motivos de negligência e abandono, sendo a entrada para a instituição de dois destes 

efetivada via ordem judicial. 

Nas entrevistas realizadas com a coordenadora do CREAS (Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social) obtivemos informações de que a maior demanda, o 

“carro chefe” em termos de atendimento, é a negligência para com o idoso; em segundo 

lugar, situações de maus-tratos. Denúncias anônimas, realizadas via telefone, conforme a 

coordenadora do CREAS nos esclarece, ficam sujeitas a visitas especializadas no domicílio 

onde o idoso se encontra e, quando necessário, um acompanhamento do caso, procurando 

sanar a questão de modo a evitar a judicialização deste e somente quando todos os outros 

recursos se tornam insuficientes. 

Boa parte dos casos acompanhados por esses órgãos indica que a situação de 

negligência se configura mais pela falta de companhia, de alimentação e atenção para com 

a saúde (como o fornecimento e administração de medicação). Outros, nem chegam a se 

caracterizar como negligência, mas conflitos familiares, desentendimentos entre irmãos 

que recorrem à assistência social devido à falta de cooperação entre os membros para 

exercer o cuidado (e até mesmo numa tentativa de “punir” aquele familiar ausente). Por 

não se configurar como demanda para uma intervenção via Ministério Público, a postura 

adotada passa a ser a orientação às famílias, com o intuito de se organizarem em prol de 

uma convivência mais solidária entre todos e pensando no bem-estar do idoso. 
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Partindo do interesse de ilustrar a ocorrência de encaminhamento de idosos para a 

ILPI em tais condições, optamos por mapear o percurso feito para dar solução ao caso de 

uma senhora em situação de risco pessoal e social. Reconhecemos, no entanto, nossas 

limitações perante esse caso, uma vez que não nos foi possível entrevistar todos os atores 

envolvidos no processo, nem tampouco superar a difícil abordagem da idosa, no sentido de 

captar uma fala clara e consciente da situação em que sobrevivia.  

 

 

 

Caso 3: Estamira 

 

“Me colocaram aqui dentro”. 

  

 

Escolhemos para essa idosa o nome fictício de Estamira
58

, que nasceu em dezembro 

de 1945, 69 anos, solteira, mãe de 2 filhas. Diante do seu histórico de vida, sabemos que o 

contato com as filhas foi rompido há muitos anos devido à instabilidade de humor da idosa. 

A filha mais nova, deficiente intelectual, ficou aos cuidados de uma tia, noutra cidade; já a 

mais velha, quando adulta, não mais suportando as condições em que viviam, abandonou a 

mãe e se mudou para uma cidade do Estado de São Paulo.  

As condições de vida dessa idosa chegam como demanda para o CREAS a partir de 

duas denúncias – da vizinhança e de uma agência bancária – queixosos dos transtornos 

causados por Estamira e também sensibilizados pelas precárias condições em que estava 

vivendo. Em relação aos vizinhos que, inclusive, enviaram uma espécie de abaixo assinado 

para a ILPI acolher a idosa, a reclamação maior era o acúmulo de lixo na residência 

somado à grande quantidade de roedores e insetos. Da parte da agência bancária, a 

perturbação da ordem pública que a idosa causava nas mediações e dentro do 

estabelecimento era explicada pelas muitas tentativas da idosa em recuperar o cartão 

magnético que havia perdido, para receber a aposentadoria. Era esse também o local onde a 

idosa passava dias e noites, sem retornar para casa, vivendo praticamente em situação de 

rua, não se alimentando adequadamente e sem os devidos cuidados de higiene pessoal.  

                                                           
58

 A opção pelo nome se justifica pelo próprio contexto da idosa que nos remete ao documentário “Estamira”, 

dirigido e elaborado por Marcos Prado. O vídeo mostra a história de vida de uma senhora moradora, por 20 

anos, em um aterro sanitário do Rio de Janeiro, e que se tornou conhecida por seu discurso filosófico acerca 

de questões existenciais e situações do cotidiano. Esclarecemos que, pelo caso dessa idosa ser de 

conhecimento público, as possíveis semelhanças (ou não) com a protagonista do documentário não indica 

que infringimos nenhum princípio ético.  
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Sabemos que Estamira trabalhou por muitos anos com atividades informais, 

sobretudo como catadora de material reciclado, o que contextualiza o acúmulo de lixo em 

sua casa. Com a perda do controle desse material, ações em parceira com o setor de 

zoonoses da secretaria de saúde do município foram efetivadas, buscando fazer a limpeza e 

orientar a idosa na manutenção da casa e dos reciclados. No que se refere à aposentadoria, 

averiguou-se que o benefício não havia sido bloqueado, embora estivesse com 30% da 

renda comprometida com empréstimos bancários, dos quais ela não se recordava de ter 

feito ou sido vítima de algum golpe. 

Na sequência, Estamira foi conduzida ao núcleo de saúde mental, sendo que a 

equipe indicou urgência de uma avaliação psiquiátrica do quadro, objetivando torná-lo 

mais estável para que a idosa depois fosse conduzida para uma ILPI, devido à dificuldade 

de gerir sua própria vida e a perda do autocuidado. Não se confirmava um diagnóstico, 

mesmo após a internação em um centro hospitalar psiquiátrico de uma cidade vizinha; 

apenas alegaram que se tratava de um quadro cognitivo afetado, indicativo de demência. 

Antes do encaminhamento para a ILPI, foi feito um levantamento de quem poderia 

se responsabilizar pela idosa, assumindo o papel de curador, já que a filha mais velha havia 

prestado depoimento e apresentado os motivos – que foram acatados – para não se assumir 

como responsável. Encontraram um primo que se colocava à disposição desde que não 

precisasse levar a idosa para morar em sua residência. Sobre o indicativo do que seria feito 

dos pertences da idosa, principalmente o imóvel, era preciso aguardar a posição da justiça. 

 

 

 

 

Demanda do “Outro” 

 

 

Caso 4: Heloísa 

 
“Meu filho não dá mais conta de ficar comigo”. 

 

 

Nascida em 1920, Heloísa, então, com 94 anos completos, é viúva e mãe de 3 

filhos. Possui muitos netos, tendo inclusive convivido por muito tempo, na sua casa, com 5 

deles, todos de sua filha mais velha, que os deixou aos seus cuidados para tentar trabalhar 

na cidade de São Paulo, de onde não mais retornou. 
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Quando os netos, por razões diversas, começaram a passar pouco tempo com 

Heloísa, deixando-a muito sozinha, o filho mais novo decidiu levá-la para morar em sua 

casa, onde poderia ampará-la melhor. A esse respeito, a idosa comentou, em entrevista, que 

ficou muito abatida, queixosa por terem “desfeito” de sua casa
59

 e de seus pertences, para 

onde gostaria de voltar e recuperar a rotina de antes. 

 Depois de um tempo na companhia do filho, Heloísa começou a andar com 

dificuldade, a usar fraldas e a necessitar de ajuda para tomar banho, além do controle 

rígido para o diabetes, situação que ficou insustentável para a nora, sua cuidadora 

principal. Diante desse fato, a família procurou vaga na ILPI para poder usufruir de um 

atendimento especializado. 

Ao entrevistarmos o filho de Heloísa, no entanto, este desabafa sobre a dificuldade 

de contornar situações de conflito em sua casa, perdendo a harmonia e sem poder contar 

com o auxílio de outros familiares: 

 

A verdade mesmo, não é só porque fica complicado cuidar dela por conta 

da ajuda que ela precisa para fazer as coisas, assim, [pausa] e nos horários 

que a gente [filho e nora] sai pra trabalhar, mas porque as duas não 

paravam de se desentender. Aí chegou num ponto que era ou a minha 

mãe ou o meu casamento. 

 

 Acrescentou ainda que lamentava muito a decisão, mas não suportava as queixas de 

sua mãe em relação à solidão, a recusa em aceitar a cuidadora que contrataram, além dos 

desentendimentos da idosa com sua esposa e por qualquer motivo. Em resumo, houve 

várias tentativas que não foram suficientes para superar a difícil tarefa de conviver em 

família, que nitidamente necessitava de reestruturação.   

As visitas para conhecer a ILPI aconteceram por iniciativa do próprio filho, que 

pensou na estratégia de ir trabalhando com a idosa a ideia de ficar na instituição. Conforme 

narra no início, Heloísa ficou assustada, não gostou do lugar e teve uma impressão muito 

ruim, ao ver tantos idosos doentes num único lugar. Com o tempo e após outras visitas na 

companhia do filho, ela concordou com a proposta e confiou na promessa de que não iria 

ficar sozinha, tendo sempre a família por perto. A esse respeito, o filho reforçou o 

compromisso garantindo, inclusive, que articularia uma escala com todos os netos para que 

a idosa não ficasse, uma semana sequer, sem a visita de um familiar. 
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 Esclarecemos que essa moradia era alugada e a idosa não possuía nenhum imóvel em seu nome. 
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Caso 5: Imaculada 
“Entrei e não fiquei”. 

 

 

Aos 85 anos de idade, nascida em abril de 1929, viúva e sem filhos, Imaculada 

resistiu, por um tempo, à ideia da institucionalização, mas depois aceitou a proposta de 

fazer a experiência nesse tipo de estabelecimento. Trata-se de uma pessoa com boa saúde, 

capaz de desempenhar muitas das atividades da vida diárias (AVDs), necessitando de 

pouco auxílio de terceiros.   

Após ficar viúva, a idosa passou a morar na casa de sua irmã mais nova e quando 

esta também faleceu, ficou aos cuidados de um dos sobrinhos. Primeiro permaneceu na 

casa sozinha, mas depois que notaram que estava confusa e sem saber como administrar os 

assuntos da casa, o sobrinho responsável e sua esposa resolveram acolher a idosa onde 

moram. 

O motivo do ingresso na ILPI era claro: a esposa desse sobrinho se sentia 

extremamente sobrecarregada e sem meios para contornar a dificuldade de relacionamento 

com a idosa, que não acatava a rotina da casa e queria impor suas vontades a todo o 

momento. Convocaram os demais familiares, mas nenhum deles se prontificou a cooperar, 

concluindo, então, que institucionalização era a solução: 

 

Qualquer discussão que tinha dentro de casa, ela falava que não iria ficar 

comigo, que iria pro Albergue. Ela falava: ‘Lá eu vou ficar quietinha, lá 

eu vou trabalhar, eu vou poder ajudar lá’. A gente ouvia isso, mas eu 

sabia que era falar por falar. [...] É uma pessoa que nada está bom pra ela, 

e mesmo eu sendo cuidadosa com ela, ela reclama de tudo. Foi aí que, 

cansada de fazer tudo sozinha e não aguentando mais, eu chamei a 

família pra me ajudar ou então pra resolver o que a gente faria com ela. 

 

 

Por ocasião do dia da visita de Imaculada à instituição, acompanhamos a idosa 

pelas dependências da instituição como uma forma de apresentá-la à sua futura moradia, 

sendo que, logo nos primeiros passos, nos confidenciou: Ah, olha esses velhinhos, 

coitadinhos né [...] quanta gente doente aqui. Eu não, eu estou boa, não preciso ficar aqui 

não. 

Ao ouvirmos o comentário, surgiu a dúvida: interferir no andamento do processo ou 

apenas acompanhar o seu desenrolar?  

Analisando a fala da idosa ao acenar que aceitava se mudar para o local por total 

falta de opção ou alternativa, entendemos que naquela circunstância não poderíamos 
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interferir, era um “não quero ficar” como outros tantos idosos também manifestam, mas 

que sufocam pela compreensão que têm da fragilidade de suas vidas e de suas relações 

familiares. 

 Interessante notar que, como Imaculada, dentre as pessoas acima de 60 anos não 

institucionalizadas com quem tivemos contato durante o trabalho de campo, praticamente 

nenhuma delas se considerava idosa. Procurando preservar a ideia de uma vida autônoma e 

independente, no discurso destas, velho era sempre o outro. Aquele que perdeu a saúde, 

que não consegue realizar as atividades diárias e/ou instrumentais, e é também aquele que 

não tem a cabeça boa
60

. Esses lamentos, se somados, configuram a imagem do velho como 

um ser decadente, caquético, não restando outra condição que não a necessidade de 

assistência para manutenção de sua vida. Assim sendo, a negação da velhice, no discurso 

dos nossos entrevistados, além de estar associada ao estigma produzido em relação ao 

envelhecimento, se desdobra na concepção de ser a instituição um espaço estigmatizante, 

pois é o espaço privilegiado para aqueles que precisam de atos de caridade e benevolência.  

 Designando melhor o que entendemos por estigma, recorremos a Goffman 

(1963/2012) que nos explica que o termo surgiu com os gregos, como forma de marcar 

com sinais o corpo daquele que é possuidor de algum aspecto extraordinário ou mau, no 

intuito de designar o seu status moral. Assim, a pessoa ao ser marcada, sinaliza que deve 

ser também evitada, sobretudo publicamente.  Noutro ponto, o autor aprofunda na questão, 

ao definir que o termo será usado em referência a um atributo profundamente depreciativo 

embora o que esteja em jogo é uma linguagem de relações e não de atributos (p.13). 

Podemos afirmar, então, que o estigma está relacionado com a existência de expectativas 

que norteiam as relações sociais. Desse modo, para o idoso de uma ILPI, o estigma não se 

limita à condição de dependência por cuidados especializados, mas também por estar 

apartado do convívio social.      

 Quando o referido autor coloca que o estigma atribuído a uma pessoa pode 

confirmar a normalidade de outra, no que compete à distinção entre idoso 

institucionalizado e não institucionalizado, entendemos que, conforme destaca Neri 

(2007a), ao supervalorizarmos os atributos de um envelhecimento saudável e ativo, 

podemos encobrir preconceitos em relação à velhice como sendo a última fase da vida.  
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 Expressão bastante recorrente nas falas dos entrevistados e durante as observações da entrevista de 

triagem. 
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Caso 6: Aurora  

 

“Não permita que me coloquem aqui”. 

 

 

Ao recebermos, durante a entrevista de triagem, uma idosa de 91 anos, solteira, 

completamente em prantos e pedindo, com aflição, para que não permitíssemos que os 

familiares a colocassem na ILPI, era pertinente que investigássemos aquela situação. A 

idosa era conhecida não somente como visitante da ILPI nos dias festivos, como também 

de outras atividades desempenhadas pela pesquisadora. Aurora participava de um grupo de 

terceira idade, num centro de Convivência para Idosos, da iniciativa privada, onde a 

pesquisadora já havia realizado atividades de estágio acadêmico.  

A idosa procurou o ASA para antecipar a informação de que os familiares 

(sobrinhos) pretendiam conduzi-la para a ILPI, além de denunciar o cerceamento de suas 

atividades. Conforme narra, eles estavam de posse de seu cartão de banco, controlavam 

seus gastos e controlavam também a sua liberdade de sair de casa e os lugares que poderia 

frequentar. Por não acatar tais imposições é que, segundo a idosa, surgia a ameaça da 

institucionalização. Fato comum e bastante frequente nas entrevistas observadas, era algo 

categórico no discurso dos familiares: ou o(a) senhor(a) melhora o comportamento, ou vai 

para o Albergue.  Em resumo, vestígios de uma violência psicológica que amedronta o 

idoso com uma punição iminente, personificada na imagem de um lugar não desejado e de 

onde não poderia mais sair, perdendo tudo o que tivesse de valor sentimental, ou seja, as 

relações e espaços de referência, bem como os seus objetos e rotinas.  

Diante dos apelos e na tentativa de fazer uma aliança com o responsável pela 

triagem, a senhora foi atendida. Tranquilizamos sobre as condições e as garantias que 

poderia ter em relação ao ingresso de um idoso na ILPI e de que, no caso dela, não seria 

feito de forma abrupta, sem ouvir as partes e sem o consentimento do principal envolvido 

que era justamente a idosa. 

Sob o ponto de vista da família, Aurora morava sozinha e, mesmo não tendo 

condições plenas de gerir seus assuntos pessoais, insistia em desempenhá-los sem a 

participação dos familiares, atitudes que a colocava em situação de risco e diante da 

necessidade urgente de uma intervenção, ficando cada vez mais inviável para os familiares 

a garantia de sua segurança e sobrevivência. 

Sensibilizada pela situação e em defesa da tese de que muitas famílias necessitam 

de orientação para exercer o cuidado de um idoso nas condições como as que apresentamos 
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e, para que houvesse a permanência em seus lares e/ou no convívio familiar, a 

pesquisadora contatou a coordenadora do referido grupo de terceira idade. Confirmada a 

assiduidade da idosa no grupo e a real necessidade de trabalhar a família, que demandava 

esse tipo de suporte da gerontóloga, investimos num trabalho de assistência à família da 

idosa. Ainda que não seja em definitivo, obtivemos um êxito parcial e um desenrolar 

diferente da institucionalização, tomando por base o estado atual da idosa, sem ignorarmos 

a possibilidade de ajustes futuros.   
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PARTE 4 –  “A PASSAGEM”  

 

 

“Como será amanhã? 

Responda quem puder 

O que irá me acontecer? 

O meu destino será 

Como Deus quiser 

Como será?” 

 

(O amanhã, Simone) 
61

  

 
 

 

 

No período de um ano de observação das entrevistas acompanhamos os relatos de 

53 casos, ou seja, de pessoas que foram entrevistadas e que pleiteavam uma vaga na ILPI. 

Em relação ao ingresso dos idosos no preenchimento das vagas, somando o tempo de 

observação das entrevistas mais o tempo em que desenvolvemos o estudo dos casos 

selecionados – de maio de 2013 a outubro de 2014 – registramos a entrada de 22 idosos:  

 

- Foram 08 homens, sendo que 02 faleceram e 01 foi transferido para uma ILPI da 

cidade de origem.  

- Em relação ao sexo feminino, entraram 14 mulheres, dentre as quais 01 faleceu e 

02 voltaram para o convívio familiar.   

 

Quanto ao regulamento da instituição, quando a ILPI atingia o número máximo de 

idosos no grau III de dependência, dados os critérios de normatização das ILPIs no Brasil 

(ANVISA, 2005)
62

, a inclusão destes no preenchimento das vagas ficava suspensa por 

algum, ainda que fossem os casos de maior procura, até haver nova configuração no 

cenário da ILPI. Outra informação, segundo profissional I, é a forma como se organiza a 

admissão dos idosos que ingressam na ILPI, buscando respeitar um intervalo entre a 

chegada de um idoso e de um próximo da lista, ação essa que também precisa ser 

equilibrada quanto ao estado de saúde de cada um. Por exemplo, se semanas antes havia 

entrado um idoso acamado e que demandasse cuidado em tempo integral, o próximo 

preferencialmente deveria ser um em condições de desempenhar o maior número de AVDs 

                                                           
61

 Música de João Sérgio, do álbum “Liberdade”, de 1990. Extraída de: Simone, Oliveira (1987). O amanhã. 

Intérprete: Simone Oliveira. Rio de Janeiro: CBS, 1LP. 
 

62
 Conforme a RDC/Anvisa, nº 283, no que se refere aos recursos humanos, em uma ILPI, deve haver o 

número de 01 cuidador para cada 20 idosos com grau de dependência I; 01 cuidador para cada 10 idosos com 

grau de dependência II; e 01 cuidador para cada 06 idosos com grau de dependência III.  
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possíveis. Estas eram estratégias para não sobrecarregar em demasiado a equipe de 

cuidadores e melhor trabalhar o tempo de acolhimento e ambientação dos recém-chegados.  

 Em relação às descrições que se seguem, assumimos que não abordaremos em 

pormenores os casos selecionados, mas apresentaremos, ancorados na perspectiva da TAR, 

fragmentos de um ou outro conforme a tradução que o nosso olhar foi capaz de realizar ao 

buscar uma análise simétrica e processual da entrada e permanência (ou não) das idosas na 

instituição.  

 

 

 

Capítulo 1: A chegada 

 

A notícia do dia da mudança é comunicada ao familiar/responsável com 

antecedência, sendo passadas orientações para que este dialogue com o idoso sobre o fato, 

bem como os pertences e documentos que obrigatoriamente devem ser levados
63

. Salvo 

poucas exceções, a ILPI adota o critério de marcar a chegada para o início da semana e 

pela manhã.  

Tão logo o idoso chegue, ele é recebido pela psicóloga da instituição, responsável 

por conversar com o idoso sobre sua chegada, falar da rotina da instituição, ler o contrato 

de prestação de serviços e colher a assinatura do familiar/responsável. É também quem 

conduzirá o idoso ao quarto e buscará ambientá-lo junto aos demais idosos e no novo 

espaço. A leitura do contrato de prestação de serviços é um momento importante nessa 

ocasião, pois é a ocasião propícia para tornar claro ao familiar que delegar os cuidados do 

idoso, não é se distanciar dos assuntos relacionados a ele. Falam da importância das visitas, 

do afeto e da participação nos assuntos que dizem respeito ao idoso dentro da ILPI.  Após a 

assinatura, os familiares acenam que estão de acordo e, com isso, conclui-se:  

 

Podemos dizer que somos parceiros, em qualquer situação que tenhamos 

que tomar decisões pelo idoso, como em caso de doença grave, ou 

quando tivermos dificuldades no lidar com ele a ponto de comprometer a 

permanência dele neste local, iremos chamar a família para nos ajudar a 

resolver a situação (profissional I). 

                                                           
63

 É pedido um documento com foto para ficar aos cuidados da ILPI, algo necessário em quaisquer 

providências a serem tomadas em nome do idoso, receita médica e a medicação do dia. Em relação ao que 

levar de vestuário e objetos pessoais, a instituição orienta sobre as dimensões do espaço físico disponível que 

o idoso terá no quarto, além de alertar que a mudança não se trata de uma decisão sem volta e, por isso, 

sugere-se que não sejam levados todos os pertences de uma só vez e, muito menos, que se desfaçam de coisas 

pelas quais o idoso tem apreço, pois este pode solicitar algo que tenha deixado e, até mesmo, para rescindir o 

contrato com a instituição. 
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Na sequência, outros profissionais se apresentam e fazem intervenções rápidas – 

enfermeira, nutricionista e fisioterapeuta – objetivando sobremaneira colher informações 

pessoais que auxiliarão no gerenciamento do primeiro dia de atendimento
64

.  Já em relação 

aos demais profissionais como os (as) cuidadores (ras), o contato é feito ao longo do dia e 

de maneira mais informal, deixando que este movimento também seja feito pelo idoso 

para, no seu ritmo, conhecer e se apresentar tanto aos funcionários quanto aos residentes da 

ILPI. 

Procuramos acompanhar o dia em que as idosas dos casos selecionados chegaram à 

instituição, numa tentativa de flagrar a forma como elas vivenciaram e lidaram com a 

situação, com a nova fase de suas vidas que despontava no dia da mudança. Presenciamos 

ainda a chegada de outros idosos que não foram incluídos nas nossas narrativas, mas que, 

em alguns pontos, enriquecem a nossa análise.     

Somente o caso de ordem judicial não tivemos condição de acompanhar na 

chegada, embora isso por si só já nos diz muito da situação, tomando por base que nem a 

instituição foi comunicada antecipadamente do fato. Foi numa sexta-feira que a idosa, 

Estamira, recebeu alta da unidade hospitalar (de uma clínica destinada à internação de 

casos psiquiátricos) de uma cidade vizinha, chegando após as 17h na ILPI, horário em que 

os funcionários responsáveis pela acolhida haviam encerrado o expediente. Com isso, a 

idosa ficou aos cuidados das plantonistas durante o final de semana, até que o atendimento 

mais detalhado fosse realizado na manhã de segunda-feira.  

De modo geral, no dia da chegada dos idosos, não percebíamos nenhuma alteração 

na rotina da ILPI, mas verificamos que os principais envolvidos no trabalho de acolhida 

antecipavam alguns detalhes, sobretudo em relação ao quarto a ser ocupado. Minutos antes 

de o idoso chegar, já nos encontrávamos na recepção para acompanhar a movimentação, 

quando notávamos um forte silêncio e a ausência de diálogo entre os familiares, situação 

que continuava durante a abordagem dos profissionais, quando respondiam apenas ao que 

era perguntado
65

.   
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 Da parte da nutrição, é feita a pesagem e é perguntado, por exemplo, o tipo de alimento que mais gosta e o 

que não come de forma nenhuma, qual o talher, etc. visando, naquele momento, preparar adequadamente o 

almoço para que o idoso possa se sentir bem atendido. No que compete à enfermagem, são conferidos os 

sinais vitais (temperatura, pulso, pressão arterial e frequência respiratória), além da glicose, se tomou a 

medicação etc.   
 

65
 Um único dia em que a tensão foi quebrada transcorreu por conta de um descuido nosso. O celular não foi 

desligado conforme era de se esperar, resultando num dado momento, em alto som, o acionamento do 

despertador num toque mais descontraído. Nessa hora, por interferência de um elemento não-humano, todos 

riram e, além de comentar o fato, contaram outros casos, sobretudo a idosa, que se sentiu à vontade para falar 

de alguns acontecimentos de sua vida, inclusive através de gestos. 
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Enquanto adentrava a instituição, diferentemente da maioria dos casos, Alzira, na 

companhia do seu sobrinho, buscava comentar com ele, como era o antigo Albergue Santo 

Antônio e o formato atual. A idosa verbalizava o contentamento pelas melhorias nas 

instalações e buscava encontrar familiaridade tentando reconhecer algum rosto do tempo 

que residiu na ILPI pela primeira vez.  

Logo na chegada, Alzira passa por um tipo de rejeição
66

.  Ao entrar no quarto 

preparado, um que dispunha de duas vagas, a única ocupante deste se recusou de modo 

insistente a receber a futura companheira. Houve tensão e a solução encontrada para o 

conflito foi conduzir a recém-chegada para outro quarto e buscar trabalhar a questão, de 

forma gradual, com aquela que protestara. A respeito dos quartos, no início, Eulália e 

Imaculada não passaram por situação semelhante, e Estamira em decorrência do contexto 

de sua chegada e seu estado de saúde (apresentando muita sonolência) foi conduzida para a 

enfermaria.  

Heloísa, em especial, teve sua mudança marcada para uma segunda-feira, mas 

adiada por dois dias a pedido da família. Justificaram que haviam feito um passeio no final 

de semana, visitando o lugar onde ela morou quando mais jovem (um distrito pertencente à 

cidade de São João del-Rei) e a idosa se emocionou bastante, acordou chorosa e não 

querendo sair de casa. Na nova data, não houve contratempos e, pelo que pudemos 

apreender, a idosa reagiu bem à situação.  

Ao observarmos a bagagem e o que trouxeram, nos foi possível confirmar o que 

haviam dito em relação aos seus pertences, por ocasião da primeira entrevista que 

aconteceu antes da mudança:  
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 Embora não tenha sido planejado, além do episódio da “rejeição”, a idosa também pôde vivenciar 

momentos calorosos nesse dia. Na parte da tarde, um grupo de estagiários da universidade, que fazem visitas 

esporádicas na ILPI, nos moldes do conhecido trabalho dos “Doutores da Alegria”, esteve presente no local. 

Cantaram e brincaram dando as boas-vindas à Alzira, proporcionando o que ela frisou ter sido uma grande 

alegria.  

  

Figura 7: bagagem de Alzira.  
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Alzira, além das malas, chegou com inúmeras caixas, contendo objetos e papéis, 

despertando especulações de onde seria possível acomodar tudo o que havia trazido 

consigo.   

Estamira, por portar somente a roupa do corpo, iria contar com as doações. Eulália 

estava satisfeita com o que havia trazido, tudo o que tinha de mais apreço estava na sacola, 

sendo a única preocupação conseguir pilhas para o radinho.  

No caso das idosas que categorizamos como demanda do outro, as malas e a 

definição do que seria levado ou não também partiram desse outro. Heloísa teve a mala 

preparada pela nora, contendo muitas peças de roupa e a promessa de trazer objetos de 

valor afetivo (imagens de santos, retratos da família, quadros etc.) para decorar o quarto a 

ser ocupado por ela. Para Imaculada, algo semelhante aconteceu, sendo a parenta 

responsável quem elegeu o que levar e o que pretendia fazer para deixar o quarto mais 

confortável: 

Ela não se preocupou com nada. Acho que como ela saiu da casa dela pra 

morar com minha sogra, e depois pra morar comigo, ela não liga muito 

pras coisinhas dela. Eu que tive que ir separando o que seria bom trazer, 

qual roupa e calçado por na mala. Também quero saber com vocês o que 

posso trazer pra por no quarto, o que vai caber pra deixar mais a carinha 

dela. [...] A única coisa que fez questão de pegar foram os óculos porque, 

ela gosta muito de ler as orações dela, ler a Bíblia.  

 

  

Houve outros idosos que, durante a acolhida, manifestavam suas preocupações e pedidos 

relacionados aos objetos e pertences:  

Pede pra eles [os familiares] trazer minha bonequinha. 

A casa, a casa [pausa] tem que ver o que vai fazer com tudo que tem lá 

dentro, com as minhas coisas, meus móveis. 

Eu queira mesmo era trazer o meu cachorro, mas como falaram que não 

podia, será que aqui tem algum bicho? 

 

É interessante notar como os objetos, essas mesclas de materialidade e socialidade 

(Law e Mol, 1995), desempenham um papel importante na constituição de nossas histórias, 

configurando-se como “objetos biográficos”, quase sujeitos, companheiros de caminhada, 

mais que qualquer outra função que puderam desempenhar. São peças de nossas vidas, 

híbridos da concretude e das lembranças das muitas ações que desenvolvemos em parceria 

com eles, constitutivos das redes que nos forjaram, elementos que se tornaram condição 
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para nossa própria humanidade. A bonequinha para lembrar da infância, o cachorro para 

amar e cuidar, os óculos para ser capaz de recorrer às suas orações, a sacola que cabia toda 

uma vida, todos esses elementos que precisavam vir junto para que as idosas pudessem se 

reconhecer no espaço desconhecido e saber quem elas ainda podiam ser de fato. 

Um último destaque que merece ser feito sobre esse momento é o quanto ele era 

causador de ansiedade e nervosismo para o idoso. Muitos apresentaram alterações 

físiológicas, como glicose e pressão arterial bastante elevadas, exigindo cuidado e 

intervenção imediata da equipe de saúde. Da parte dos familiares, a acolhida foi 

considerada lenta e demorada, pois eles pediam para agilizar ou deixar outros detalhes para 

quando retornassem no horário de visitas e, embora, justificassem a pressa pelos 

compromissos do dia ou por estarem faltando ao trabalho, alguns falaram do receio de que 

o idoso pudesse causar algum transtorno ou desistir da decisão de ficar. 

 

 

Capítulo 2: O compasso do tempo  

 

O dia seguinte, após um mês, dois...  

 

 

Por nossa constante presença no campo e pelo contato que tivemos com as idosas 

antes da mudança, conseguimos um bom vínculo e passamos a ser o que mais de familiar 

elas tinham naquele novo ambiente. De certa maneira, representamos a ligação entre o lado 

de fora e o espaço que passaram a ocupar. Foi preciso, então, adotar uma postura bem 

cautelosa e demarcar com firmeza qual era o nosso papel. O que mais ouvíamos eram os 

pedidos de favores como levar recados para a família, mais as confidências objetivando 

ajuda na burla de alguma norma da instituição. Já nas entrevistas, as falas eram repetidas 

vezes iniciadas com: vou lhe contar, mas não fala nada pra ninguém daqui não; estes 

dizeres representavam uma forma de autorização dada a si mesmas para falar à vontade 

sobre o lugar e a respeito de pessoas que o habitam. Frases pronunciadas principalmente 

por aquelas idosas que afirmavam serem dependentes dos serviços da ILPI e precisavam 

confiar que o assunto a ser revelado não iria desencadear mal-entendidos ou coerção. 

Em relação aos funcionários, de diferentes setores, obtivemos a abertura necessária 

para que nossa presença não fosse vista com desconfiança ou estranheza, tanto que 

compartilhavam sem receios experiências e dúvidas que tinham na atuação diária com o 
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idoso. Quanto ao que compete à mudança propriamente dita, muitos apresentavam 

comentários semelhantes a: 

                  

A gente tem que ter muito carinho e muita paciência. A reação deles 

quando chega nem sempre é muito agradável, quando vê que vai ficar 

aqui e que não vai voltar pra casa. Tem aqueles que na primeira semana 

só choram, que tentam fugir e é muito difícil. [...] A gente tem que 

segurar para não chorar junto (profissional II). 

 

 

Do ponto de vista dos idosos que já residiam na ILPI, estes observavam com 

curiosidade e atentamente a movimentação dos recém-chegados, tecendo comentários 

positivos ou não e conforme a empatia que cada um despertava: 

 
A novata está dando trabalho. Recolheu todas as canecas de tomar água e 

ia jogar lá longe. Agora, espia, elas [cuidadoras] estão lá tentando segurar 

a novata. E é engraçado, ela anda meio que cambaleando.[...] E a noite 

ela faz pior, não dorme não, fica gritando e atrapalhando a gente dormir. 

  

 

Assim, como em qualquer local coletivo, pequenos grupos estavam se formando e 

se reconfigurando a todo o momento e conforme as afinidades. Para Latour (2012), 

nenhum grupo pode ser definido a priori e para sempre, pois o campo de forças em uma 

rede faz com que grupos se façam e se desfaçam todo o tempo, se reagregando de maneira 

contínua e dinâmica. Pelo convívio diário, os recém-chegados logo seriam residentes, 

alguns residentes se tornariam mais próximos dos recém-chegados e essas dicotomias 

seriam substituídas por outras, de acordo com as situações vivenciadas, entre alianças e 

rupturas. 

O tempo é regrado, com hora certa para o cumprimento das tarefas institucionais: 

banho, café da manhã, tempo livre
67

, colação, almoço, horário de visitas, lanche da tarde, 

tempo livre, jantar, lanche e cama
68

. A esse respeito, se por um lado, invocamos Goffman 

(1961/2011) que nos fala sobre o excessivo controle dos internos de uma instituição sob 

disciplina e, por conseguinte, do quanto a liberdade é cerceada, por outro lado, ouvimos 

quem no contato diário com a realidade institucional problematiza: 

                                                           
67

 Indica tempo ocioso ou a ocasião para alguma atividade laboral, de lazer e entretenimento. No que 

compete à ILPI, são ofertadas atividades como: o dia do forró (mensal), o jogo do bingo e roda de conversa 

(semanal); e as atividades (oficinas) promovidas por voluntários e projetos de extensão de alguns cursos de 

graduação da UFSJ, como Psicologia e Educação Física.  

 

68
 Os idosos mais dependentes realmente são conduzidos ao leito. Aqueles que são mais autônomos 

continuam circulando pelas dependências, embora tenhamos notado que poucos são os que assistem  

televisão na sala de estar, a maioria prefere se recolher em seus quartos no final da tarde. 
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Aqui [na ILPI] é muito difícil pra eles porque nunca vai ser como a casa 

deles, aonde não tem regras e, se tem, podem ser ignoradas. Aqui é 

preciso criar uma rotina senão a instituição não funciona. Por exemplo, 

qualquer funcionário tem hora para entrar e hora para sair, isso significa 

colocar hora para fazer cada coisa também. Do contrário, se a cuidadora 

atrasa no banho, atrasa também a entrega do café lá no refeitório e assim 

por diante, podendo comprometer o término do expediente e, à noite, são 

menos funcionários. [...] E se não for assim, o idoso que é frágil, que não 

consegue fazer nenhuma atividade sozinho, vai ficar descuidado 

(profissional I). 
 

Pensando no argumento do ambiente doméstico como sendo aquele “sem regras”, 

recorremos ao que Da Matta (2004) menciona a respeito desse espaço de intimidade, onde 

podemos criar nossa própria forma de viver e conviver, sendo que cumprir ou não aquilo 

que normatizamos como conduta a ser seguida passa pelo nosso envolvimento afetivo. A 

instituição, como pudemos notar no relato, é aquele ambiente onde as regras são mais que 

úteis, são necessárias para garantir a qualidade de seu funcionamento. Ainda sobre a rotina 

institucional, outro aspecto a ser considerado é o grau de dependência do idoso. Aquele 

que necessita ser assistido em muitas AVDs, por certo, também necessita de um 

ordenamento mais padronizado do seu dia, pois, do contrário, acarretaria mais agravos do 

que bem-estar. 

As permissões que são concedidas, por parte da ILPI, para flexibilizar a rigidez de 

sua organização são anunciadas. Algo simples, mas que esclarece o que queremos dizer, 

são as instruções que ouvimos durante a assinatura do contrato: sentindo fome, o idoso não 

precisava aguardar o horário da próxima refeição, basta comentar a necessidade com 

alguma cuidadora; caso o familiar não possa comparecer no horário destinado às visitas, 

ele poderá articular outros que sejam mais favoráveis e assim por diante. Desse modo, 

podemos realçar as aberturas para negociação, ainda que fiquem condicionadas à iniciativa 

do idoso, da família e à disponibilidade e/ou sensibilidade dos profissionais. 

As entrevistas com a família, após a mudança do idoso, aconteceram ou por ocasião 

de visitas na ILPI, ou no domicílio. Dentre o que foi consultado sobre o ocorrido, 

destacamos: 

Quando eu deixei ela lá, eu fiquei triste, mas eu sabia que ela ia ficar bem 

lá, que era melhor pra ela. Não é fácil não, tem o sentimento da gente. No 

que voltei pra casa, eu fiquei meio assombrada, eu ficava lembrando na 

hora do almoço, por exemplo, que se ela estivesse aqui, antes da gente 

acabar de comer ela já iria levantar querendo lavar a louça. E aí, a gente 

começou a rir disso. [...] Só que quando ela estava com a gente, eu não 

descansava, ficava preocupada o tempo todo com o que tinha que fazer 
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pra ela, eu tinha que tomar conta dela 24 horas por dia. A gente não tinha 

tempo pra nós, se um saía o outro tinha que ficar tomando conta dela. 

Agora não, agora eu e meu marido, a gente vai ter tempo pra cuidar da 

gente.  

 

 Era, inclusive, a ocasião oportuna para que alguns refletissem sobre o próprio 

envelhecimento, bem como se colocar no lugar do idoso:   

 
O nosso poder aquisitivo é pequeno, eu só tenho filho homem, eles vão 

casar, ter família e nem sei se eles estarão disponíveis para cuidar da 

gente. E fiquei conversando sobre isso com meu marido, que a gente vai 

envelhecer junto e pode ser que a gente vá parar lá no albergue também. 

É assim que funciona, a gente tem que trabalhar isso com a gente 

também, que pode ser que a gente tenha que ir pra lá. Mas eu não quero ir 

sem ter o livre acesso de poder sair pra ir na rua de vez em quando, de ser 

independente [...].  

 

Falando agora, de modo mais específico, sobre o primeiro caso que acompanhamos 

a trajetória, o de Alzira, embora tenha tido uma chegada com entusiasmo e muitos 

episódios, já no dia seguinte estava em sofrimento, nervosa por não conseguir acomodar os 

seus objetos adequadamente. Estava também confusa e incomodada por não se orientar 

naquele ambiente que julgava conhecer tão bem:  

 

Ah, onde estão minhas coisas? [...] e eu que toda hora me perco nesses 

corredores daqui, nem acho o meu quarto direito [...] é, agora eu tenho 

que pagar o preço pelo que eu quis fazer. 

 

 

 Com isso, cogitamos a possibilidade de arrependimento, mas não nos atrevemos a 

tecer perguntas para tentar apreender se era de fato este o caso e, assim, dispomo-nos 

apenas a auxiliá-la na questão dos objetos. Enquanto buscávamos meios para acomodar 

tudo o que possuía no quarto, notamos que havia se acalmado
69

. 

No decorrer dos dias e bem mais ambientada na instituição, a idosa se dizia 

satisfeita com a escolha que havia feito, além de traçar estratégias para ocupar o seu tempo, 

repetindo os antigos hábitos – tal e qual na ILPI de onde foi transferida – como interferir 

no trabalho das cuidadoras e querer cuidar dos idosos mais debilitados. Em relação aos 

que chegavam, era ela quem primeiro buscava fazer contato com os idosos, falando sobre a 

rotina do lugar e buscando ser quase uma acompanhante destes. Seguia nossos passos, 

especulando quem seria o próximo da lista e aproveitava para nos confidenciar críticas e 

inquietações com frases de efeito:  

                                                           
69

 Nossa interferência aconteceu com autorização dos funcionários da ILPI.  
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Nossa! Aqui tem muita gente. Um tanto de velho tudo junto. [...] Vamos 

ver. Me ajuda! Desde que eu estou aqui, quantas pessoas chegaram 

depois? [os nomes foram listados] Olha, onde é que esse mundo vai 

parar? Acho que estamos no princípio do fim do mundo! 

 

 

Ao trazer esse comentário de Alzira nos lembramos de outra idosa – Eulália que, à 

medida que explorava o lugar no intuito de se familiarizar, o estranhava: 

 

Oh, minha filha eu vou te contar uma coisa, mas não fala pra ninguém 

daqui não. Sabe, aqui tem muita gente ruim da cabeça, um monte de 

doidinho. [pausa] Uma coisa que um médico me falou e é verdade, a 

gente vai ficando velho e a cabeça vai ficando ruim, e se a cabeça não 

funciona tudo fica mais difícil, não é mesmo? [pausa] Mas eu vou fazer 

de tudo pra me ocupar e ficar com a cabeça boa por um bom tempo. E 

escuta, você não pode encontrar mais coisas pra eu fazer não? Só o jogo 

do bingo que você faz está muito pouco. Eu quero sair pra ir à cidade, ver 

a rua lá fora. 
70

 

 

Nos primeiros dias, Heloísa procurou andar sozinha pelos corredores, porém dada a 

dificuldade de deambulação, as quedas foram inevitáveis, mesmo com o auxílio de uma 

bengala e com o apoio de corrimão. E em poucos dias foi recomendado o uso de cadeira de 

rodas em alguns momentos e atividades do dia. A família se exaltou e queixou-se: Como 

pode, até então ela conseguia andar? O que aconteceu? A esse respeito, além das 

condições físicas da idosa, podemos comparar os ambientes: no apartamento pequeno, com 

poucos passos, a idosa se deslocava amparada por um móvel ou outro da sala para copa ou 

quarto, lugares onde permanecia a maior parte do tempo; já no ambiente institucional, o 

longo corredor que a conduz do quarto até o refeitório não pareceu possível de percorrer de 

forma independente. Levou tempo para idosa e familiares entenderem a introdução da 

                                                           
70 A atividade do bingo que a idosa comenta, sendo ela frequentadora assídua e porta-voz de muitos dos 

anseios do grupo, diz respeito ao trabalho voluntário que realizo em parceria com duas funcionárias da 

instituição (psicóloga e fonoaudióloga) mais uma pedagoga também participante do voluntariado.  A 

proposta surgiu em 2013, objetivando sua incorporação enquanto elemento do quadro permanente de 

atividades promovidas pela instituição, diferenciando-se daquelas ofertadas pelos centros de ensino do 

município, superior e técnico, como oportunidade de estágio dos alunos em formação, pois tais atividades 

ficam condicionadas ao calendário/carga horária estabelecido pelos cursos. Realizamos a atividade, com 

raríssimas interrupções, uma vez por semana, com uma hora de duração, aberta a todos os interessados, tendo 

uma média de 30 participantes, atingindo idosos nos diferentes graus de dependência de ambos os sexos e 

idades que variam entre 63 a 94 anos. Além da estimulação das funções cognitivas – ganhos alcançados a 

partir de dedicação, paciência e respeito aos limites e tempo de assimilação da atividade por parte de cada 

idoso – fica evidente o equilíbrio estabelecido entre competição e cooperação ao longo do tempo em que a 

oficina era executada, além de serem notórios os avanços e movimentos grupais e individuais. Ao ganhar ou 

perder a partida do bingo, os participantes passaram a experimentar alguns afetos – tanto na expressão de 

alegrias quanto de angústias e frustrações – e compartilhá-los com os demais, denotando uma maior empatia, 

algo pouco visto em termos de estabelecimento de vínculos nesse contexto institucional. 



107 
 

cadeira de rodas, mais tempo ainda para sua adesão. Haraway (2008) fala da paradoxal 

ligação do homem com os seus outros, ao fazer uso de artefatos na composição do bem 

viver. Objetos que por sua utilidade são somados e passam a fazer parte da vida de quem 

deles necessita vão sendo moldados e se constituindo como elementos fundamentais na 

composição do cotidiano. É com essa reflexão que a autora nos faz perceber que em meio 

às limitações corporais, não havendo a negação ou recusa por se ligar a esses artefatos, 

como cadeira de rodas e muletas, eles se tornam uma espécie de companheiros que dotam 

os corpos de capacidade de movimento.   

Sobre o quinto caso acompanhado, Imaculada, no dia seguinte à sua mudança, tão 

logo chegamos para cumprimentá-la, ela nos queixou: 

 

Aí [pausa] você não pode fazer alguma coisa? Eu estou aqui um tempão 

esperando elas me trazerem a minha bolsa, eu não vou ficar aqui não. Eu 

só quero pegar as minhas coisas pra eu ir embora pra minha casa. E elas 

estão com meus documentos e eu estou sem dinheiro, como que eu vou 

fazer pra pegar um ônibus? Não é possível [...] Eu não vou ficar aqui não, 

eu estou boa. 

 

 

As preocupações da idosa fizeram com que encontrasse quem se solidarizasse com 

ela. Dois dias depois, ela havia arquitetado, em parceria com outra idosa, também 

participante de nossa pesquisa, uma forma de sair da ILPI. Primeiro Alzira havia fornecido 

o valor necessário para pagar a passagem de ônibus; em seguida, planejaram ir para a 

portaria no horário de visitas, quando o fluxo de pessoas seria maior e, enquanto uma 

distraía a secretária, a idosa interessada em sair poderia realizar sua vontade. Mas, por 

infelicidade, o intento não aconteceu como esperado e a idosa foi barrada.  

Com isso, Imaculada passou a não se alimentar, recusando qualquer forma de 

abordagem. Somado a esse fato, também aconteceu de a idosa perder a voz. Cogitaram a 

possibilidade de ser um AV Isquêmico transitório, mas o fato era que a idosa estava fraca 

por se recusar a comer e triste, emocionalmente abalada. O passar mal, conforme relatos 

dos idosos que se movimentaram para acudir a recém-chegada, era resultado do quão 

inconformada ela estava com a situação e por não querer ficar, de maneira alguma, na 

ILPI. Aquela situação havia mobilizado muitos dos atores envolvidos que se agitaram 

pedindo para fazer alguma coisa, tomar providências. 

Da parte da instituição, as medidas foram tomadas, informando do ocorrido aos 

familiares responsáveis que foram chamados a colaborar na busca de soluções. Refletiram 

e, após algumas discussões entre outros membros da família, chegaram ao consenso de que 
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iriam retirar a idosa da ILPI e revezar no cuidado. Acompanhamos a entrevista de 

desligamento da idosa, para rescisão do contrato, sendo esta idosa um dos casos mais 

breves em termos de permanência no local. 

Devido às muitas controvérsias, reservamos para o final dessa sessão a discussão 

sobre a permanência de Estamira na ILPI. Pela sua própria história de vida, o caso já nos 

chama atenção, ainda mais considerando os percursos que fez até ser internada na ILPI. 

Pensando primeiro nos critérios para o encaminhamento da idosa, dois dos principais 

quesitos para a sua entrada são respondidos: tem mais de 60 anos e não tem condições de 

gerir a própria vida, prova é que estava vivendo em situação de rua. Quanto ao critério de 

querer ir voluntariamente para a ILPI, condição para muitos, este é descartado quando a 

letra da lei se sobrepõe à sua vontade. Então, por que ainda questionamos se há outras 

alternativas para o caso? Por que a questão psiquiátrica causa tanto reboliço? 

Groisman (1999), em seu estudo sobre a história da instituição Asylo São Luiz, do 

Rio de Janeiro, analisa uma nota de jornal de 1907 que utiliza metáforas para representar o 

infortúnio dos “albergados” como sendo a imagem do náufrago que não tem 

responsabilidade pelo seu desamparo (p.74). Com inspiração nesse fragmento, nós 

ousamos perguntar: que culpa Estamira tem de ter sido lançada a outros mares, ao invés de 

ficar em terra firme? Afinal, ouvimos, num discurso delirante (ou não), o que Estamira 

desejava era voltar para sua casa (ou talvez para a rua).  

Ainda segundo o autor, a comparação com o náufrago revela uma velhice 

praticamente sacralizada para justificar sua assistência. Neste caso, como estamos 

problematizando a assistência de Estamira pela forma como foi conduzida, tomemos, 

então, outra embarcação, a nau dos loucos, e iniciemos com o que diz Foucault 

(1972/2010, p. 12): 

Ele é colocado no interior do exterior, e inversamente. [...] A água e a 

navegação têm realmente esse papel. Fechado no navio, de onde não se 

escapa, o louco é entregue ao rio de mil braços, ao mar de mil caminhos, 

a essa grande incerteza exterior a tudo. É um prisioneiro no meio da mais 

livre, da mais aberta das estradas: solidamente acorrentado à infinita 

encruzilhada. É o Passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da 

passagem. [...] Tudo isso faz da loucura como que a manifestação no 

homem de um elemento obscuro e aquático, sombria desordem, caos 

movediço, germe e morte de todas as coisas, que se opõe à estabilidade 

luminosa e adulta do espírito. 

 

  

Ao considerarmos que Estamira foi colocada no interior do exterior, podemos dizer 

que, fora do convívio da sociedade, os incômodos que a idosa causava – na vizinhança 
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com os resíduos e na agência bancária com suas reivindicações – foram sanados. Sob outro 

ponto de vista, os cuidados para lhe garantir uma vida mais digna também foram 

efetivados, conduzindo-a para aqueles a quem compete cumprir com esse papel: a 

instituição de idosos. No entanto, a permanência de Estamira é questionada pela ILPI, por 

não possuir condições suficientes para acolhimento e atendimento de casos dessa natureza. 

Após um mês, foi elaborado um relatório sobre o caso e endereçado aos órgãos judiciais 

competentes, pedindo providências. A ela, parece-nos que é reservado um não lugar: não 

há lugar onde Estamira possa con(viver), pois, pelo que levantamos em termos de outro 

dispositivo para acolhê-la, nenhuma alternativa foi pensada. E o tempo? O tempo para 

Estamira passa devagar. O que nos cabe, então, é ansiar por alguma resposta. 

 

 

 

Os dias de visita 

 

 

Foi frequente ouvir dos familiares entrevistados, durante as entrevistas de quarta-

feira e no dia da acolhida do idoso que se mudava, a concepção de que após deixarem o 

idoso na ILPI era necessário manter distância do local, passar um tempo sem visitar o 

familiar:  

 
Olha, eu tenho aqui comigo que depois que a minha mãe entrar aqui, eu 

tenho que ficar um tempo sem vir aqui pra ver ela. Eu falo isso porque 

senão ela não vai querer ficar, vai querer ir embora comigo. Aí depois 

que ela estiver bem acostumada, eu venho pra visitar ela. 

 

 

 Buscando desmistificar visões como estas e pactuar com a família não somente 

uma parceria, mas numa tentativa de manter os vínculos familiares, foi comum ouvir de 

funcionários responsáveis pela acolhida do idoso comentários como: 

 

Não tem como falar se o idoso vai adaptar aqui ou não. Cada pessoa 

manifesta de um jeito. Tem alguns idosos que chegam e não passam nem 

uma noite aqui, outros depois de meses é que falam que não querem mais 

ficar. [...] Pense no seguinte, sua mãe estava dentro de casa e agora está 

num lugar estranho, com muitos idosos. Ela vai precisar de um tempo 

para se acostumar e de apoio para isso acontecer. Precisa ter vocês por 

perto, pra não se sentir abandonada aqui dentro (profissional I). 

 

 

Quando já instalados na ILPI, as reações por parte dos idosos acabam sendo bem 

diversificadas:  
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A gente vê que tem idoso que fica naquela ansiedade pra rever a família, 

ficam perguntando toda hora que dia que vai vir alguém aqui pra visitar. 

Que dia a família vai voltar pra buscar pra levar de volta pra casa. Mas 

também tem aqueles que nem ligam, que a família vem e eles ficam perto 

e nem conversam (profissional II). 

 

 

 Uma reação ambígua foi o que se sucedeu com Eulália, que buscava 

frequentemente entrar em contato com a família, pedindo para usar o telefone ou através 

do envio de bilhetes
71

. Mas, embora queixosa da falta de visitas dos familiares, quando 

estes se faziam presentes, tratava-os com rispidez e muitas reclamações, criando, com isso, 

um afastamento cada vez maior por parte deles. Pensamos em como esses sentimentos em 

relação à presença de familiares são ambivalentes por parte do idoso. A aparente 

indiferença pode estar encobrindo a mágoa pelo abandono e tratá-los com rispidez poderia 

ser entendido como uma forma de castigá-los, passando a ser agentes e não pacientes da 

rejeição pelos familiares. 

Para com Heloísa, verificamos que as promessas de visitas foram cumpridas, netos, 

filho e nora se revezam marcando presença. Os laços afetivos foram mantidos, conforme 

podemos destacar na fala do filho responsável por ela: 

  

É muito triste ver ela aí desse jeito, só decaindo. Agora, já nem anda 

mais, está só no sofá. Por isso que eu faço o esforço de diminuir a minha 

hora de almoço pra dar uma corrida aqui e vim ver ela. Não sei mais por 

quanto tempo ela vai aguentar. [...] E é com isso que fico pensando, não 

tinha mesmo jeito dela continuar lá na minha casa, a gente  não ia saber 

como cuidar. 

 

O movimento inverso também ocorreu, pois Alzira, no início, além de receber 

visitas de amigos que fez pelas cidades onde já residiu, articulava saídas da instituição para 

um assunto ou outro. Numa dessas investidas, a idosa foi, em nossa companhia, à casa de 

uma costureira e ex-voluntária da ILPI, quando morou lá pela primeira vez, e que nos 

permitiu registrar: 

 

Nossa! Mas você está muito bem! Veja só, você saiu lá do Albergue pra 

vim aqui me visitar. [...] Eu estou aqui presa nessa cadeira e sem poder 

sair na rua como eu gostava tanto. Os meninos insistem pra eu sair, 

arrumam carro, mas é tanta amolação e eu sinto tanta dor nas pernas que 

prefiro ficar por aqui mesmo. Mas me conte as novidades [...]. 
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 Apresentamos, em anexo, um bilhete que ela nos solicitou que entregasse a sua irmã como exemplo da 

forma com que a idosa abordava a família.  
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Em poucas linhas, podemos dizer que o relato acima ilustra os argumentos 

apresentados em nossa revisão de literatura, quando discorremos sobre o fato de que, em 

alguns casos, os idosos estão em condições menos favoráveis em seus próprios lares do 

que nas instituições, pois a ex-voluntária comenta sobre sua liberdade cerceada devido ao 

adoecimento. 

A experiência que a ocasião nos proporcionou, nos inspirou a fazer algo parecido 

com Eulália, que nos pedia repetidas vezes para proporcionarmos a ela um passeio pelo 

centro da cidade, pois, desejava matar saudade dos lugares que frequentava
72

.  Foi, então, 

neste momento que, através do percurso feito, pudemos mapear com o recurso de imagens 

(fotografias) a rotina da idosa antes da opção pela instituição. Em cada ponto estratégico a 

idosa contava um pouco de sua história e também lamentava a interrupção ou 

impossibilidade de resgatar a liberdade que tinha: 

 

Por favor,
73

 você não sabe se tem jeito de abrir a capela não? É que eu 

estou presa lá no albergue, não é todo dia que eu consigo sair de lá não. 

[...] E sabe o que é que é, eu sempre vinha aqui fazer as minhas orações e 

hoje eu sinto muita falta disso, não sabe? 

 

 

 

 

Capítulo 3: A circulação pelos espaços 

 

O quarto, o corredor, o salão e a recepção 

 

 

Num mesmo terreno, encontram-se o prédio das Irmãs Carmelitas e as 

dependências da ILPI. Com isso, há somente um portão de ligação à rua, sendo a fachada 

das dependências de um e outro diferenciada pelo tom claro da pintura: verde para a ILPI e 

amarelo para as irmãs de caridade. No largo pátio, mais utilizado como estacionamento, 

temos a capela externa, a porta da recepção e o prédio do pensionato, sendo somente estes 

lugares com visão da rua. É no segundo andar do pensionato que se encontram a sala da 

administração e alguns quartos que foram desativados por conta da não permissão em 

ocupá-los devido às escadas.  
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 Esclarecemos que, ao longo do ano, a instituição promove alguns passeios em datas específicas em que 

todos os residentes são convidados e a não realização de mais momentos deste tipo se justifica pela logística 

e recursos que essas atividades implicam. A instituição permite e incentiva os familiares ou pessoas da 

comunidade a proporcionarem saídas com os idosos, mas notamos que os beneficiados são aqueles que não 

têm dificuldades de locomoção. 

 

73
 Uma pessoa que passava pela rua naquele momento e que foi abordada pela idosa. 
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Tomando o corredor, temos primeiro a capela interna, o bazar, o refeitório e a 

cozinha, paralelamente ao setor masculino, menor em quantidade de quartos, e com uma 

sala de estar onde existem sofás e televisão, sendo também onde os homens passam a 

maior parte do tempo. Prosseguindo neste corredor, temos o setor feminino em duas alas, 

mais suas respectivas salas de estar. É no último corredor do setor feminino que se 

encontram o espaço destinado às atividades coletivas, o salão, e as salas dos profissionais: 

a do médico; a sala que é dividida entre psicóloga, fonoaudióloga e assistente social; a sala 

de enfermagem onde ficam os medicamentos e similares; a enfermaria e a sala de 

fisioterapia. Ainda no final do último corredor feminino temos a rouparia. Quanto ao 

depósito/almoxarifado mais a lavanderia, estes ficam em um anexo, próximos à horta e 

área verde com pequenos jardins e gruta. Em relação aos banheiros, estes são alocados em 

cada um dos corredores, de cada setor. 

Para os familiares, o lugar é conceito de organização: os cômodos são bem 

divididos, devidamente limpos e higienizados. A divisão dos setores também agrada o 

olhar, sendo homens de um lado, mulheres de outro, denotando, segundo os entrevistados, 

respeito e privacidade
74

. É um local seguro e que inspira confiança, ainda segundo tais 

informantes, sobretudo após a colocação de câmeras de monitoramento em pontos 

estratégicos. 

A respeito da instalação dessas câmeras, vale ressaltar que o fato aconteceu no 

período em que realizávamos nossas observações, sendo que os equipamentos foram 

colocados desde a recepção, seguindo pelos corredores e no salão de atividades 

coletivas/em grupo. Embora, as câmeras cobrissem apenas os lugares de uso coletivo, não 

contemplando, portanto, todas as dependências da ILPI, como quartos, banheiros e salas 

dos profissionais, a vigilância exercida por este não-humano iria incluir todos os atores que 

circulassem sob o foco de suas lentes, sendo algo democrático, conforme uma idosa 

aponta: 
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 Do ponto de vista dos idosos e idosas, em relação ao setor feminino ser localizado distante do setor 

masculino, também significa sinal respeito. Quanto ao pensionato, embora não possua essa divisão e mesmo 

não sendo regra da ILPI, atualmente é ocupado somente por mulheres, que alegam não se sentirem 

confortáveis, por questões de pudor, ver homens ocupando quartos próximo aos seus.  

Este assunto, por sua vez, nos conduz a discussão sobre aspectos relacionados à sexualidade, mais 

precisamente às noções de que idosos são pessoas assexuadas, por não terem condições ou não poderem 

vivenciar relações amorosas, como se estas fossem uma atitude fora da normalidade (Santos, 2013a).  Acerca 

desse fato, trazemos a informação de que, o namoro entre os idosos não é censurado pela direção, a sua não 

ocorrência (ou escassa) é justificada, segundo os profissionais, pelo desinteresse dos idosos e pelo frágil 

estado de saúde da grande maioria. A esse respeito, tivemos o conhecimento de que há dois casais, que 

podem expressar carinho em público e ter momentos de intimidade. Fatos assim nos fazem crer que há meios 

de se vivenciar instantes característicos de uma vida “saudável”, contrariando a prerrogativa de instituições 

fechadas que inviabilizam essa condição.    
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Olha ali pra cima! Está vendo? Eles colocaram isso daí [câmeras] pra 

vigiar todo mundo. Assim fica até bom! E sabe por quê? [...] Porque vão 

poder vigiar se elas estão trabalhando direito, se tem gente batendo ou 

mesmo roubando. E os velhos daqui precisam ser vigiados também, tem 

uns que aprontam muito, entram no nosso quarto sem permissão [...] uns 

que armam cada briga!  

 

 

Bonamigo (2013), em seu estudo ator-rede sobre o uso das tecnologias como 

estratégia de gestão da violência, resgata o pensamento foucaultiano acerca da vigilância 

hierárquica: 

O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do 

olhar: um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos 

de poder, e onde, em troca os meios de coerção tornem claramente 

visíveis aqueles sobre quem se aplicam. [...] Ao lado da grande tecnologia 

dos óculos, das lentes, dos feixes luminosos, unida à fundação da física e 

da cosmologia novas, houve as pequenas técnicas das vigilâncias 

múltiplas e entrecruzadas, dos olhares que devem ver sem ser vistos; uma 

arte obscura da luz e do visível preparou em surdina um saber novo sobre 

o homem, através das técnicas para sujeita-lo e processos para utilizá-los 

(Foucault, 1995, p. 153, citado por Bonamigo, 2013, p. 669). 

 

 

Desta forma, a autora nos fala sobre o poder que a vigilância exerce possibilitando 

não somente a identificação como a inibição de atos censuráveis, o que, por sua vez, além 

da disciplina e controle do contexto observado, pode proporcionar a sensação de segurança 

atrelada à sensação de estar sendo vigiado. Afinal, a câmera que substitui o olhar humano 

faz com que a imagem registre e torne visível o que o humano pode não ser capaz ou, por 

questão de interesses, não querer revelar.   

  Nós, em nosso contexto, podemos elucidar algumas das controvérsias geradas por 

esse dispositivo de vigilância. Da parte da administração a colocação das câmeras 

justificava-se por ser prática cada vez mais comum em ambientes voltados para o 

atendimento de idosos e por ser um instrumento eficaz na apuração de eventuais 

irregularidades. Em relação aos demais atores – idosos e funcionários, bem como os 

muitos estagiários e voluntários – do que nos foi possível apreender, por um lado 

demonstravam certo incômodo e desconfiança pelo que se operava no ambiente, por outro, 

apresentavam suas traduções a respeito desse equipamento, vislumbrando, inclusive, certas 

vantagens que iriam acarretar em segurança e ações mais justas, em relação aos mesmos 

motivos apresentados pela direção. Com o passar do tempo, as câmeras instaladas na ILPI 

deixaram de representar uma ameaça, sendo incorporadas ao cotidiano como se nem 



114 
 

existissem no ambiente. Podemos dizer que se tornaram caixas-pretas, não ocorrendo a 

necessidade de serem abertas durante o período de nosso estudo, porém algo plenamente 

possível numa eventual circunstância.   

Mudando o foco da nossa discussão para os casos que acompanhamos, percebemos 

que todas as idosas na primeira semana exploraram as dependências da instituição. Mesmo 

Eulália que na ocasião estava utilizando cadeira de rodas, havia solicitado a um funcionário 

que passeasse com ela pelos corredores da ILPI, o que foi atendido. 

 Nos primeiros dias após a entrada, Alzira e Eulália permaneciam a maior parte do 

tempo na recepção, local privilegiado para acompanhar o movimento da rua, além do 

“entra e sai” da instituição. Com o passar dos meses, foram adentrando cada vez mais para 

o ambiente institucional, contudo, sem romperem por completo com o lado de fora da 

instituição. Agora, na oportunidade de fazer as imagens dos espaços de predileção, exceto 

a lavanderia, onde Alzira passava boa parte do tempo conversando com as funcionárias do 

setor, ambas elegeram ambientes que proporcionavam distanciamento do convívio com os 

demais idosos, locais de recolhimento, silêncio e oração. Essa escolha nos permite inferir 

que nossas narradoras se recolhiam nesses espaços na busca de privacidade e tempo para se 

tornarem mais familiarizadas com a institucionalização, compreendendo, aqui, a seleção de 

atividades com que poderiam se ocupar, quais amizades e, principalmente, encontrar um 

estilo próprio de viver e conviver na ILPI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os quartos merecem uma atenção especial, devido a algumas particularidades. Nas 

dimensões, estes são de tamanhos parecidos, sendo compostos por: três camas e seus 

respectivos criados-mudos e um guarda-roupa com três divisões, uma para cada idoso. Não 

Figura 8: capela interna 

Figura 9: banco do corredor feminino 
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há elementos de decoração, exceto naqueles quartos em que os próprios idosos trouxeram 

de suas casas ou ganharam de alguém objetos para compor o local. Quanto às 

identificações, estas foram elaboradas pelos profissionais I que colocaram, em cada 

mesinha de cabeceira, um porta-retrato com foto e nome, facilitando no reconhecimento 

por parte da equipe ou pelo próprio idoso a quem pertence o móvel e a cama ao lado.   Há 

grande rotatividade, sendo que mudanças de um quarto pro outro acontecem quando 

surgem desentendimentos e o idoso solicita o remanejamento, ou por necessidade de 

intervenção da equipe de funcionários. O intervir, nesse caso, pode ocorrer como forma de 

sanar algum conflito ou devido ao estado de saúde do idoso, quando ocorre, por exemplo, 

algum agravo, precisando ser realocado mais próximo da enfermaria e/ou na companhia de 

algum idoso mais lúcido e independente, que poderá auxiliá-lo em alguma necessidade.  

Percebemos que embora a mudança de quartos favoreça na harmonização das 

relações interpessoais, estas não colaboram para a ambientação do idoso que, ao ocupar 

diferentes quartos, tem dificuldade de definir o espaço como sendo de intimidade e 

aconchego. Dois dos casos que acompanhamos passaram por esse tipo de situação, 

mudando de quartos até se relacionarem melhor com suas companheiras, lembrando que o 

mais comum foi a troca ter sido efetivada a partir de reclamações das residentes mais 

antigas. Alzira, na busca por ajudar, importunava em demasiado, ou oferecia riscos às 

idosas mais fragilizadas, querendo, por exemplo, atuar na troca de fraldas ou na mudança 

de posição na cama durante a noite, deflagrando a necessidade constante de observação do 

que acontecia em seu quarto. Eulália fazia o inverso, exigia de suas companheiras favores, 

mesmo naquelas atividades que poderia realizar por conta própria, além do costume de 

conversar alto ou falar, mesmo sem interação, de suas queixas, independente do horário.  

Outra questão sobre esse local que as idosas relataram foi a pouca segurança dos 

seus pertences, uma vez que não há a alternativa de fechar as portas com chave.  Assim 

sendo, Alzira amarrou a porta do guarda-roupa e suas caixas com fitas e nós. Já Eulália 

preferiu carregar o que tinha de precioso de um lado pro outro: 

 
Ai, está vendo? Eu continuo do mesmo jeito, carregando minhas sacolas, 

o que é meu mesmo está aqui, está guardado aqui. Lá no quarto não é 

seguro, tem umas aí com aquela doença que faz a cabeça ficar ruim 

[alzheimer] e mexem em tudo que é da gente. O resto, o que tem aqui [na 

instituição] não é meu não, é tudo emprestado. A roupa que eu estou 

usando mesmo, essa eu ganhei das donas lá da cidade que mandam 

doação pra cá.  
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Quanto a Estamira, nos primeiros meses, ela ocupou a enfermaria até um quarto ser 

liberado somente para ela. A justificativa para essa opção foi devida ao fato de a idosa 

passar boa parte da noite acordada, hábito difícil de ser contornado, causando incômodos a 

quem quer que fosse. Houve também, no livro de ocorrências, relatos de situações de 

agressão a outro idoso e desordem no quarto
75

. Com dificuldade de deambulação, em 

algumas situações era vista se escorando ou se arrastando ao chão, recolhendo pequenos 

objetos de um lugar ou outro; gradualmente, este costume foi sendo contido e durante o 

dia, a idosa, embora não interagisse com outras pessoas (idosos ou funcionários), passava o 

tempo de forma aparentemente mais calma, acomodada em um dos sofás da sala de estar. 

Para encerrar este capítulo, é importante colocar que, no decorrer das observações e 

dialogando mais com os internos, passamos a ver os espaços sob outro ponto de vista, a 

partir do qual características muito próprias do viver naquele ambiente comunitário foram 

se revelando. De modo geral, o pronome possessivo era pronunciado com ênfase para 

demarcar o que não era de uso coletivo: o meu lugar na sala de estar, no corredor, minha 

cadeira do refeitório, minha cama, minhas coisas etc. Assim, se nos primeiros meses de 

nossa presença na ILPI, nos incomodávamos ao ver os idosos sempre nos mesmos lugares 

e horários, pudemos perceber a complexidade dessa dinâmica, aprofundando-nos mais na 

questão. Não diríamos de todos, mas para alguns idosos (com ou sem facilidade de 

deambulação), diferentemente do que pensávamos no sentido de ocuparem um 

determinado lugar como sendo uma imposição da ILPI, era esse o lugar de sua preferência, 

ação que se repetia inclusive nos mesmos horários para talvez criar uma regularidade que 

funcionava como uma referência segura do seu habitar na instituição. Esse ponto nos faz 

inferir que, romper ou não com o que é cristalizado em termos da rotina institucional, passa 

não somente pela ação dos profissionais (I e II) como também pela adesão dos idosos. 
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 A idosa, pelo que foi relatado, recusava-se a dormir na cama, repetindo, todas as noites, o hábito de retirar 

colchão e lençóis para se deitar no chão, possivelmente resquícios do tempo que morava nas ruas. Nos 

momentos de maior agitação ou crise, não aceitava nenhum tipo de abordagem, tornando-se agressiva ao ser 

tocada por funcionárias que tinham a tarefa de conduzi-la na realização de higiene pessoal, dificultando em 

demasiado o seu atendimento. Sob esse aspecto, buscava-se revisar, de quando em quando, a medicação nas 

consultas dentro e fora da ILPI (no CAPS), mas sem haver melhora aparente, segundo informado. Outras 

atividades terapêuticas não foram indicadas pelo serviço de saúde mental e, nas atividades grupais ofertadas 

na ILPI, não houve adesão por parte da idosa. 
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Minha casa, minha vida 
76

 

 
 

- Ah, o que tem de interessante aí neste jornal que a senhora está lendo? 

Perguntei. 

 

- Eu estou vendo se acho uma casa pra alugar ou comprar, não vejo a 

hora de poder morar numa casa – a idosa responde. 

 
 

 

 

Nossa análise do material evidencia que a maioria dos idosos e familiares 

desconhece o papel da instituição como moradia, atribuindo a ela apenas os cuidados 

referentes à saúde, não considerando a ILPI como espaço de convivência e socialização.  

Os idosos em condições de expressar suas impressões revelaram um forte apego às 

suas casas, como espaço de intimidade, materializado por objetos e rotinas, nos fazendo 

pensar nos impasses de uma inserção pessoal. O não reconhecimento da instituição 

enquanto moradia, o qual desencadeia um modo de vivência próprio, é evidenciado nos 

vários relatos de idosos que já residem lá há algum tempo. Normalmente, ao fazer 

referência à ILPI, utilizavam a expressão Eu estou aqui, ao invés de dizerem Eu moro 

aqui.  

Para ilustrarmos a questão, resgatamos uma pequena intervenção que fizemos com 

uma antiga moradora da ILPI, aqui com o nome de Mercedes. Ela havia solicitado à 

pesquisadora que lhe fizesse um favor: queria falar com o diretor da instituição e, por 

razões não explicitadas, não queria pedir a mediação de funcionários. Ouvimos o conteúdo 

do que desejava transmitir e contribuímos com essa empreitada. Nas cartas, em anexo, 

Mercedes pedia para entrar em contato o filho, assumia um tom mais amistoso na primeira; 

já na outra carta, talvez por não ter sido atendida, pedia para chamar a polícia e localizá-lo.  

O recado foi claro: não via a necessidade de continuar na ILPI, por estar melhor de saúde 

e, portanto, estava em condições de retornar ao lar que, através de objetos escolhidos para 

sua composição, aspirava formar. O desfecho, ou seja, o modo como essas cartas foram 

trabalhadas, ficou como tarefa destinada à psicóloga da ILPI. Sabemos, no entanto, que a 

idosa não possuía um bom vínculo com esse filho e não houve grandes avanços em relação 

a uma possível aproximação, porque a idosa faleceu poucos meses depois de se iniciar uma 

intervenção nesse sentido, devido a uma queda e intercorrências de uma cirurgia de fêmur.  
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 Utilizamos o slogan de uma política do Governo Federal, sem a intenção de fazer alusão ao programa 

homônimo do governo. Buscamos tão somente trabalhar o sentido que a ideia “casa” tem para os idosos 

entrevistados.  
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Esse lugar tão estimado, a casa, é lembrado com saudade e, não raro, com 

sofrimento, sendo o desejo de retornar para esse ambiente algo mais comum do que 

supúnhamos:  

 

Ah, bom mesmo é a casa da gente. (Heloísa)  

 

Você não vê a dona “Fulana”, ela chora. Ela morre de saudade da casa. 

(amiga de Alzira)  
 

Minha casa foi eu que fiz sozinha, carreguei até pedra na cabeça, ajudei o 

pedreiro e fiz questão de colocar vidro azul na janela de cima, queria que 

todo mundo visse que fiz uma casa no lugar que antes criava porco. [...] 

Aí, na hora que eu sair daqui [da instituição], eu vou voltar pra terminar a 

parte de cima, falta acabar a cobertura e o passeio também! (Estamira) 

 

 

 

No caso de Estamira, nossa melhor forma de abordagem foi através de questões 

relacionadas à casa. Como na fala acima, ela conseguia concatenar suas ideias de modo 

que nos revelava seus anseios e fatos reais de sua vida. Além disso, de tudo que destoava 

dos demais casos acompanhados, ela, como os outros idosos que lamentam suas perdas, 

dificilmente voltariam a residir no lugar mais que desejado e que se apresentava com o 

mais legítimo sentimento de pertencimento: a casa, o lar, o ninho.  

Eulália, autora da decisão de se mudar para a ILPI, por sua vez, assumiu uma 

postura diferente e mais reflexiva de sua real condição, sendo pragmática: 

 

 

Lembra que eu te falei quando você foi lá na casa da minha irmã me 

entrevistar? Eu falei que quando eu voltasse a andar eu iria tentar uma 

casa de conferência, não foi? Mas eu comecei a comparar, sabe? Vi que 

aqui tem os recursos que lá fora eu vou ter que arranjar sozinha. E os 

anos passam muito depressa e quanto mais velha eu ficar, mais difícil vai 

ser. Se agora eu já estou ruim das pernas, imagina mais pra frente, não é 

mesmo? E como que, ganhando só um salário mínimo de aposentadoria, 

eu vou conseguir me virar pra pagar o que eles cobram de taxa pela casa, 

mais comida, remédio e outras coisas de precisão? O jeito é ficar por aqui 

mesmo e só sair pra ir pro Quicumbi
77

. 

 

 

 

Por assim observar, entendemos que estar de passagem ou habitar a ILPI é algo 

que nos faz pensar nas possibilidades de o idoso se adaptar ou não à sua nova condição de 

vida. Fato que requer aceitação, flexibilidade, plasticidade e sentido de vida (Clos, 2010, 
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 Quicumbi é uma palavra de origem africana que designa um tipo de dança religiosa. Nesse contexto, a 

idosa se refere ao Cemitério Municipal de São João del-Rei, sendo popularmente chamado dessa forma. 
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p. 101), para, então, definir qual o sentido atribuído à institucionalização, o que acaba 

sendo balizado pela forma como se deu a escolha ou decisão por essa opção de moradia, 

confirmando o que Goffman (1961/2011) diz a respeito do entrar voluntária ou 

involuntariamente numa instituição, condição que interfere sobremaneira no ânimo e nas 

expectativas dos internos.  
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Capítulo 4: Como será o amanhã?  

 

 

De todos os idosos que acompanhamos o processo de saída do ambiente doméstico 

para o ambiente institucional, vemos que, com o passar do tempo e com as rotinas da ILPI, 

foram se ambientando melhor, criando algum tipo de ligação com o local.  

Recapitulando cada caso separadamente, a respeito de Alzira vemos que, se no 

início as preocupações da idosa eram mais voltadas para resgatar a sua rotina quando 

residiu na ILPI pela primeira vez, buscando repetir os hábitos de auxiliar nos cuidados dos 

idosos mais debilitados, após alguns insucessos nessa tarefa, em que o seu estado físico já 

não lhe possibilitava desempenhar as atividades com desenvoltura, a idosa começa a 

direcionar o olhar para assuntos pessoais. Passou a recorrer com frequência aos 

profissionais I para localizar seu sobrinho, na angustia de ter notícias, receber visitas e, 

principalmente, poder resolver aquilo que antes fazia sozinha, como ir ao banco para 

receber a aposentadoria e fazer o repasse para a ILPI
78

. Na companhia da pesquisadora, nos 

últimos meses, em entrevista, a idosa comenta: 

  

Ah, minha filha, o que está mais me preocupando e me ocupando hoje é o 

esquecimento. Nossa! Como minha memória está ruim! Faço um esforço 

pra lembrar certas coisas. [pausa] Nomes, então, nem me preocupo mais 

em guardar. Tem horas que me dá aquele rompante [faz gestos] uma 

nervosia que só vendo. Depois me acalmo, não tem jeito mesmo. Eu sei 

que isso é da vida [pausa] da vida que está acabando. [pausa] Ah! Deixa 

pra lá! [pausa] Mas me fala o que você veio fazer aqui hoje [...] então 

vamos até o meu quarto.  

  

Naquele instante, buscávamos trabalhar com a idosa a devolutiva da pesquisa para 

que ela tivesse ciência do que tínhamos escrito a seu respeito. Sabendo que a idosa estava 

em constante acompanhamento pelos profissionais da ILPI, não nos caberia naquela hora 

ou neste texto falar sobre possíveis patologias que poderiam estar relacionadas ao 

esquecimento. Estávamos ali para ouvir o que Alzira interessava dizer:  

 
Mas pra que mesmo serve esse seu trabalho? [...] Ah! Então, explica que 

a gente tem que colorir a vida, se fosse pra ser tudo sempre igual ou sem 

dificuldades, não seria vida. Perde a graça! Fico satisfeita de saber que 

quem for ler seu trabalho, vai saber o quanto eu aprontei nessa minha 

vida [risos]. 
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 Ficou acordado na ocasião da assinatura do contrato com a ILPI que este sobrinho ficaria responsável por 

conduzir a idosa, todos os meses, ao banco. Uma medida para manter o contato entre o familiar e a idosa, 

além de possibilitar que ela continuasse participando da condução de alguns assuntos pessoais. 
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Por vezes, ouvimos a idosa relatar que o que lhe incomodava no envelhecimento 

não era a possibilidade da morte, mas a possível dependência e a fragilidade. A vida, 

segundo ela, foi vivida do jeito que bem escolheu, mesmo que resultasse em acertos ou 

situações conflituosas.    

Eulália, após fazer progressos em termos de reabilitação e andando com auxílio de 

uma bengala, muda o seu foco em termos das expectativas que fez para se ocupar dentro da 

ILPI. Antes de se mudar, pensava em auxiliar na cozinha, mas depois de algumas 

tentativas e se aborrecer com os equipamentos exigidos como touca e luvas, optou por se 

envolver cada vez mais nas atividades de lazer ofertadas dentro ILPI. Buscando novos 

horizontes, investiu em encontros de sociabilidade e lazer fora do ambiente institucional 

para manter uma vida ativa e em contado com o mundo lá fora. Notamos, no entanto, que 

em alguns momentos, a ansiedade por contar com alguém que a levasse para passear e 

frequentar lugares fora da ILPI revelava um não querer estar ali naquele espaço e entre os 

idosos com quem havia se desentendido, situações estas que foram recorrentes no período 

de observação.  

Agora, como forma de atender a demanda por outras atividades, Eulália, então, foi 

selecionada para participar de um projeto de oficina de informática na Lan House/UFSJ
79

, 

onde descobriu que a internet poderia ser um recurso de entretenimento e informação. Ao 

utilizar a pesquisa de imagens de lugares e coisas de sua predileção para “matar a 

saudade”, como era o caso da cidade de Aparecida do Norte, ela ressignificou suas perdas 

podendo, no que compreendeu muito bem, fazer um passeio virtual pelo lugar todas as 

semanas. Foi também a oportunidade de, através do diálogo com os colegas do grupo e das 

pesquisas on line, buscar conhecimento de assuntos relacionados aos direitos dos idosos, 

relacionados à ILPI ou não. A idosa ainda insiste em cumprir com atos de cidadania, como 

aconteceu nas eleições governamentais, não se abstendo de votar, desejosa que seus 

candidatos vencessem para então poder cumprir com as promessas de melhorias sociais.                   

Sobre Heloísa, com a saúde cada vez mais frágil e a comunicação cada vez mais 

difícil, faltaram-nos elementos para relatar sobre sua inserção e relação com a ILPI. De 

qualquer forma, ao vê-la sempre rodeada pelos familiares e, ao ser abordada por nós, 
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 O projeto de extensão universitária Processo grupal mediado pelo computador em oficinas de inclusão 

digital para idosos, de cuja equipe (composta por alunos de graduação e mestrado) faço parte, sob orientação 

da professora Maria de Fátima A. de Queiroz e Melo, DPSIC/UFSJ, reúne idosos de dois segmentos: um 

grupo de convivência de terceira idade de um bairro carente e um outro composto por alguns residentes do 

ASA. O trabalho tem como ponto central a formação e consolidação de um grupo, possibilitando que a troca 

de experiências entre os envolvidos aconteça paralelamente à aproximação com as novas tecnologias de 

informação e comunicação. 
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esboçava sorrisos que nos indicavam que, dentro de suas possibilidades, estava bem 

ambientada. A respeito da família, vemos quase como um privilégio poder contar com 

manifestações de afeto, pois muitos dos residentes não gozam de tratamento semelhante, 

por não terem parentes próximos que possam cumprir com esse papel ou pelos vínculos 

rompidos pelas as mais diversas razões.  

O caso de Estamira caminha a passos lentos e, embora a visita de fiscais tenha 

gerado parecer indicando necessidade de realocação da idosa noutro ambiente, até o 

término de nosso trabalho de campo, o processo não havia sido concluído. Sabemos apenas 

que, após crises de difícil condução e necessitando de um atendimento especializado para 

sua estabilização, a idosa foi conduzida para uma internação psiquiátrica, em uma cidade 

vizinha e por lá continua sem previsão de alta.  Confirmamos, então, somente o difícil trato 

para com ela, devido às limitações da ILPI para exercer um melhor atendimento e devido à 

dificuldade de se chegar a um consenso em termos de contrapartida do município. Parece-

nos que faltam medidas intersetoriais que englobem outros órgãos públicos de prestação de 

serviços sócio-assistenciais, sobretudo no campo da saúde mental. Este caso ainda serviu 

de pauta de reflexão para alguns funcionários em relação à procura de vagas para pessoas 

com algum “transtorno psiquiátrico” com menos de 60 anos de idade
80

, desencadeando 

desconforto sobre a visão de familiares que concebem a ILPI como um substitutivo das 

internações psiquiátricas. 

Em relação ao caso das duas idosas que estiveram de passagem na ILPI – falando 

primeiro de Imaculada – ao entrarmos em contato, verificamos que a idosa continuava sob 

os cuidados da esposa de seu sobrinho, num clima mais harmonioso e com a participação 

de outros familiares. Ambas as partes relataram que estão vivenciando uma reaproximação 

mais afetuosa e, um pouco mais ou um pouco menos, o exercício de fazer concessões.  

Aurora, por sua vez, além de passar por acompanhamentos regulares de 

profissionais da saúde, pode contar com uma rotina melhor adaptada às suas necessidades e 

anseios. Relacionando-se melhor com a família e reagindo bem à ideia de ter uma 

cuidadora para conduzir a realização de suas atividades diárias, considera-se satisfeita por 

conseguir manter sua liberdade de ir e vir e por reduzir a solidão.   
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 Casos em que o interessado pela vaga não tem 60 anos completos não entram na agenda para a entrevista 

de triagem. Destacamos, a esse respeito, a possibilidade de dar abertura para uma suposta contagem 

regressiva, ou seja, ao atingir a idade mínima, a pessoa poderá pleitear o ingresso do familiar na instituição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao ter a dissertação nos moldes necessários para realizar a defesa, me paralisei 

diante das perguntas: o que de fato concluímos? O que apresentamos de contribuição para 

o estudo do tema tão debatido por nós e por tantos pesquisadores que se dedicam ao 

assunto?  

Mais do que respostas, eu sabia que, com a descrição do movimento de saída do 

idoso do ambiente doméstico para adentrar no ambiente institucional, o que havia feito era 

explicitar as muitas controvérsias existentes, acompanhando os dramas e conflitos que 

permeiam essa situação. Falei das angústias dos idosos em relação ao que seria feito de 

suas vidas. Pude perceber que a família nem sempre é vilã ao confiar seus idosos às 

instituições e que a fragilidade de algumas relações familiares não surgiu apenas às 

vésperas da mudança ou com o adoecimento do idoso. A família também sofre com a 

decisão e lamenta o desamparo ou as limitações em relação ao exercício do cuidado. A 

instituição não é somente aquele local de abandono ou que segrega o idoso, mas também é 

aquela que, ainda que esteja sujeita ao engajamento de seus funcionários e gestores, dentro 

das limitações e recursos disponíveis, busca atuar em prol do idoso, de seu bem-estar. 

A explicitação dos dados mostrando os números e projeções da população idosa 

brasileira para as próximas décadas, 20 ou 35 anos a contar de agora, foi regra geral para 

muitos artigos e livros consultados. Bom argumento para justificar a pertinência da 

pesquisa, tanto que também recorri a esse formato. No entanto, repensando a questão, 

acredito que falar das estimativas que apontam que, em 2050, o Brasil será o país mais 

“idoso” do mundo, é algo que também cabe como provocação para as considerações finais. 

De fato, hoje, apostamos num envelhecimento mais saudável e ativo, algo 

plenamente possível com os avanços que vêm ocorrendo. Ainda assim, que futuro nos 

espera? Será que eu, nessa data, perto de completar meus 70 anos, poderei contar com 

recursos suficientes para viver uma velhice melhor do que a dos nossos sujeitos 

pesquisados? Será que nossas políticas públicas terão avançado de forma considerável para 

garantir essa tranquilidade? 
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Torna-se imperativo responder sobre o quão cientes estamos dessa “revolução da 

longevidade”
81

 e o que está sendo feito a curto, médio e longo prazo para lidar com a 

situação, além de pensar sobremaneira na população de baixa renda que, possivelmente, 

será aquela que mais sofrerá com os impactos dessa revolução. Afinal, a 

institucionalização é apenas um detalhe, um recurso assistencial como tantos outros que 

deverão operar de forma eficaz para dar conta das intercorrências que surgem com a idade 

avançada. 

Ao acompanhar os momentos ligados à mudança do idoso para a ILPI, foi possível 

perceber a complexidade do fenômeno, do como e o quanto a rede se ramifica em pontos e 

nós, fazendo-me pensar que não contemplei todos, mas pude eleger aqueles que pareciam 

ser os mais significativos. Ao encerrar o trabalho de campo, pude testemunhar que a rede 

continuava fazendo novas associações: outros fatos iam surgindo na condução do processo 

de ingresso dos idosos, por parte da ILPI que, por sua vez, articulava com outras redes, e 

assim por diante. Como não tinha a pretensão de tecer comentários valorativos, durante a 

pesquisa, em relação à instituição, mas sim apresentar os fatos em suas várias versões, 

posso dizer que a ILPI não se revela como a melhor ou pior opção para o idoso, é tão 

somente uma prestação de serviços à disposição em termos de assistência e que a ela 

recorremos, se julgarmos necessário. Além disso, acredito que a instituição onde realizei o 

trabalho (bem como outras tantas, assim suponho) em algumas ocasiões se viu diante da 

possibilidade de repensar suas práticas. Apesar de ainda não conseguir ser um lar para os 

idosos no seu sentido pleno, por estar em função das determinações que a regem e ainda 

ser refém de alguns vícios (como premiando os que colaboram com a rotina e censurando 

aqueles que perturbam a ordem), testemunhei a disposição para desenvolver estratégias 

para fazer frente a situações que emergiram sem soluções imediatas.   

Em relações às senhoras participantes das narrativas, algo semelhante ocorreu, o 

estar na instituição não era evento de um dia só, elas estavam e continuam buscando, 

dentro de suas possibilidades, alguma referência para habitar na ILPI. Com isso, elas 

elaboram algumas estratégias dentro do ambiente da instituição (seguindo as regras ou 

subvertendo-as) e lançando mão de artifícios para alcançar algo além dos muros, como 

manter contato com a família (ainda que se limite ao querer) e com o lado de fora 

(desejosas por realizar atividades noutros espaços). A esse respeito, vale lembrar as 

narradoras que conseguiram fazer com que suas vozes fossem ouvidas, manifestando o seu 
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 Utilizamos esse termo que é bastante empregado por Alexandre Kalache (presidente do Centro 

Internacional de Longevidade Brasil) em suas palestras e publicações. 
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não ao processo de institucionalização e puderam dar um rumo diferente para suas vidas 

(embora saibamos que alguns idosos não chegam ao sucesso desse intento, fato também 

descrito no texto).   

Lembrando as observações da entrevista de triagem, algo que me intrigou foi a 

situação daqueles idosos que não entraram para a ILPI. Era nítido o desamparo das 

famílias e as condições relatadas sobre como os idosos se encontravam, demandando, 

portanto, providências e ações. Assim, se não há lugar na ILPI para todos aqueles mais de 

50 casos que ouvi expondo suas dificuldades e necessidades, como será que estão essas 

famílias e idosos? Responder essa questão não cabia nos objetivos da pesquisa, mas passa 

a ser uma de minhas inquietações e futuras perspectivas de investigação. Afinal, quais são 

os arranjos que tais famílias conseguiram fazer? Quais foram (ou são) as estratégias que 

elas puderam recorrer para dar conta da situação? 

Como última reflexão, acredito que toda e qualquer prática capaz de tornar mais 

ameno os dilemas e conflitos que surgem, a partir da constatação da necessidade do 

ingresso do idoso no ambiente institucional, deve ser pensada e articulada com o 

envolvimento de todos os atores. Para tanto, mais do que ouvir cada um – idoso, família e 

instituição – é preciso criar condições para que estes se impliquem no processo, num 

contínuo aperfeiçoamento do exercício do cuidado em todos os níveis e dimensões.  

E com eu já havia alertado que não terminaria essa discussão com ponto final, 

encerro com a pergunta de uma narradora que vivenciou anos a fio dentro de uma ILPI e 

que, com certeza, entende mais do assunto que eu: Mas pra que mesmo serve esse seu 

trabalho? 
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POSFÁCIO 
 

 

 

Todo caminho da gente é resvaloso. 

Mas também, cair não prejudica demais 

A gente levanta, a gente sobe, a gente volta!... 

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 

Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 

Sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem. 

Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, 

E ainda mais alegre no meio da tristeza... 

 
                                                                                                                   (Guimarães Rosa) 

82
  

 

 

Revisitando as narradoras... 
 

 

Certa vez ouvi o comentário de um idoso, residente de longa data na instituição, 

que muito me impactou ao dizer: Vocês são assim, vêm aqui, fazem o que precisam e 

depois somem. Não aparecem mais e deixam a gente com saudade. Por certo, todo aluno 

de estágio ou pesquisador ao se inserir no campo apresenta a proposta de trabalho e os 

contornos que esta terá, incluindo sua duração. Ainda assim, por ser inegável que o vínculo 

uma vez estabelecido desperta afeto, intensifica-se o compromisso e zelo no que compete à 

preparação do como e quando ocorrerá o encerramento das atividades. Tanto é verdade que 

digo, sem ressalvas, ter experimentado o mesmo sentimento. 

Sem a pretensão de prolongar a pesquisa ou ser exaustiva ao dar mais detalhes dos 

casos analisados, exponho que o período que se sucedeu entre o término da pesquisa de 

campo até a entrega da versão final da dissertação foi marcado pela manutenção do contato 

com a instituição. Foram dias de conversas formais, como as devolutivas e participações 

em eventos promovidos pela ILPI, até conversas para passar o tempo, no simples querer 

estar ali revisitando minhas narradoras.   

Do que se tratou a devolutiva para a instituição, foi possível refletir, em conjunto 

com os funcionários, sobre meios de se aperfeiçoar o processo de condução dos idosos ao 

ASA, bem como sua ambientação. Discutimos sobre os possíveis ganhos da divisão das 
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 Trecho da obra de Guimarães Rosa, 1956. Extraído de: Rosa, J.G. (2001), Todo caminho. In: Grande 

Sertão Veredas: o diabo na rua, no meio do redemoinho. 14ª Ed.; Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
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entrevistas com os familiares ou responsáveis pelos idosos em momentos distintos e 

conforme os temas, visando uma melhor compreensão do processo e resultados. Assim, 

haveria um dia para colher informações sobre os idosos, outro para explicar as cláusulas do 

contrato, até chegar o dia da mudança propriamente dita sem, contudo, ser encerrada a 

ligação entre as partes. Destarte, foi planejada a realização de encontros periódicos com os 

familiares e responsáveis de todos os residentes, para informes e rodas de conversa, 

instituindo-se assim “O Dia da Família”. Estas reuniões buscam estreitar os laços, no 

sentido de transmitir a ideia de que a instituição não vai substituir o convívio familiar, 

apenas entrará como parceira, quando não há meios de cuidar do idoso em casa. 

Ressaltando que, para o idoso ser bem cuidado, seus vínculos afetivos não podem ser 

desfeitos, sendo preciso que a família esteja presente no ambiente institucional. 

Num aspecto mais íntimo e de sensibilidade, o movimento de continuar 

frequentando a instituição possibilitou-me acompanhar os últimos dias de vida de Heloísa 

em meio ao carinho de seus familiares e funcionários. Além de presenciar algo semelhante 

em relação a Alzira, cada vez mais frágil, declinando física e cognitivamente, até vir a 

falecer, sem, contudo, ter o mesmo tipo de aproximação com a família. 

Também foi ocasião propícia para ter notícias das senhoras Imaculada e Aurora. 

Casos que, se por um lado, apresentaram elementos que encerravam uma controvérsia, por 

outro, não inviabilizaram o surgimento de outras. As conclusões do como se daria o 

exercício do cuidado dessas idosas tornaram-se provisórias, no que diz respeito ao 

fechamento da questão. Alianças foram feitas e desfeitas, estratégias para permanecerem 

em seus lares foram criadas e depois se tornaram insuficientes, revelando a instabilidade 

dos acordos feitos justamente por esbarrarem em novas configurações. 

Imaculada não permaneceu por muito tempo no convívio familiar, pois 

persistiram os problemas de convivência e a cooperação entre os membros firmada quando 

de sua saída da ILPI não se cumpriu conforme o esperado. Um dos familiares disposto a 

colaborar no revezamento do cuidado adoeceu e os demais optaram por conduzir a idosa 

para uma instituição situada numa cidade vizinha.  

A respeito de Aurora, foi enriquecedor acompanhar novas entrevistas e visitas 

domiciliares, porque culminaram na sua mudança para o ASA. A idosa, quando sozinha, 

sofreu quedas por conta da visão bastante comprometida e os sobrinhos que a auxiliavam 

precisavam devotar um tempo maior no cuidado de seus próprios pais. Ao se pronunciar 

durante a entrevista, Aurora revelou o desalento por não conseguir morar sozinha, de sentir 

solidão e não dar conta de fazer o que antes era capaz sem a ajuda de terceiros.  Assim, 
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ciente de suas limitações e necessidades, acatou a sugestão de seus sobrinhos em se mudar 

para a instituição. Sentimentos intensos faziam com que ela se debatesse: ora a dureza das 

limitações e fragilidade se apresentava por demasiado indigesta, ora o rompimento com os 

referencias era o que mais lhe causava sofrimento: 

 

vocês não sabem o quanto eu chorei hoje, porque vivi 90 anos na mesma 

casa e agora deixo tudo pra vim pra cá. Mas como eu não estou boa, 

antes eu fazia tudo, agora não posso mais. No estado que eu estou não dá 

mais, o jeito é me conformar. 

 

 

Estes dois casos, em particular, me fazem pensar que a entrada para a instituição 

não seria algo descartado, mas, de modo algum, um caminho previsível, como se fosse 

destino certo, pois, outros rumos poderiam ser traçados. Inegavelmente, cuidar envolve 

afeto, disponibilidade emocional e física dos familiares, o que nem sempre é possível de 

acontecer nem tampouco se bastar. Ao que parece a realização dos cuidados no ambiente 

institucional entra para sanar tal lacuna ou carência, constituindo-se passe livre para 

aqueles que se encaixam no perfil de características como falta de vínculos, esgotamento 

dos cuidadores familiares e falta de recursos financeiros. Talvez, com o passar dos anos, 

este modelo de assistência continuará sendo a alternativa imediata para aqueles que 

demandam cuidados específicos e cada vez mais complexos devido ao grau de 

dependência e, ao mesmo tempo, não carregará significados como lugar de abandono e 

descaso, estando a família e a comunidade mais presentes e atuantes. Para tanto, torna-se 

imperativo trabalhar as noções de cuidado e o modo como se concebe o envelhecimento 

frágil em sociedade. Cuidar não deve entendido simplesmente como estar com seu idoso, 

mas conseguir oferecer o que ele necessita para viver com dignidade, em todas as 

dimensões (como física, emocional, financeira etc.). É provável que, trabalhando valores e 

debatendo o assunto em termos de formação humana e educação, nós tenhamos um 

aprofundamento da questão, ou melhor, dos percalços e da grandiosidade do cuidar e ser 

cuidado.  Afinal, este exercício pode não acontecer apenas com o outro, mas em algum 

momento e de alguma forma com cada um de nós. 
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ANEXOS 

   

I. Roteiro de Observação
83, 84

 
 

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA INSTITUIÇÃO:  

- Acessibilidade;  

- Espaços de convivência (sala de TV, local para receber visitas, etc.); 

- Dormitórios (disposição do mobiliário, presença de objetos pessoais, de uso coletivo e objetos de 

decoração, etc.); 

- Refeitório; 

- Sala de atividades coletivas/ocupacionais; 

- Demais dependências (banheiros, corredores, capela, pátio, horta, cozinha, ambulatório, 

recepção, administração, etc.).  

 

2. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: cargos e regime de trabalho, equipe de cuidadores. 

 

3. DINÂMICA INSTITUCIONAL:  

- Normas (como são transmitidas e seguidas/transgredidas); 

- Atividades diárias – tipos e horários (banho, refeições, cuidados de enfermagem, etc.); 

- Atividades de entretenimento – tipos, periodicidade e participação;  

- Presença de voluntários e estagiários (formação e atividades realizadas); 

- Visita de familiares e pessoas da comunidade em geral;  

- Eventos e dias festivos; 

- Passeios e atividades fora do ambiente institucional. 

 

4. O IDOSO ... 

- características (alguns comportamentos e costumes, vestuário, etc.) 

- relações interpessoais (“modos” de interação com outros idosos residentes, funcionários da 

instituição, familiares, etc.); 

- espaços de preferência e de não preferência; 

- a forma como se dá o uso dos objetos pessoais e coletivos; 

- possíveis sinais de apatia, tristeza, isolamento, etc.; 

- expressões de contentamento, alegria, etc.  

                                                           
83

 Todas as categorias acima listadas levam em consideração os sujeitos da pesquisa e não temos a pretensão 

de realizar nenhum tipo de análise institucional. 
 
 

84
 Para a elaboração dos três primeiros itens deste roteiro baseamo-nos no Guia para melhor escolha da 

instituição, de Born e Boechat (2006).   
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II. Roteiro de entrevista com os idosos 

 

* Antes da entrada para a instituição: 

      * Pergunta inicial:  

- Se alguém que não lhe conhecesse perguntasse quem é o senhor (a) ... (mencionar o nome), o 

que responderia?  

 

1- Como é a rotina de sua casa? Quais atividades o senhor (a) costuma fazer ao longo do dia? 

2- Em termos de alimentação, quantas refeições o senhor (a) costuma fazer por dia? Quais 

horários? Quais alimentos são mais comuns? Quais os de sua preferência? 

3- O senhor faz algum tratamento de saúde? Faz uso de medicações? 

4- Quantas pessoas moram com o senhor (a)? Caso more sozinho, com qual familiar o senhor 

(a) tem mais contato? 

5- Quem é o responsável pelos cuidados da casa (organização, limpeza, etc.)? E em relação ao 

custeio de despesas? 

6- Como é a convivência com os familiares, amigos e vizinhos?  

7- Como foi tomada a decisão de ir para uma instituição?  

8- Houve alguma circunstância (ocorrência especial) que contribuiu para essa decisão? 

9- Quais os principais motivos para essa decisão? 

10- Quem fez o contato com a instituição? Qual é a opinião dessa pessoa sobre o lugar? E 

sobre a sua mudança para este lugar? 

11- O senhor (a) já conhece a instituição para onde irá se mudar? Conhece outras instituições? 

12- Caso o senhor (a) já conheça a instituição para onde irá se mudar, conte-me o que achou do 

espaço físico (quartos, refeitório, espaço de convivência, etc.). Caso não conheça, como o 

senhor (a) espera que seja esse lugar? Como o senhor (a) o imagina e o que espera 

encontrar por lá?  

13- O senhor (a) pensou noutra opção que não a de ir para uma instituição? Caso sim, por que 

essa opção não foi escolhida?  

14- Como o senhor (a) vê os direitos dos idosos?  

15- O senhor (a) conhece o Estatuto do Idoso? O que sabe a respeito? 

16-  O senhor (a) já pensou no que fará com seus objetos pessoais e bens de um modo geral?
85

  

17- Quais os objetos que o senhor (a) gostaria de levar para o seu novo lugar de moradia? Tem 

algum que é mais especial ou importante? 

18- Quais os objetos que o senhor (a) terá que se desfazer ou não poderá levar consigo? Qual 

(is) deles será (ão) mais difícil (eis) de “abrir mão”?   

19- Como será para o senhor (a) morar na instituição? O que o senhor (a) pensa a respeito? 

 

 

 

                                                           
85

 Caso o idoso tenha um animal de estimação é pertinente perguntar que providência será tomada, quem 

ficará com o animal, etc. 
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* Após a entrada para a instituição: 

* Primeiro momento da entrevista (logo após a entrada do idoso, preferencialmente no 

dia seguinte). 

1- Como transcorreu o processo de mudança para a instituição? Conte-me sobre os 

preparativos. 

2- Em relação aos objetos e bens, que decisões o senhor (a) tomou?  

3- Além de roupas, quais objetos o senhor trouxe para a instituição? 

4- O senhor (a) sentiu alguma diferença entre o dia que visitou a instituição para conhecê-la e 

o dia da mudança? 

5- O que o senhor (a) sentiu quando entrou na instituição (no dia da mudança)? Como foram 

os primeiros dias nesse local? 

6- Como tem sido morar aqui (mencionar o nome da instituição)?  

7- Como é a convivência com os demais idosos? E com os funcionários? 

8- Em relação à instituição, o que mais tem lhe agradado? 

9- O senhor (a) tem tido alguma dificuldade para se ambientar nessa instituição? Qual (is) 

dificuldade (s)? 

10- Como é o seu quarto? O senhor (a) divide esse espaço com alguém? 

11- O senhor (a) divide objetos com outras pessoas? O que pensa a respeito? 

12- Qual sua opinião a respeito do espaço físico da instituição? O senhor (a) frequenta todos os 

ambientes? Em qual se sente mais à vontade? E em qual ambiente o senhor (a) não gosta 

de ir?  

13- Como tem sido o contato com a família? 

14- Em relação ao futuro, quais são as suas expectativas: o senhor (a) faz planos para sua vida? 
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III. Roteiro de entrevista com os familiares/responsáveis 

* Antes da entrada para a instituição: 

Pergunta inicial: Quem é o senhor (a)... (mencionar o nome)?  

 

1- Como é a rotina do idoso? Quais atividades ele costuma fazer ao longo do dia? 

2- Quem é o responsável em relação aos cuidados da casa e ao custeio de despesas? O idoso 

contribui para o orçamento doméstico? 

3- Quem é o responsável pelos cuidados do idoso? Como você/essa pessoa se sente ao exercer 

esse cuidado? 

4- Esse idoso é alguém que demanda muitos cuidados em relação à saúde?  

5- Como é a convivência desse idoso com os familiares, amigos e vizinhos?  

6- Como foi tomada a decisão de conduzir o idoso para uma instituição?  

7- Houve alguma circunstância (ocorrência especial) que contribuiu para essa decisão? 

8- Quais os principais motivos para essa decisão? 

9- Como/por quem foi tomada esta decisão? Qual a sua opinião? E a dos demais familiares? 

10- Você já conhece a instituição para onde o idoso irá se mudar? Por que ela foi escolhida e 

não outra?   

11- Caso conheça a instituição para onde o idoso irá se mudar, quais as suas impressões a 

respeito do espaço físico (quartos, refeitório, espaço de convivência, etc.). Caso não 

conheça, como você espera que seja esse lugar?  

12-  Como se deu o contato com a instituição?  

13- Você pensou noutra alternativa ou opção que não essa (a de conduzir o idoso para uma 

instituição)? Caso sim, por que essa opção não foi escolhida?  

14- Você conhece outras opções de assistência ao idoso?  

15- Como você vê o direito dos idosos? 

16- O que você sabe a respeito do Estatuto do Idoso? 

17- Você já pensou no que será feito com os objetos pessoais e bens do idoso? O que poderá 

ser levado e do que ele terá que se desfazer? 

18- Na sua opinião, como será para seu familiar viver numa instituição? 

19- Você acredita que ele terá algum benefício ao se mudar para a instituição?  

Qual (is)? 

20-  O que você acredita que será mais difícil para ele e para a família nessa nova fase? 

 

* Após a entrada para a instituição: 

1- Como transcorreu o processo de mudança para a instituição? Conte-me sobre os 

preparativos. 

2- Teve alguma dificuldade em relação à documentação? Alguma exigência por parte da 

instituição?  

3- Em relação aos objetos e bens, que decisões foram tomadas?  

4- Você sentiu alguma diferença entre o dia que visitou a instituição para conhecê-la e o dia 

da mudança? 

5- Como tem sido para o seu familiar viver numa instituição? 
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6- Qual a sua opinião em relação ao que a instituição tem proporcionando ao seu familiar? 

7- Como tem sido o seu contato com idoso após a mudança para a instituição? E de outros 

familiares ou pessoas com quem ele tinha algum tipo de relacionamento (amizade, por 

exemplo)? 

8- Como você está lidando com a ausência do idoso, após sua mudança para a instituição? 

9- Você em algum momento cogitou outra estratégia além da permanência na instituição? 
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IV. Roteiro de entrevista com os profissionais da instituição  

I- Antes da entrada para a instituição: 

1- Para você, qual a função de uma instituição para idosos? 

2- Como você caracteriza a instituição?  

3- Qual é o perfil (característica) dos idosos que residem nessa instituição? 

4- O que é mais comum, em termos de expectativas, por parte dos idosos que procuram a 

instituição como opção de moradia? E de seus familiares? E quais seriam as suas 

expectativas?
86

 

5- Qual é o procedimento adotado para que um idoso possa se mudar para a instituição? 

Descreva cada uma das etapas. 

6- Quais são as normas e regulamentos da instituição? Quais as orientações que são passadas 

para os idosos? E em relação à família? 

7- Quando os idosos saem de suas casas para morar na instituição, o que acontece, o que 

muda na vida dessas pessoas? 

8- Quais medidas foram tomadas para o acolhimento do idoso
87

? 

 

II- Após a entrada para a instituição
88

: 

1- Como transcorreu o processo de mudança do idoso para a instituição?   

2- O idoso ou a família, em algum momento, pensou em desistir?  

3- Como tem sido a convivência do idoso com os demais? E com os funcionários? 

4- Como tem sido para o idoso morar na instituição? O que mudou na vida dessa pessoa? 

Falar sobre a rotina. 

5- Como tem sido o contato do idoso com o seu familiar? Os familiares têm mantido contato 

com a instituição? 

6- Como é avaliado o grau de satisfação do idoso em relação à instituição? Como são 

coletadas e acolhidas as sugestões de mudança?  

 

                                                           
86

 Caso seja adequado, perguntar também em relação à instituição.  
87

 Serão contemplados o casos dos idosos selecionados para a pesquisa. 
88

 Idem. 
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V. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - IDOSOS 

 

Eu___________________________________________________________ (nome do idoso), 

residente à____________________________________________________________________, 

telefone__________________     Carteira de identidade nº___________________e 

eu______________________________________________________ (responsável legal), grau de 

parentesco_______________________residente  à_____________________________________ 

_____________________________________, telefone______________________, Carteira de 

identidade nº_______________________, declaramos ter sido informados detalhadamente sobre a 

pesquisa intitulada “A passagem do ambiente doméstico para o institucional – um estudo Ator-

Rede sobre o processo de entrada do idoso em uma instituição de longa permanência”, que tem 

como  objetivo compreender como transcorre e é vivenciada, pelo idoso, a mudança do ambiente 

doméstico para o ambiente institucional.  

Declaramos estar devidamente esclarecidos sobre as questões da pesquisa e de como será nossa a 

participação. Durante o estudo não seremos submetidos a nenhum tipo de procedimento ou 

intervenção, sendo que a participação na pesquisa consistirá em conceder duas entrevistas (antes e 

após a mudança para a instituição), e permitir que a pesquisadora faça algumas observações no 

contexto da Instituição.  

Fomos esclarecidos sobre a liberdade de nos retirarmos do estudo em qualquer momento, sem 

perda de benefício ou outra penalidade. Pela participação não será pago nenhum valor em dinheiro 

e esta não acarretará em nenhum tipo de despesa, mas caso isso ocorra as mesmas não serão de 

nossas responsabilidades. 

Recebemos garantias de total sigilo. Nomes e informações pessoais não aparecerão em nenhum 

momento do estudo. Os dados serão tratados com absoluta segurança para garantir a 

confidencialidade, privacidade e anonimato em todas as etapas do estudo, e de que a pesquisadora 

manterá estes dados arquivados durante um período mínimo de 5 anos a contar da data inicial.   

Os resultados do estudo serão divulgados na dissertação de mestrado, em artigos científicos e em 

apresentações em congressos, sendo que, a divulgação das informações será anônima. 

Esta pesquisa poderá trazer benefícios para a produção de conhecimento científico do país, uma 

vez que os avanços nos estudos sobre envelhecimento e assistência à pessoa idosa ocorrem através 

de trabalhos como este, contribuindo para uma redefinição nas políticas públicas e novas práticas 

institucionais, beneficiando a sociedade de forma geral. Por isso a sua participação é fundamental. 

Não há respostas certas ou erradas, o importante é a opinião de cada um dos participantes.  

 

Em caso de fotografias e filmagens, declaramos que (   ) permitimos / (   ) não permitimos a sua 

utilização.  

 

__________________________________                        _________________________________ 

                Assinatura do idoso                                                           Data 



143 
 

 

________________________________                           _________________________________ 

           Assinatura do responsável legal                                              Data 

 

Pesquisadora responsável: Mariza Aparecida de Sousa, responsável pelo projeto de pesquisa “A 

passagem do ambiente doméstico para o institucional – um estudo Ator-Rede sobre o processo de 

entrada do idoso em uma instituição de longa permanência”, declaro que obtive espontaneamente 

o consentimento deste sujeito de pesquisa para realizar este estudo. 

 

Assinatura:_________________________________________    Data:_______________________ 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você (s) pode (rão) entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João 

del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

* Nota: este termo de Consentimento livre e esclarecido foi elaborado em duas vias, ficando uma 

com o sujeito participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - FUNCIONÁRIOS E 

VOLUNTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO. 

 

Eu___________________________________________________________________________, 

residente à_______________________________________________________________, 

telefone______________________________  Carteira de identidade nº____________________, 

profissão__________________________________, exercendo a função de 

_________________________________________ na instituição, declaro ter sido informado 

detalhadamente sobre a pesquisa intitulada “A passagem do ambiente doméstico para o 

institucional: um estudo ator-rede sobre o processo de entrada do idoso em uma intituição de 

longa permanência”, que tem como objetivo compreender como transcorre e é vivenciada, pelo 

idoso, a mudança do ambiente doméstico para o ambiente institucional.  
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Declaro estar devidamente esclarecido sobre as questões da pesquisa e de como será nossa a 

participação. Durante o estudo não serei submetido a nenhum tipo de procedimento ou 

intervenção, sendo que a participação na pesquisa consistirá em conceder duas entrevistas (antes e 

após a mudança do idoso para a instituição), e permitir que a pesquisadora faça algumas 

observações no contexto da Instituição.  

Fui esclarecido que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, que o 

consentimento não colocará minha integridade em risco, nem trará qualquer desconforto ou 

interferirá nas relações de trabalho. Pela participação não será pago nenhum valor em dinheiro e 

esta não acarretará em nenhum tipo de despesa, mas caso isso ocorra as mesmas não serão de 

minha responsabilidade. 

Recebi garantias de total sigilo. Nomes e informações pessoais não aparecerão em nenhum 

momento do estudo. Os dados serão tratados com absoluta segurança para garantir a 

confidencialidade, privacidade e anonimato em todas as etapas do estudo, e de que a pesquisadora 

manterá estes dados arquivados durante um período mínimo de 5 anos a contar da data inicial.   

Os resultados do estudo serão divulgados na dissertação de mestrado, em artigos científicos e em 

apresentações em congressos, sendo que, a divulgação das informações será anônima. 

Esta pesquisa poderá trazer benefícios para a produção de conhecimento científico do país, uma 

vez que os avanços nos estudos sobre envelhecimento e assistência à pessoa idosa ocorrem através 

de trabalhos como este, contribuindo diretamente para uma redefinição nas políticas públicas e 

novas práticas institucionais, beneficiando a sociedade de forma geral. Por isso a sua participação é 

fundamental. Não há respostas certas ou erradas, o importante é a opinião de cada um dos 

participantes.  

 

Em caso de fotografias e filmagens, declaro que (   ) permito / (   ) não permito a sua utilização.  

 

 

____________________________________                        _______________________________ 

                Assinatura                                                                              Data 

 

 

Pesquisadora responsável: Mariza Aparecida de Sousa, responsável pelo projeto de pesquisa “A 

passagem do ambiente doméstico para o institucional – um estudo Ator-Rede sobre o processo de 

entrada do idoso em uma instituição de longa permanência”, declaro que obtive espontaneamente 

o consentimento deste sujeito de pesquisa para realizar este estudo. 

 

 

 

Assinatura:________________________________________    Data:_______________________ 

 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você (s) pode (rão) entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João 

del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

 

 

 

 

* Nota: este termo de Consentimento livre e esclarecido foi elaborado em duas vias, ficando uma 

com o sujeito participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável.  
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VI. Carta das Idosas 

 

- Despedida de uma idosa a Alzira.  

- Carta de Eulália endereçada a um familiar para conseguir alguns favores e objetos. 

- Cartas de Mercedes endereçada ao diretor da ILPI para encontrar o filho que não lhe 

visita.                 
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