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RESUMO 

Esta pesquisa faz parte do Programa de Mestrado de Psicologia da Universidade 

Federal de São João del-Rei. Como proposta, apresenta a tentativa de compreensão do 

gerenciamento dos direitos dos idosos, regulamentados pelo Estatuto do Idoso e Política 

Nacional do Idoso em especial, nas Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPIs). 

A fim de que tal entendimento fosse alcançado, foi feita a observação da concepção de 

envelhecimento carregada pelos gestores dos locais de estudo, bem como a análise dos 

documentos internos das Instituições. Utilizou-se como método de produção de dados a 

análise documental e entrevista semiestruturada com oito representantes da gestão das 

quatro ILPIs participantes do estudo, sendo dois representantes de cada Instituição. 

Participaram da pesquisa quatro ILPIs de cidades distintas: São João del Rei, Prados, 

Resende Costa e Conselheiro Lafaiete. A análise do discurso inspirou a compreensão das 

entrevistas produzidas, valorizando as concepções ideológicas, sentimentos, sentidos e 

significados. As categorias de análise surgiram com base nas políticas que regulamentam 

os direitos dos idosos, e os materiais das entrevistas foram analisados de acordo com tais 

documentos. Os resultados indicam a complexidade de se gerir uma ILPIs, apontando para 

a carência de parceria com os familiares, a relevância de equipe multiprofissional, desafios 

financeiros, concepção negativa do envelhecimento e presença de constantes preconceitos 

da sociedade quanto ao envelhecer em um local de abrigo. No entanto, e apesar de tantos 

desafios, ainda se percebe nas falas das gestoras a presença de esperança, desejos e sonhos. 

 

Palavras-chave: Direitos dos idosos, Instituições de Longa Permanência para idosos, 

Idosos, Psicologia Social. 
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ABSTRACT 

This research is part of the Psychology Master Degree Program from Federal 

University of São João del-Rei. The purpose is to try a comprehension of the management 

of the elders’ rights, ruled by the Senior Citizen’s Statute and Senior National Politics, 

especially in long-term institutions for elders (ILPS). Aiming this comprehension, we 

analyzed the documents from the institutions, and observed the conception of aging 

expressed by their rulers. The method to produce data where the documental analysis and 

the semi-structured interview with eight representatives of the management of four ILPs 

studied; two representatives belonged to each institution. Four ILPs from different cities 

participated in the research: São João del-Rei, Prados, Resende Costa and Conselheiro 

Lafaiete. The analysis of the discourse inspired the comprehension of the interviews, 

valuing ideological conceptions, feelings and meanings. The categories of analysis 

appeared based on policies that rule the rights of the elders; the materials of the interview 

were analyzed according to the documents. Results point out the complexity of a ILPIs’ 

management; it also shows the low agreement with members of the families, the relevance 

of the multiprofessional staff, financial challenges, negative conception of aging, and the 

constant presence of society’s prejudices about the aging in such institutions. However, 

and in spite of so many challenges, the speech of the rulers express hope, wishes and 

dreams. 

Keywords: Elders’s rights; Long-term institutions for elders; elders; social psychology. 
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Quando tudo começou: costurando momentos da vida 

A questão do envelhecer, em Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPIs), como objeto de preocupação e estudo passou tanto pelo interesse pessoal quanto 

pela relevância social do tema. Situar o percurso dessa escolha e o objetivo do estudo são 

fundamentais para essa reflexão. 

Ainda menina, lembro-me da preferência pelas pessoas de mais experiência. 

Deliciava-me com os momentos em que podia estar com meus avós, sábios e carinhosos,  

em que me aconchegava em seus colos e, sentindo a transmissão de paz, sabedoria e 

serenidade, descansava debaixo das mãos um pouco enrugadas, porém macias, de meus 

avós. Recordo-me das infinitas perguntas que fazia a eles, acredito que com a pretensão de 

reter um pouco das suas experiências de vida. Lembro-me também, que as pessoas já não 

se interessavam muito por eles como antes e do quanto eles se queixavam disso. Mas o que 

eu podia fazer era tentar ficar mais por perto, dando-lhes o carinho que, de fato, mereciam. 

Era tão gostoso deitar nos seus braços e ouvir suas histórias, mesmo que repetidas, pois a 

memória já lhes falhava; receber as balas que eles faziam questão de ainda dar, mesmo 

quando éramos (eu e minhas primas) já um pouco crescidas. 

Quando já na escola, em meio a tantos afazeres: tarefas, estudos e brincadeiras,  

afastei-me por um momento desta questão (velhice), mas nunca deles. Minha mãe dizia 

que eu sempre me interessei por lugares não tão bem quistos, como presídios, asilos, 

orfanatos. Sempre quis visitá-los, para conhecer a realidade, as pessoas. Acreditava (e 

ainda acredito) que elas tinham histórias e idealizava que eu poderia ajudá-las de alguma 

forma. Pobre e sonhadora menina! Por falta de oportunidade e talvez de coragem, quando 

menina, visitei apenas uma Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPIs) e 

confesso que me assustei.  

Um lugar escuro, com um cheiro não tão bom, vários quartos e em cada um, duas a 

três senhoras, algumas “brincando” de boneca, outras conversando sozinhas, outras ainda 

olhando para o nada. Recordo-me do olhar triste de todas elas. Na ala dos homens, o clima 

era um tanto diferente. Em meio a fumaça dos seus cigarros, era quase impossível de 

enxergá-los jogando baralho. Dispus-me a conversar com algumas senhoras, uma vez que 

na ala masculina, não me senti a vontade para tal. 
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Todas foram receptivas e tinham uma necessidade tão grande de ter alguém com 

quem conversar que foi difícil me despedir e deixá-las onde estavam. Sai de lá um pouco 

tonta diante da realidade que presenciei. Estava também inquieta e cheia de questões. 

Como teriam surgido esses lugares? Porque são tão tristes e possibilitam aos idosos tão 

pouco?  

Quando chegada a hora de escolher minha formação superior, em 2007, percebi que 

a área de humanas era meu ponto forte; gostava de lidar com pessoas e poder ajudá-las. Ao 

ingressar na Universidade, em Junho de 2008, me deparei com inúmeras possibilidades. 

Paralelo a essa grande diversidade diante da profissão, algo, que não sei bem dizer, me 

inquietava e ao mesmo tempo, me chamava para uma casa grande que se encontrava ao 

lado do Campus da Universidade, em São João del - Rei, todas as noites em que subia e 

descia o morro que dá acesso ao Campus, para esperar o ônibus de volta para minha 

cidade.  

Nesse meio tempo, em Outubro de 2012, uma senhora idosa, amiga de minha mãe 

se acidentou, ficando acamada e dependente de cuidados. Como não tinha nenhum 

familiar, eu e minha mãe nos encarregamos desses cuidados, o que me aproximou ainda 

mais da vivência com idosos.  

Descobri bem mais tarde do que se tratava aquela grande casa. Era uma ILPIs, o 

Albergue Santo Antônio. Sempre ficava me perguntando como poderia entrar lá, já que eu 

não era parente e nem amiga de ninguém! Lembro que cheguei a ensaiar uma forma de 

dizer que queria entrar apenas para conhecer o local. De longe, às vezes das janelas da 

universidade, que dão para os fundos da instituição, ficava espiando aquele lugar sem 

movimentos, sem cor, cheio de grades e sentia que ao mesmo tempo em que algo me 

chamava também me distanciava, talvez pelo medo do desconhecido ou até como uma 

forma de renunciar a angústia que aquele local poderia me trazer, já que a primeira visita 

em uma ILPIs trouxe-me várias inquietações. 

Foi então que uma amiga, participante de um projeto da Psicologia no Albergue 

Santo Antônio e que sabia do meu interesse, me convidou para conhecer os idosos da 

ILPIs. Lembro-me que eles estavam assistindo a uma apresentação da banda do Exército, 

alguns admirando, outros nem tanto. Na medida em que fui conversando com eles, já me 

apaixonei por alguns, e sabia que naquele momento teria que “arranjar” uma forma de estar 

ali mais vezes. No início de 2013, uma professora e a mesma amiga que me “conduziu” até 

a instituição, me convidaram a fazer parte como bolsista do projeto transdisciplinar 
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“Programa de atividade física em Instituição de Longa Permanência para Idosos”. Tal 

projeto, coordenado pelos professores Andréa Carmem Guimarães e Marcos Vieira Silva, 

visava a melhoria da autonomia funcional e qualidade de vida através da ação 

transdisciplinar da Educação Física e Psicologia. 

Quando comuniquei à minha mãe a notícia do convite para participar do projeto na 

instituição, lembro-me de sua risada carinhosa dizendo: “-É, minha filha, os velhinhos 

estão lhe seguindo”. E eu pensei: “- Será que não sou eu quem está fazendo esse 

movimento?”. 

Ao mesmo tempo em que participava do projeto transdisciplinar, acima citado, 

fazia parte como estagiária, de um projeto de extensão intitulado “LAN House da UFSJ: 

Cooperação e Inclusão Digital”, coordenado por três professores: Maria de Fátima Aranha 

de Queiroz e Mello, Dener Luiz da Silva e Larissa Medeiros. O objetivo de tal projeto era 

promover uma inclusão digital ampliada para crianças de casas lares da região, 

potencializando as condições para desenvolver a identidade, socialização e autonomia.  

Com o intuito de ampliar o projeto para outros públicos e possibilitar uma melhor 

socialização e a saída de alguns idosos da Instituição de Longa Permanência, Albergue 

Santo Antônio, foram desenvolvidas oficinas de informática que contemplavam trabalhar 

com o resgate da história real de cada sujeito, buscando, ainda, o respeito às 

individualidades, a maximização das habilidades e a ressignificação das perdas e 

limitações, comuns na velhice, através da inclusão digital. Vale lembrar que os resultados 

do Projeto “Lan House da UFSJ” foi apresentado no Encontro Nacional da Associação 

Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), no ano de 2013, artigo em processo de 

avaliação na Revista Barbarói, denominado “(Re) construindo espaços e possibilidades 

com idosos em meio à inclusão digital”. 

Em 2014 tive a oportunidade de participar, como estagiária, do Projeto de Extensão 

“Intervenção Psicossocial em Instituições Asilares de Longa Permanência para idosos: 

Ludicidade, Identidade e Processo Grupal” sob a supervisão de Marcos Vieira Silva, cujo 

propósito era a promoção de uma melhor qualidade de vida aos idosos através do resgate 

de autoestima, da recuperação da identidade social e da vitalidade utilizando atividades 

lúdicas. Em Agosto do mesmo ano, pela orientação da professora Adriana Rodrigues 

Guimarães, iniciei uma Iniciação Científica com o objetivo de identificar a percepção dos 

idosos sobre a moradia na ILPIs, bem como verificar a qualidade de vida sob o nome de 

“Percepções de idosos residentes em ILPIs sobre a moradia na instituição e qualidade de 
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vida”. Os resultados foram apresentados no Congresso Mineiro de Geriatria e 

Gerontologia, em Ouro Preto, em Junho de 2015. 

A partir dessas vivências, questões sobre as rotinas institucionais e as relativas ao 

cotidiano dos idosos e a forma de gerenciá-lo me inquietaram e levaram a refletir sobre o 

paradoxo existente entre as práticas da instituição e os direitos garantidos no Estatuto do 

Idoso. 

Assim se deu minha trajetória, a qual está atrelada ao interesse nessa pesquisa. 

Proponho-me a conhecer a história das Instituições de Longa Permanência para Idosos bem 

como as leis e políticas que fundamentam seu regulamento e as que garantem os direitos 

dos idosos. A partir disso, através da percepção da Administração da Instituição sobre seus 

fazeres na ILPIs, será possível discutir a realidade vivenciada e refletir sobre possibilidades 

de transformação. Em minha experiência prática nos estágios em instituições, pude 

observar que apesar de disporem de um espaço amplo, não oferecem aos idosos uma 

assistência global, na qual se incluam as atividades de lazer e socialização, estando restrita, 

portanto, apenas aos cuidados com a saúde física e alimentação. 
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INTRODUÇÃO 

O presente projeto de pesquisa traz como tema as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs). Entre outros aspectos, a relevância do tema se justifica 

pela crescente demanda, no Brasil, deste tipo de cuidado em decorrência do perfil 

demográfico, aumento da dependência da população muito idosa e da alteração da 

dinâmica familiar para com o cuidado dos membros dependentes. 

Segundo Camarano e Kanso (2010) é fato que o Brasil vem sofrendo um elevado 

envelhecimento populacional e que tal crescimento vem seguido pela insegurança em 

relação aos cuidados que os idosos terão no futuro. Somados a esse crescimento surgem 

novos desafios, em relação à saúde, moradia e políticas públicas no que tange ao 

envelhecer. Tais desafios exigem que o Estado ofereça algum suporte no cuidado para com 

a população idosa e estabeleça, portanto, políticas públicas para o atendimento e moradia 

dessa população.  

Uma das modalidades de cuidado oferecidas pelo Estado às pessoas com mais de 

60 anos que são carentes de renda e/ou família, dependentes ou não de cuidados 

prolongados são as residências coletivas, denominadas Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPIs), as quais estão aumentando em número significativo (Camarano 

&Kanso, 2010). Como aponta os dados do Ipea (2010), enquanto nos anos 1940 e 1950, 

aproximadamente 20 novas instituições eram abertas anualmente, esse número passou para 

90 no período 2000-2009.  

Com o objetivo de regulamentar os critérios mínimos a serem oferecidos nesse 

serviço, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) assegurou o Regulamento 

Técnico para o funcionamento de Instituições Residenciais sob Sistema Participativo e de 

Longa Permanência para Idosos. A fim de garantir os direitos dessa população específica, 

há o Estatuto do Idoso (Lei 10. 471 de 01/10/2003), o qual dispõe sobre os direitos que 

devem ser observados em todos os serviços que tiverem como foco tal segmento 

populacional.  

Além do Estatuto do Idoso (2003), há a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 

4 de Janeiro de 1994) que assegura os direitos sociais do idoso e outros dispositivos 

complementares como a Portaria nº. 810 /GM/MS de 22/10/1989 que aprova normas e 

padrões para o funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições 

destinadas ao atendimento de idosos, a serem observados em todo o território nacional; o 
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Decreto n°. 1.948, de 3 de julho de 1996, o qual regulamenta  a Política Nacional do Idoso 

e dá outras providências; a Portaria MPAS/SEAS nº 73, de 10 de maio de 2001, que dispõe 

sobre as normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso no Brasil e a Resolução 

SEDH/CNDI nº. 12, de 11 de Abril de 2008 que estabelece parâmetros sobre o contrato de 

prestação de serviços das entidades de abrigo para as pessoas idosas. Cabe lembrar, que 

todos esses dispositivos têm como orientação as diretrizes do Estatuto do Idoso (2003). 

Apesar das políticas referentes aos direitos dos idosos representarem um avanço 

considerável ao normatizar o funcionamento das Instituições de Longa Permanência no 

Brasil, o que se nota é um cenário negativo para este tipo de serviço, o qual ainda é, 

frequentemente, associado ao censurado modelo de atendimento asilar (Tomasini& Alves, 

2007; Camarano, 2006; Ipea, 2010; Ipardes, 2008). 

Segundo Ipardes (2008), a administração de uma Instituição de Longa Permanência 

é algo complexo, pois além de manter o padrão mínimo de estrutura exigido pela 

ANVISA, deve proporcionar uma qualidade de vida aos internos que esteja de acordo com 

o Estatuto do Idoso. No entanto, o que se observa em alguns estudos (Ipea, 2010; Ximenes 

&Côrte, 2010; Ipardes, 2008; Neri, 1993) é um distanciamento entre o atendimento 

preconizado pela legislação e a realidade do atendimento das instituições. Nesse sentido, 

mesmo com os esforços empreendidos no aparato legal, no que concerne aos direitos dos 

idosos, estes não mostram avanços significativos em sua materialização nas Instituições de 

Longa Permanência. 

Queiroz (2010) concorda que o movimento de alterar o funcionamento das ILPIs, 

apesar da promulgação do Estatuto do Idoso, ainda caminha a passos lentos. Tais locais são 

inadequados às necessidades dos idosos e como o atendimento prioritário se refere às 

condições de saúde, o atendimento psicossocial fica relegado ao segundo plano (Davim, 

Torres & Dantas, 2004).  A maior parte das ILPIs, devido muitas vezes à falta de recursos, 

oferecem um serviço com escassez de pessoal especializado para manter o idoso ativo e 

independente, favorecendo o isolamento, a dependência física e mental. 

Outro indicador importante, divulgado pelo Ipea (2010) que confirma tal 

distanciamento é que apesar de mais de 90% das ILPIs brasileiras declararem possuir 

espaços que possibilitam a troca e convivência entre os idosos (refeitório, jardim, pátio, 

quintal), menos de 50% dessas instituições oferecem atividades de lazer ou outras com o 

papel de estimular o grau de interação dos residentes ou ajudá-los a exercer um papel 

social junto da comunidade. 
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A Portaria MPAS/SEAS n°. 73 (Anexo C), embasada no Estatuto do Idoso, que 

trata das normas de funcionamento dos serviços de atenção ao idoso no Brasil, sinaliza que 

as ILPIs devem exercer funções híbridas e “não devem ser pensadas como local de 

isolamento, invioláveis ao contato com a vida urbana, nem como espaço de uniformização 

e despersonalização”. No entanto, o que se vê no Brasil são modelos de atendimentos ainda 

baseados na forma asilar e muito próximos das características de instituições totais1 

Goffman (1961) onde a barreira com o mundo externo e tratamento igualitário se fazem 

presentes. 

A Resolução SEDH/CNDI nº. 12 (Anexo D), de 11 de Abril de 2008, conforme 

dito anteriormente, estabelece um modelo de contrato de prestação de serviços aos idosos 

abrigados, com embasamento no Estatuto do Idoso, o qual enumera os direitos que devem 

ser garantidos dentro do serviço de atenção ao Idoso, no caso, as ILPIs.  Dentre alguns 

termos do contrato estão: oferecer atendimento cotidiano ao idoso; manter padrões de 

habitação compatíveis com as necessidades dos idosos atendidos, bem como provê-los com 

alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias. As normas revelam que 

as ILPIs devem oferecer atendimento de moradia digna, preservando os vínculos 

familiares; oferecendo atendimento personalizado e em pequenos grupos, proporcionando 

participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo, oferecendo 

um ambiente de respeito e dignidade ao idoso de forma a preservar sua identidade.  

Os serviços que devem ser oferecidos devem perpassar por atividades educacionais, 

esportivas, culturais e de lazer; sendo dever da ILPIs proporcionar assistência religiosa 

àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; garantir convivência comunitária; 

oferecer atendimento psicossocial ao idoso e à sua família,bem como garantir o acesso do 

idoso e de sua família a serviços especializados. Vê-se aí que as ILPIs devem se 

assemelhar à um lar, à uma moradia, sendo as necessidades atendidas. 

Partindo do significado do termo contrato como uma “convenção expressa que 

regula os direitos e deveres de um povo, bem como a sua forma de governo” (Aurélio, s.d), 

espera-se que a partir da assinatura deste, os termos do contrato sejam exercidos. No 

entanto, alguns estudos sobre o tema indicam a distância entre a realidade e a efetividade 

de se cumprir tais direitos dos idosos dentro das instituições. Considerando ainda os 

estudos de Goffman (1961) e aqueles que observam a proximidade do funcionamento das 

                                                           
1  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. 
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ILPIs com os moldes de instituições totais, coloca-se a seguinte indagação: De que forma a 

Administração das ILPIs interpretam em seu fazer cotidiano as diretrizes do Estatuto do 

Idoso, tendo como referência a Portaria MPAS/SEAS n°. 73 e a resolução SEDH/CNDI nº. 

12, de 11 de Abril de 2008? Será que eles consideram possível garantir tais direitos dentro 

da instituição? Como ou quais estratégias são colocadas em prática na instituição para que 

haja uma proximidade ou garantia desses direitos? Qual a forma de acolhimento possível 

dentro da ILPIs? Qual(is) a(s) concepção(ões) de envelhecimento que orienta(m) as 

práticas das ILPIs?  

Parte-se do pressuposto de que a visão que se tem do velho e do envelhecer orienta 

as práticas profissionais e as regras que irão conduzir o dia a dia e a vida dos internos. 

Dessa maneira, refletir sobre as concepções de velhice no ambiente institucional pode 

permitir ampliar as possibilidades de acolhimento dos sujeitos (Vieira, 2004). 

A fim de atingir esse objetivo, pretende-se estudar as ILPIs situadas em São João 

del - Rei, o Albergue Santo Antônio; Asilo Dr. Carlos Romeiro, em Conselheiro Lafaiete; 

Lar Monsenhor de Assis, de Prados e Lar São Camilo de Lelis, de Resende Costa, com o 

intuito de compreender de que forma a Administração da Instituição interpreta e executa as 

diretrizes que regulamentam os direitos dos idosos na instituição, quais as possibilidades e 

impossibilidades percebidas por eles, de aproximação ou garantia desses direitos, bem 

como a concepção de envelhecimento presente. A proposta é realizar uma pesquisa 

qualitativa, a qual envolverá a realização de entrevistas semiestruturadas com os 

coordenadores das Instituições e análise dos documentos que norteiam o funcionamento 

das ILPIs. 

A escolha das instituições Albergue Santo Antônio, situada em São João del –Rei e 

Asilo Dr. Carlos Romeiro, em Conselheiro Lafaiete, se deu pelo fato de a pesquisadora já 

ter realizado projetos de extensão e pesquisa nessas instituições. Na primeira ILPIs, tal 

experiência ocorreu em um programa transdisciplinar de extensão intitulado “Programa de 

atividade física em Instituição de Longa Permanência para Idosos visando à melhoria da 

qualidade de vida e autonomia funcional”. Na segunda, através do projeto de pesquisa de 

iniciação científica “Percepções de idosos residentes em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos sobre a moradia na instituição” e projeto de extensão com 

interface na pesquisa “Intervenção Psicossocial em Instituições asilares de longa 

permanência para idosos: ludicidade, identidade e processo grupal”. Já a escolha pelo “Lar 

Monsenhor de Assis”, em Prados, e Lar São Camilo de Lelis em Resende Costa se deu em 
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função de estas ILPIs terem parceria com o Laboratório de Pesquisa e Intervenção 

Psicossocial da UFSJ (LAPIP) em projetos de extensão. 

É importante considerar a trajetória que vem sendo realizada pelas pesquisas do 

LAPIP em direção ao envelhecimento e mais especificamente, aos serviços oferecidos a 

essa população, como as ILPIs. Podem-se citar as quatro dissertações de Mestrado 

defendidas entre os anos de 2010 e 2015. Em 2010, a tese intitulada “Qualidade de vida em 

Instituições de Longa Permanência para Idosos: considerações a partir de um modelo 

alternativo de assistência” teve como objetivo geral verificar a Qualidade de Vida 

percebida pelos sujeitos em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, com 

características alternativas, e alguns objetivos específicos como: verificar se existem e 

como se caracterizam as relações de poder entre os idosos e entre eles e a Diretoria da 

instituição; examinar as estratégias de mobilização grupal dos idosos frente às relações de 

poder, tanto internas (da instituição), quanto externas (da sociedade);  analisar o 

funcionamento cotidiano da instituição e o atendimento prestado aos idosos em seu dia-a-

dia (Queiroz, 2010). 

No ano de 2011, Paiva investigou como as identidades e as memórias se articulam 

para a construção dos sentidos atribuídos ao envelhecimento pelas idosas frequentadoras 

de um grupo de terceira idade do município de Barbacena – Minas Gerais, por meio da 

dissertação “Os sentidos do envelhecer: identidades e memórias de idosas”. 

Em 2013, sob o título “Intervenções psicossociais em Instituições de Longa 

Permanência para idosos: a ludicidade e suas implicações para a Identidade e afetividade: 

análises de relatos e imagens”, Moura (2013) se propôs a investigar e analisar as práticas 

psicossociais realizadas em duas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) 

por equipes de estagiários de Psicologia, entre 1999 e 2009, considerando especificamente 

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

expressão de afetividade nos grupos de idosos institucionalizados. 

Recentemente, Ferreira (2015), através da dissertação “Identidade de Velho: 

articulações com projeto de vida” buscou compreender o processo de (re) construção da 

identidade de idosos de diferentes segmentos e sua relação com os projetos de vida, a partir 

da visão do idoso. 

Levando em consideração as pesquisas referentes ao envelhecimento, é possível 

perceber que o aumento do número de idosos e os novos arranjos do núcleo familiar fazem 
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emergir a problemática do cuidado sendo a institucionalização uma alternativa nos dias 

atuais. Todavia, para que possam abrigar sua clientela, as instituições devem garantir 

alguns direitos aos idosos de modo a proporcionar qualidade de vida e dignidade aos seus 

residentes, assemelhando a ILPIs a um lar. 

Conforme salienta Queiroz (2010), os locais que se destinam a cuidar das pessoas 

idosas devem passar por uma restruturação antes mesmo que a demanda por vagas 

aumente. Todavia, não se deve esquecer a necessidade de “desinstitucionalização” e da 

estimulação aos serviços alternativos de convivência como os hospitais, centros dia e 

centros de convivência. 

Enquanto tais modelos alternativos não se concretizam torna-se relevante pensar no 

atendimento oferecido pelas atuais ILPIs, bem como de que forma estas são geridas.  

Camarano e Mello (2010) sinalizam que cada serviço se dispõe a atender demandas 

diferenciadas, o que não elimina a necessidade por residência institucional, no entanto 

concordam que tais serviços alternativos de atenção devem ser considerados de forma a 

interligar a família e a comunidade de apoio ao idoso a fim de que a qualidade do 

atendimento, tanto nas ILPIs quanto nas demais redes, sejam prioridade. Em virtude da 

escassez de estudos na literatura que abordam essa temática, a ideia é fazer um panorama 

geral do funcionamento e gestão de quatro ILPIs. 

Optou-se por investigar a forma como as administrações das ILPIs interpretam as 

diretrizes do Estatuto do Idoso (observando a portaria MPAS/SEAS e a resolução 

SEDH/CNDI nº. 12) em seus fazeres cotidianos uma vez que são os gestores quem dão as 

diretrizes para o funcionamento da Instituição. A proposta de colocar em foco a visão dos 

diferentes gestores sobre o funcionamento da instituição com relação à garantia ou 

proximidade com os direitos dos idosos é relevante por colocar em evidência o olhar 

dessas pessoas sobre a maneira como se dá o cotidiano da instituição e, por conseguinte, 

como é gerida a rotina, bem como de reflexões sobre as (im) possibilidades de oferecer aos 

idosos os direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso, dentro das ILPIs. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir, a partir do conhecimento da realidade 

institucional e das reflexões geradas, para o fomento de práticas nas instituições, de forma 

que elas possam promover ações que estejam de acordo com os direitos garantidos pela 

legislação. Vê-se que esta é uma oportunidade de questionar e refletir, junto com a 

Administração das ILPIs, sobre algumas regras, condutas e verdades que orientam o 

trabalho cotidiano para com os idosos. 
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Assim, almeja-se que tal reestruturação traga novas possibilidades de os idosos 

reconstruírem seu mundo de relações, aumentando, por sua vez, a qualidade de vida nestes 

locais. Afinal, preparar-se para o envelhecimento populacional, no caso do Brasil, exige 

novas concepções de moradia, que não se reduzam a atender às necessidades de 

alimentação, serviço médico ou lugar para descanso dos idosos. 

 Para fundamentar o estudo desenvolveu-se seis capítulos relacionados ao objeto de 

estudo. O primeiro versa sobre o processo dinâmico do envelhecimento. O segundo trata 

do envelhecimento nas Instituições de Longa Permanência para Idosos. O terceiro aborda 

os direitos dos idosos nos locais que prestam cuidados de longa duração e sobre atenção 

psicossocial. 

O primeiro capítulo foi dividido em oito tópicos: perfil populacional do Brasil e 

suas regiões, envelhecimento físico e psicossocial, concepções de velhice, qualidade de 

vida do idoso, envelhecimento e moradia e introduz-se os motivos que levam à 

institucionalização dos idosos.  

No segundo capitulo seis tópicos foram trabalhados, sendo a história das ILPIs no 

Brasil, sua definição segundo as legislações que defendem o idoso, perpassando sobre as 

instituições totais conceituadas por Goffman(1961), identidade dos velhos dentro das ILPIs 

e suas possibilidades, a velhice institucionalizada e qualidade de vida nesses locais. O 

terceiro, segmentado em dois, versou sobre os direitos dos idosos nos locais que prestam 

cuidados de longa duração e sobre atenção psicossocial.  

 O quarto capítulo contém os desdobramentos da pesquisa, objetivos, método, 

procedimento de análise dos dados e brevemente foram descritos sobre entrevista 

semiestruturada, análise documental e análise do discurso, a qual inspirou a análise dos 

relatos. No quinto, são abordadas as características dos locais de estudo; no sexto, os 

resultados e discussões da análise documental e entrevista com os gestores, bem como 

foram levantadas algumas considerações finais e éticas da pesquisa. 
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1 ENVELHECER: UM PROCESSO DINÂMICO  

 

1.1 PERFIL DEMOGRÁFICO: ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

O envelhecimento populacional é, hoje, um proeminente fenômeno mundial. 

Muitos países, dentre eles o Brasil, estão passando por consideráveis mudanças na 

estrutura etária da população; estas podem ser observadas na diminuição relativa da 

proporção de crianças e jovens e no aumento de adultos e idosos no conjunto da população 

brasileira (Closs & Schwanke, 2012).  

O aumento da população de adultos e idosos brasileiros vem assumindo proporções 

desafiantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

em meados do século passado, a população acima de 65 anos era inferior a 3% do total da 

população; já em 2010, esse percentual cresceu para 7,4%, representando 14.081.480 de 

pessoas idosas. Quando analisados os dados da população com idade acima de 60 anos em 

2010, a porcentagem de idosos aumenta ainda mais, representando 12,33% da população 

brasileira (Tibulo, Carli & Dullius, 2012), denotando o aumento considerável desse 

segmento populacional.  

O crescimento mais elevado da população idosa é resultado de inúmeros fatores, 

dentre eles: as altas taxas de natalidade e de imigração no início e meados do século XX, a 

diminuição das taxas de fecundidade, os progressos da medicina, a diminuição da 

mortalidade, a melhora das condições de saneamento básico e do acesso aos serviços de 

saúde, bem como o estreitamento na pirâmide etária (Tibulo, Carli & Dullius, 2012; Closs 

& Schwanke, 2012). No início e meados do século XX, após um rápido aumento das taxas 

de natalidade devido às melhores condições sanitárias e redução de doenças, outro 

fenômeno ocorreu, a partir da década dos anos 80: a taxa de fecundidade diminuiu, em 

função da crescente inserção da mulher no mercado de trabalho e ao incentivo das 

campanhas preventivas para o uso de métodos contraceptivos. 

Nesse sentido, os dados do IBGE (2010) mostram que o número médio de filhos na 

família brasileira caiu de 5,8 em 1960 para 1,76 em 2010. De acordo com Tibulo, Carli e 

Dullius (2012), em 25 anos (de 1965 a 1990), a taxa de fecundidade caiu 56%, ao contrário 

do que se percebia entre os anos 1940 e 1960 em que tal índice se manteve em níveis 

elevados, gerando uma população jovem, estável e em rápida expansão.   
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Na década de 60, a população era caracterizada por uma quase constância em sua 

distribuição etária. Tratava-se de uma população jovem: 42% possuía menos de 15 anos e 

apenas 5% tinha mais de 60 anos, cenário contrário ao vivenciado nos dias de hoje (Closs 

& Schwanke, 2012). Pode-se destacar que, em meados do século passado, a taxa de 

mortalidade infantil mostrava-se alarmante e as crianças possuíam menos de 80% de 

chances de sobreviver até os 15 anos de idade. Atualmente– em consequência do processo 

intenso de industrialização, do aumento de investimentos em saneamento básico e dos 

avanços na medicina – pôde-se perceber uma queda de 65% dos óbitos entre os menores de 

10 anos e um considerável aumento da expectativa de vida (Tibulo, Carli & Dullius, 2012).  

Mundialmente, houve um aumento de 37% da expectativa média de vida (de 48 

para 66 anos) desde 1955; projeta-se que ela irá alcançar a faixa de 73 anos em 2025. Esse 

aumento provém, sobretudo, de uma forte redução nas mortes durante o parto, o primeiro 

ano de vida, a infância e a idade adulta inicial; outros fatores são os novos tratamentos para 

muitas doenças anteriormente fatais, bem como uma população melhor instruída e mais 

consciente da necessidade de prevenção com relação à saúde (WHO, 1998 apud Papalia, 

Olds & Fieldman, 2006). Em seguida, será apresentado o envelhecimento do Brasil e de 

suas regiões. 

 

1.2 ENVELHECIMENTO NO BRASIL E SUAS REGIÕES 

Com o objetivo de avaliar o envelhecimento populacional, Closs e Schwanke 

(2012) analisaram o Índice de Envelhecimento (IE) nas regiões do Brasil. Os autores 

explicam que valores elevados do IE indicam que a transição demográfica encontra-se em 

estágio avançado e que, por meio desse índice, é possível acompanhar a evolução do ritmo 

de envelhecimento da população, comparativamente entre áreas geográficas e grupos 

sociais.  

Os dados colocam o Brasil entre os 35 países mais populosos do mundo e o quarto 

mais intenso no processo de envelhecimento, ficando atrás somente da República da 

Coreia, Tailândia e Japão. Há projeções de que, no período de um século, o Brasil 

multiplicará em 12 vezes seu IE, evidenciando que o envelhecimento da população 

brasileira é um processo irreversível e que a população idosa se mostrará cada vez mais 

presente na sociedade (Closs & Schwanke, 2012).  
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Baseando nesse índice, pode-se notar o significativo aumento da população idosa 

no período entre 1970 e 2010; o IE brasileiro apresentou aumento progressivo da 

população idosa: de 1970 a 1980, houve variação de 30,54%; de 1980 a 1991, de 32,26%; 

de 1991 a 2000, 37,42%; e de 2000 a 2010, 55,11%. De acordo com Closs e Schwanke 

(2012), ao final da década de 60, os níveis de fecundidade passaram a apresentar trajetória 

descendente, e a população idosa aumentou em demasia sua importância relativa, passando 

de 2,4% em 1950, para 5,4% em 2000. 

Segundo informações do último censo (IBGE, 2010), as regiões Sul e Sudeste se 

equipararam com o maior IE entre as regiões, e a Região Norte apresentava o menor. 

Dentre os estados com maior Índice e, portanto, com maior crescimento da população 

idosa, estão: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina, Paraíba e Espírito Santo (Closs & Schwanke, 2012). 

No período dos anos 2000 e 2010, o crescimento populacional não ocorreu de 

maneira uniforme entre as grandes regiões do Brasil. Minas Gerais se destaca como um 

dos Estados com a população mais envelhecida do país. No rol das demais regiões, e 

considerando a proporção de pessoas idosas, Minas Gerais ocupava, em 2000, o 4º lugar  

em proporção de idosos (9,1%). Os dados do Censo de 2010 mostraram um aumento desse 

segmento da população para 11,06%, número que representa 2.168.845 de idosos. Tais 

evidências mostram a tendência de envelhecimento populacional crescente e em consenso 

com a convergência apresentada no país (Araújo, Azevedo &Chianca, 2011). 

Assim como outros indicadores demográficos, o IE vem demonstrando que o Brasil 

caminha para um perfil populacional cada vez mais envelhecido. Perante essa realidade, 

haverá no Brasil em 2050, segundo as Nações Unidas, 118 idosos para cada 100 crianças e 

adolescentes (Closs & Schwanke, 2012). 

Diante dessa constatação, a seguir serão apresentados os aspectos que envolvem o 

envelhecimento físico e psicossocial. 

 

1.3 O ENVELHECIMENTO FÍSICO E PSICOSSOCIAL 

O envelhecimento é compreendido como uma série de alterações que vão 

ocorrendo no organismo ao longo do tempo vivido, tais como: mudanças na elasticidade 

dos órgãos, hidratação da pele e diminuição da percepção nos sentidos. Apesar de a 

Organização Mundial da Saúde definir pessoas idosas como aquelas com idade acima de 
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60 anos nos países em desenvolvimento e acima de 65 anos nos países desenvolvidos, 

considera-se que essa forma de classificação não é muito pertinente, afinal, o 

envelhecimento é um processo dinâmico (Papalia, Olds & Fieldman, 2006). 

Atualmente, a classificação mais significativa do envelhecimento é por idade 

funcional e não por idade cronológica. Isso quer dizer que, uma pessoa de 90 anos que está 

com boa saúde pode ser funcionalmente mais jovem do que outra de 65, que não está com 

boas condições físicas; isso indica a importância do grau de conservação da capacidade 

adaptativa. 

À medida que se envelhece, é importante considerar a influência de variáveis como 

hábitos alimentares, condições de moradia e emprego, além de fatores que interferem na 

qualidade de vida e podem gerar um perfil diferenciado no envelhecimento biológico. A 

motivação para a prática de atividades físicas, experiências diversas em educação e cultura 

podem melhorar os processos cognitivos, motores, sensoriais e intelectuais. Já os fatores 

socioeconômicos e culturais como sexo, escolarização, trajetória profissional, condições de 

saúde e valor da aposentadoria são os que mais determinam as condições de vida e de 

envelhecimento de cada indivíduo. Assim, há de se considerar que, em alguns casos, a 

classificação de idoso única e exclusivamente pela idade não atende à realidade (Melo, 

Ferreira & Teixeira, 2014). 

De acordo com Matsudo (2002), uma das mais evidentes alterações que ocorrem 

com o aumento da idade cronológica é a mudança nas dimensões corporais, a modificação 

no índice de massa corporal e a diminuição significativa da estatura decorrente da 

compressão vertebral – processo que parece ser mais rápido nas mulheres do que nos 

homens, devido, especialmente, à maior prevalência de osteoporose após a menopausa. A 

velhice se manifesta visivelmente quando, por exemplo, as bochechas se enrugam e 

embolsam surgindo manchas escuras na pele. 

É perceptível, assim, que o envelhecimento é um fenômeno complexo, dinâmico, 

irreversível e pluridimensional no qual intervêm não apenas fatores de ordem física e 

psicológica, mas também social. Caracteriza-se por alterações físicas, psíquicas e 

biológicas do indivíduo, as quais são naturais e gradativas (Rosa, 2011). Muitos problemas 

que costumavam ser considerados parte da velhice, hoje são compreendidos como 

decorrentes não do envelhecimento propriamente dito, mas de fatores como estilo de vida e 

adoecimento (Papalia, Olds & Fieldman, 2006). À medida que envelhecem, as pessoas 

tendem a experimentar problemas de saúde mais persistentes e potencialmente 
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incapacitantes, na presença de condições crônicas e de perda da capacidade de reserva; 

nesse sentido, uma doença ou um dano mais leve pode ter sérias repercussões (Annunziato, 

s.d; Melo & Teixeira, 2014). 

Annunziato (s.d) afirma que a produção de células novas diminui, a pele perde o 

tônus, tornando-se flácida, os ossos endurecem, os órgãos internos atrofiam-se, reduzindo 

seu funcionamento, o cérebro perde neurônios, tornando-se menos eficiente, o 

metabolismo fica mais lento e o olfato e paladar diminuem. Em sua pesquisa sobre 

envelhecimento, atividade física e saúde, Matsudo (2002) aponta que é importante destacar 

a maior prevalência de idosos obesos, com apneia do sono, hipertensão, intolerância à 

glicose, diabetes, baixa autoestima, alteração da mobilidade e níveis elevados de 

dependência funcional. 

Além do envelhecimento físico, para milhões de brasileiros, a velhice traz inúmeras 

perdas, como, por exemplo, do trabalho, dos amigos, da saúde, da autonomia, dentre 

outros. No entanto, destaca-se como uma das perdas principais a dos membros da família. 

É importante lembrar que os idosos provêm de uma época na qual a família era ampla, 

caracterizando-se por um convívio intenso e frequente entre as gerações. Na atualidade, há 

evidências de redução da afetividade, amparo e solidão dos idosos em função das 

mudanças conjunturais e culturais em que cresce o número de divórcios e segundos 

casamentos, assim como uma época em que os filhos mais jovens saem de casa para 

estudar e/ou à procura de mercados mais promissores (Annunziato, s.d). 

Segundo a mesma autora, o envelhecimento da população traz uma modificação no 

status do idoso e no seu relacionamento com outras pessoas em função de uma possível 

crise de identidade na velhice; tal crise é provocada, segundo a autora, pela falta de papel 

social, a consequente perda de autoestima do idoso, bem como mudanças de papéis na 

família, no trabalho e na sociedade. Perdas diversas que vão da condição econômica ao 

poder de decisão, além da perda da independência, a diminuição dos contatos sociais, que 

se tornam reduzidos em função de suas possibilidades e distâncias. 

De acordo com Rabelo e Neri (2005), uma das limitações mais relevantes 

acarretada pelo envelhecimento se refere às incapacidades funcionais, afinal, à medida que 

a prevalência de doenças crônicas aumenta, os idosos vão adquirindo um potencial 

crescente de um funcionamento psicológico deficiente. Tal realidade se mostra desafiante 

para as famílias e para a sociedade, já que cresce a necessidade do uso de serviços de 

cuidado de longa permanência, colocando em risco a qualidade de vida dos mais velhos. 
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Vê-se aí mais um desafio, pois a transferência do cuidado familiar para o 

institucional é algo delicado, já que exige do idoso considerável capacidade de adaptação e 

enfrentamento, que pode estar comprometida em função da idade (Carvalho & Dias, 2011).  

Percebe-se, dessa forma, que o envelhecimento humano se impõe como objeto de 

estudo premente nos dias atuais; refletir sobre a velhice e suas concepções torna-se 

relevante para compreender os desafios dessa etapa da vida. 

 

1.4 ENSAIO HISTÓRICO DA VELHICE 

Apesar de o envelhecimento ter ganhado legitimidade como uma preocupação 

social atual, reflexões sobre a velhice são tão antigas quanto a História da Humanidade. 

Scharfstein (2006), ao dialogar com Simone de Beauvoir (1970/1990), revela que o 

primeiro texto dedicado à velhice, no Ocidente, encontra-se no Egito e foi escrito em 2500 

antes de Cristo por Ptah-hotep (2500 A.C., apud Scharfstein, 2006), filósofo e poeta que 

afirmava: 

Como é penoso o fim de um velho! Ele se enfraquece a cada dia; sua vista 

cansa, seus ouvidos tornam-se surdos; sua força declina; seu coração não tem mais 

repouso; sua boca torna-se silenciosa e não fala mais. Suas faculdades intelectuais 

diminuem, e lhe é impossível lembrar-se hoje do que aconteceu ontem. Todos os 

seus dedos doem. As ocupações que até recentemente causavam prazer só se 

realizam com dificuldade, e o sentido do paladar desaparece. A velhice é o pior dos 

infortúnios que pode afligir um homem. O nariz entope, e não se pode mais sentir 

nenhum odor. (p. 49?) 

 

Essa citação sugere que a preocupação com o tema da velhice e com o processo de 

envelhecimento existe desde os tempos mais remotos. Segundo Horn (2013), nas 

sociedades antigas, os velhos eram vistos como portadores de uma grande sabedoria, 

fornecendo conhecimentos adquiridos no decorrer da vida. Na Grécia, porém, a velhice era 

vista de forma distinta por duas classes sociais: aqueles idosos que detinham o poder 

tinham sua velhice reconhecida como uma etapa de maturidade e sabedoria, diferentemente 

dos velhos da classe trabalhadora em que a velhice era considerada como o declínio da 

juventude e do vigor, portanto algo não desejável.  

Horn (2013) reflete que não há uma definição única para a velhice na literatura, 

percebendo que essa falta de saber reforça os preconceitos já enraizados na cultura acerca 
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da imagem do velho. Com o objetivo de encontrar o significado para essa palavra, no 

Dicionário Unificado da Língua Portuguesa (Rios, 2009 apud Horn, 2013), tem-se a 

seguinte definição: 

 

Ve.lho 1. Que não é novo. 2. Que existe há muito tempo; antigo. 3. Gasto 

pelo uso. 4. Avançado em idade. 5. Que tem aparência de velhice. 6. Que exerce há 

longo tempo uma profissão. 7. Diz-se de qualquer homem célebre da antiguidade. 

8. Desusado, obsoleto. 9. POP. Forte. 10. Bom, perito. s.m. 11. Homem idoso. 12. 

FAM. Pai ou marido (quando idoso ou carinhosamente). Ve.lhi.ce 1. Estado de 

velho. 2. Idade avançada. 3. A classe dos velhos. 4. Rabugice própria dos velhos. 5. 

O conjunto das pessoas velhas. (p. 2013)  

 

Dessa maneira, percebe-se o caráter negativo carregado por esta palavra, o qual 

pode ser atribuído às pessoas e coisas que ficam velhas. 

Horn (2013), ao consultar Mucida (2004), afirma que, do século XII até o século 

XV, a velhice era descrita como uma fase de decadência pelo fato de boa parte dos idosos 

serem debilitados e enfraquecidos. Todavia, na Renascença, em torno do século XVI, 

começaram a aparecer alguns escritos nos quais a velhice era tratada com mais otimismo, 

sugerindo que uma vida regrada possibilitaria uma velhice com melhores condições. 

Com o início do Racionalismo, século XVII, e Revolução Industrial, século XIX, o 

ser humano passa ser fortemente associado a uma máquina, que está sempre sujeita ao 

desgaste. Segundo Horn (2013), essa analogia ainda está fortemente presente em nossa 

sociedade, enquanto se nega a experiência e sabedoria da pessoa de mais idade pelo fato de 

o corpo já estar enfraquecido, associando sua imagem à inutilidade. 

A Organização Mundial da Saúde criou a denominação “envelhecimento ativo” 

(2006), questionando não apenas os cuidados com a saúde, como alimentação saudável e 

prevenção de doenças, mas também ações que envolvem a prática de atividade física, 

prevenção da violência familiar/urbana e orientações com relação a segurança e os direitos 

da pessoa idosa (Ministério da Saúde, 2006). Em função dessa orientação, a velhice ganha 

visibilidade com o compromisso de envelhecimento positivo. Scharfstein (2006) destaca 

que, sem dúvida, essas experiências inovadoras e bem-sucedidas são de suma importância 
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para a vida dos velhos na sociedade contemporânea, embora, lamentavelmente, o mesmo 

não ocorra com os velhos em situação de abandono, pobreza e dependência. 

Contudo, se é possível, ainda que precariamente e para efeitos legais, estabelecer 

um corte etário para o início da velhice, não é possível encontrar homogeneidade em um 

grupo extremamente heterogêneo, com necessidades, capacidades e expectativas variadas, 

sendo as condições do curso de vida individual que vão determinar “como o idoso fica 

velho”. Nesse contexto, é importante considerar não só o ambiente socioeconômico e 

cultural, mas a condição de saúde e autonomia e, consequentemente, a necessidade ou não 

de cuidados de longa duração (Christophe, 2009). 

 

1.5  CONCEPÇÕES DE ENVELHECIMENTO: BREVE REVISÃO 

Queiroz (2010) observa que a concepção que se tem sobre o envelhecimento é 

responsável por influenciar a maneira como se vê a velhice, bem como determinar o modo 

como a sociedade se envolve com ela nos aspectos físico, psicológico e social. A crença 

em determinados estereótipos e o preconceito atuam diretamente na maneira como 

encaramos essa etapa da vida.  

Cordeiro e Maia (2015) investigaram a concepção de envelhecimento a partir de 

crianças de quatro e cinco anos de idade por meio de contos infantis e relatos orais. 

Perceberam que elas associam o envelhecer a imagens relacionadas a doenças, 

dependência e fragilidade. Alguns relatos expressam tais ideias, como: “ (Ser velho é) É 

quem não sabe andar” (p. 114); “Ser velho é chato. Porque às vezes não dá pra fazer quase 

nada” (p.114). Os autores discutem a necessidade de aproximar a temática do 

envelhecimento dos currículos do ensino infantil, para que haja possibilidade de contato 

com outras maneiras de perceber a velhice.  

Objetivando conhecer o olhar dos adolescentes sobre a velhice, Gvozd e Dellaroza 

(2012) aplicaram um questionário em adolescentes do quinto ano do Ensino Fundamental, 

baseado no instrumento de inventário Sheppard para avaliação de atitudes em relação à 

velhice, bem como a Escala de Diferencial Semântico para caracterizar o idoso, sendo 

possível analisar a visão deles acerca do envelhecimento. De forma contrária ao estudo 

com as crianças, notaram que mais da metade dos participantes identificaram a velhice 

como uma fase positiva, considerando o idoso como sociável, saudável, atento e 
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valorizado. Percebeu-se também que os adolescentes que conviviam com idosos detinham 

uma visão mais positiva do envelhecimento.  

Já Vieira e Wanderbroocke (s.d) entrevistaram quinze jovens entre 18 e 26 anos de 

Universidades particulares da cidade de Curitiba e observaram que aspectos como a 

sabedoria e a liberdade do tempo livre em virtude da aposentadoria são considerados 

positivos nessa etapa da vida. Ao mesmo tempo, citam a presença da solidão devido ao 

abandono da família, a ausência de saúde e finitude. Nota-se, assim, a ambivalência 

presente nos discursos. 

A fim de compreender como os jovens percebem o envelhecimento, Santos e 

Meneghin (2005) realizaram uma pesquisa na Universidade da Cidade de São Paulo com 

alunos que cursavam uma disciplina do terceiro ano de graduação do curso de 

Enfermagem. Através da técnica de análise do conteúdo, destacam que, para os alunos, 

envelhecer é consequência do curso de vida de cada ser humano, relacionando essa etapa 

da vida com uma fase em que há solidão, limitações físicas e abandono. Como acreditam 

que o envelhecer é resultado da trajetória individual, cuidar da saúde ao máximo é uma 

possível forma de driblar as perdas ou se adaptar a elas, buscando um novo significado ao 

superar as dificuldades e utilizar das lembranças, sabedoria e vivências para o contínuo 

crescimento e desenvolvimento. Os autores observam que, apesar do reconhecimento de 

fatores positivos na velhice, aqueles associados às fragilidades ocorreram em maior 

frequência. 

Demasi, Lopes e Fonseca (2015), em uma pesquisa ainda em andamento na qual se 

pretende captar a imagem de envelhecimento na contemporaneidade de 47 pessoas com 

idades entre 8 e 87 anos, relatam que algumas das percepções colhidas e publicadas se 

referem a uma velhice negativa, improdutiva, sem papel social e familiar. Nas palavras de 

um entrevistado, a velhice se torna “um lixo”; Outro percebe duas possibilidades de 

vivenciar a velhice: com saúde, dinheiro e em sua própria casa e com familiares ou, de 

forma contrária, sem aposentadoria, adoecido e em qualquer outro lugar, desprovido do 

próprio lar e de sua família. Poucos foram os entrevistados, até o momento, que 

consideraram a velhice como positiva. Os autores relatam que não estranham tal 

posicionamento, visto que a sociedade cultiva a velhice incapacitada, sem desejos, 

perspectivas e saídas. 

 Bimbato (2008), com o mesmo propósito, entrevistou 19 profissionais que 

trabalham em 3 Núcleos de Saúde da Família e 1 Centro de Saúde Escola da Faculdade de 
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Medicina de Ribeirão Preto, entre dentistas, médicos, enfermeiras, agentes comunitários de 

saúde e auxiliares de enfermagem. Concluiu que, apesar de reconhecerem o 

envelhecimento como evolução natural do curso da vida, como uma etapa em que há mais 

experiência e sabedoria, têm receio de envelhecer e vinculam tal fase à dependência. 

Sampaio, Rodrigues, Rodrigues e Dias (2011) investigaram, em cinco ILPIs do 

município de Governador Valadares, Minas Gerais, a percepção de envelhecimento de 26 

cuidadores de idosos. A associação da velhice a uma imagem vinculada  à perda de 

expectativas, falta de projetos e sonhos se fez presente em mais da metade dos cuidadores. 

O restante acredita que a velhice é uma etapa da vida em que se deve aceitar a realidade da 

forma como ela é e ser feliz. 

Um estudo realizado com 50 pessoas que trabalhavam em ILPIs, entre auxiliares de 

enfermagem, serviços gerais, atendentes de enfermagem, técnicos de enfermagem, 

cozinheiras e assistente administrativo conclui que, para esses profissionais, a velhice é 

visualizada como submissa, passiva, infantilizada, dependente, tolerante e grata. Tal 

percepção foi reconhecida através da aplicação da Escala Diferencial Semântica, a qual 

permite a caracterização dos idosos por adjetivos ambivalentes. Algumas expressões 

traduzem tais visões: “É fácil se comunicar com o idoso devido o problema de que depois 

de uma certa idade eles viram criança novamente, aí fica mais fácil adquirir a confiança 

deles” (p. 61); “... as pessoas se tornam idosas a partir do momento da rejeição familiar, 

falta de entrosamento social, sentindo-se solitário, inútil e incompreendido” (p.62) (Reis & 

Ceolim, 2007). 

Massaia (2005), em sua tese de doutorado, investigou a concepção de 

envelhecimento de nove idosos residentes em duas ILPIs de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, através de entrevistas, narrativas e análise de história de vida. A partir das concepções 

relatadas pelos participantes, o autor ressalta que foi possível apreender a ambivalência em 

algumas narrativas, no entanto, na maior parte delas, a imagem relacionada às perdas, 

incapacidade/limitação física, solidão, diminuição do círculo de amizades, improdutividade 

e perda de memória se faz preponderante. Em contrapartida, alguns relatos trouxeram a 

velhice como uma etapa em que se pode realizar atividades de lazer/cultural e ter bons 

relacionamentos e aproximação com a família.  

 Também no Rio Grande do Sul, foi realizado um estudo com nove idosos residentes 

em uma ILPIs de Uruguaiana, no qual foram colhidos discursos através de entrevistas 

semiestruturadas (Rio Grande do Sul) a fim de identificar a percepção sobre velhice. Nesse 



32 

 

estudo, foi possível perceber que a maior parte dos idosos (seis) reconhecem a velhice 

como perda da beleza, da vitalidade, da saúde e do papel social e produtivo. O restante 

considerou a velhice como evolução natural, apontando a solidão e dependência como 

aspectos presentes, além da experiência e possibilidade de vivenciar o crescimento dos 

filhos e netos (Gonçalves, Medeiros, Altermann, Vieira, Machado, Oliveira, Piccinini & 

Mello-Carpes, 2011). 

Queiroz (2010) lembra que, quando se trata de grupos de idosos institucionalizados, 

a percepção dessa etapa da vida como uma fase de perdas e segregação aumenta 

significativamente. Isso ocorre em função da natureza do estabelecimento dessas 

instituições, afinal elas se definem por ser uma residência coletiva que atende tanto idosos 

independentes em situação de carência de renda e/ou de família, bem como aqueles com 

dificuldades para o desempenho das atividades de vida diária, que, portanto, necessitam de 

cuidados prolongados (Ipea, 2010). 

O Estatuto do Idoso é um documento de referência no âmbito dos direitos dos 

idosos. Nele há produções de significados sobre o envelhecimento que são incorporadas à 

sociedade e aos próprios idosos. Justo e Rozendo (2010) analisaram o conteúdo do Estatuto 

do Idoso no que se refere à imagem e percepção de idoso que se faz presente no 

documento. Através da análise de conteúdo, verificaram sete categorias que traziam 

representações da velhice: Autonomia, carência, cidadania, dependência/invalidação, 

fragilidade, realização/potência e tecnologias de diferenciação (profissionais e serviços 

específicos para o idoso). Neste estudo, verificou-se que as categorias mais recorrentes no 

Estatuto são aquelas que conectam a imagem do idoso à fragilidade e passividade (197 

menções); invalidez (61 menções) e dependência e carência (51 menções). Representações 

que aproximam o idoso da autonomia, de realizações e potenciais são diminuídas. No 

entanto, essas últimas se fazem presentes como ideal de velhice, devendo ser alcançada por 

ações dos próprios idosos, bem como do Estado e sociedade.  

Ao identificarem o lugar da velhice no Estatuto do Idoso, notou-se que as entidades 

de atendimento ao idoso, como os centros de convivência, centros dia e centros de 

referência ao idoso estão recebendo reconhecimento para além das instituições de longa 

permanência. Posteriormente, e em seguida, surge a menção da família, do asilo e por 

último, e com rara frequência, o idoso em sua própria residência. A partir disso, os autores 

concluíram que a imagem da velhice está atrelada à dependência e incapacidade, sendo o 

idoso, ainda, destinado a um espaço de segregação que requer cuidados especiais, pois é 
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um corpo adoecido e frágil. A análise da categoria “cidadania” também faz referência a 

uma imagem inferior, sem potência e que demanda tutela ao retratar que os idosos têm 

apenas direitos e não deveres. Nesse sentido, mesmo a imagem de idoso participante 

politicamente e ativo como cidadão não se sobrepõe às categorias que o percebem como 

corpos frágeis (Justo & Rozendo, 2010). 

Considerando que a concepção de envelhecimento influencia na percepção de vida 

dos idosos e na representação que a sociedade imprime a eles, torna-se importante pensar 

nos desafios que perpassam o envelhecimento e na qualidade de vida dos  que envelhecem. 

 

1.6 QUALIDADE DE VIDA NO ENVELHECIMENTO 

Dados do IBGE (2010) mostram que os idosos apresentam mais problemas de saúde 

do que a população em geral, apesar de ser o envelhecimento parte integrante e 

fundamental no curso de vida de cada indivíduo. A maior vulnerabilidade dessa etapa da 

vida – com destaque para o rebaixamento das funções físicas, cognitivas e 

comportamentais, além das fragilidades –torna-se um aspecto relevante. Uma das 

preocupações associadas ao crescimento da população idosa e muito idosa é a presença de 

doenças crônico-degenerativas e a dependência. Beltrão, Camarano e Kanso (2004) 

sugerem que, a partir de 2020, a dependência da população idosa vai começar a ser 

significativamente alta e que as crianças de hoje, as quais pertencem a gerações menores, 

terão de enfrentar os crescentes índices de dependências dos idosos.  

Além de mais numerosa, a população idosa contará com um número maior de 

mulheres, visto que a esperança de vida desse gênero é superior à masculina. As mulheres 

são beneficiadas por menores níveis de mortalidade, principalmente por mortes causadas 

por fatores externos, como acidentes de trânsito e homicídios, nos quais há maior 

envolvimento de pessoas do sexo masculino. Portanto, pode-se esperar uma constante 

“feminilização” do envelhecimento nacional (Tibulo, Carli & Dullius, 2012; Papalia, Olds 

& Fieldman, 2006). 

Nesse contexto, os homens apresentam maior vulnerabilidade biológica durante 

toda a vida. Os bebês do sexo masculino, no primeiro ano de vida, são mais propensos do 

que as meninas a morrer; jovens e adultos apresentam maior probabilidade de morrer de 

AIDS ou de acidentes; por sua vez, senhores de meia-idade e mais velhos tendem, mais do 

que as mulheres, a falecer de doença cardíaca ou de outras enfermidades. Enquanto as 
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mulheres têm como característica apresentar doenças crônicas e incapacitantes, os homens 

tendem a desenvolver doenças fatais e de curta duração (Papalia, Olds & Fieldman, 2006). 

Vale lembrar que, como ressalta Costa (2003), os homens têm uma atitude de menor 

cuidado com a saúde, além de uma procura por médicos mais reduzida, quando 

comparados às mulheres; tal atitude pode ser explicada por acreditarem ser um sinal de 

fraqueza e vulnerabilidade, características contrárias à representação de masculinidade. 

Sendo assim, o número de mulheres mais velhas ultrapassa o de homens em uma 

proporção de três para dois. Tal disparidade aumenta com o avanço da idade, sendo que, 

aos 80 anos, a proporção de mulheres para homens é de aproximadamente dois para um. 

As mulheres mais idosas apresentam maior tendência a ser pobres e viver sozinhas, assim 

como apresentam maior propensão, em algum momento, de necessitar de auxílio para se 

alimentar, se vestir, tomar banho, preparar as refeições, administrar seu dinheiro e sair de 

casa. 

Em última análise, são mais propensas a viver em lares assistenciais, e o principal 

motivo para o empobrecimento das mulheres mais velhas é a morte do cônjuge e a 

consequente perda de suporte financeiro (Papalia, Olds & Fieldman, 2006). Em síntese, 

espera-se um aumento do número de idosos demandantes de cuidados (Ipea, 2010).  

Diante do cenário do envelhecimento populacional, questiona-se: o Brasil está 

preparado para tal envelhecimento? Melo et al. (2014) afirmam que a sociedade não está 

preparada para essa mudança no perfil populacional, e, embora as pessoas estejam vivendo 

mais, a qualidade de vida não acompanha essa evolução.  

Wong e Carvalho (2006) ressaltam que não se trata, apenas, de garantir melhoria na 

qualidade de vida dessas gerações, mas sim de sustentação, de forma equilibrada, de toda a 

sociedade, pois caberá à população em idade ativa a responsabilidade por um bom 

desempenho da economia, do ponto de vista da produção. Afinal, as crianças de hoje 

constituirão a principal força de trabalho e serão elas que enfrentarão a crescente 

dependência dos idosos. Camarano e Pasinato (2004) observam que a sociedade deve se 

preparar, através de reformas institucionais na área da seguridade social, para conviver, no 

futuro próximo, com altas e sustentadas taxas de dependência de idosos. As simulações 

anteriores demonstraram que, sem mudanças estruturais, haverá um sério risco de profundo 

desequilíbrio social e fiscal. 
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É importante lembrar que, além das mudanças demográficas, verificam-se as 

referentes aos contextos sociais e culturais que afetam as relações familiares, com impacto 

no papel das mulheres. Estas vivenciaram consideráveis ganhos na escolaridade e entraram 

maciçamente no mercado de trabalho, deixando de ser, essencialmente, cuidadoras dos 

membros dependentes da família (Ipea, 2010). Dessa maneira, a ausência de um cuidador 

familiar, em conjunto com a escassez de tempo para tal e de condições financeiras para 

arcar com os custos de um profissional, faz surgir a demanda por cuidados de longa 

duração em Instituições específicas, devendo o Estado e o mercado privado se preparar 

para atender essa população (Ipea, 2010). 

Em virtude dessa demanda, em parceria com Organizações Governamentais e não 

Governamentais e Secretaria de Estado e Assistência Social, vê-se novas alternativas de 

apoio ao cuidador principal do idoso como citado na Portaria MPAS/SEAS Nº 73, de 10 de 

Maio de 2001: atendimento domiciliar – caracteriza-se por ser um serviço de atendimento 

público ou privado a domicílio às pessoas idosas através de um programa individualizado; 

a família acolhedora – oferece condições para que o idoso sem família ou impossibilitado 

de conviver com a mesma receba abrigo, atenção e cuidados de uma família cadastrada e 

capacitada para oferecer este atendimento; residência temporária – serviço em regime de 

internação temporária, público ou privado, de atendimento ao idoso dependente que 

requeira cuidados biopsicossociais sistematizados, no período máximo de 60 dias;  centro 

dia – oferece ao cuidador do idoso que necessita realizar trabalhos fora do domicílio um 

espaço para atendimento de atenção aos idosos, durante o dia, em diversas áreas da saúde; 

centro de convivência – espaço destinado à frequência dos idosos e de seus familiares, 

onde são desenvolvidas, planejadas e sistematizadas ações de atenção ao idoso, de forma a 

elevar a qualidade de vida, promover a participação, a convivência social, a cidadania e a 

integração intergeracional, dentre outros (Portaria MPAS/SEAS nº. 73). 

Tal portaria estabelece novas modalidades de cuidado, ressalvando a importância 

de o idoso permanecer na sua família, sendo o cuidado institucional integral a última 

alternativa. Sendo esta modalidade necessária, Ximenes e Corte(2010) observam que, para 

que possam abrigar as  pessoas idosas, as ILPIs devem oferecer seus direitos garantidos na 

legislação de modo a proporcionar qualidade de vida e dignidade aos seus residentes, 

exigindo, portanto, políticas públicas que considerem novas configurações de moradia e 

que não atendam exclusivamente às necessidades de alimentação, serviço médico ou lugar 

para descanso dos idosos. 
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Geralmente, os serviços médicos são os mais frequentes nas instituições brasileiras 

e a oferta de atividades que geram renda, lazer e/ou cursos diversos são menos evidentes 

(Camarano &Kanso, 2010). Conforme destacado, o grupo de idosos é, hoje, um 

contingente populacional expressivo em termos absolutos e de crescente importância no 

conjunto da sociedade brasileira, exigindo novos arranjos em termos de políticas públicas 

de saúde e inserção ativa dos idosos na vida social (Closs & Schwanke, 2012). 

Por um lado, o envelhecimento populacional é, sem dúvida, a maior conquista 

social do século XX, por outro, surge uma maior demanda por serviços de saúde, haja vista 

que os idosos apresentam doenças crônicas e múltiplas que perduram por um longo 

período de tempo, resultando em maior e mais prolongado uso de serviços de saúde, o que 

exige cuidados permanentes, de longa duração (Araújo, Azevedo & Chianca, 2011).  

A promoção de cuidados de longa duração coloca em questão o fato de muitos 

idosos residirem no local de cuidado. No próximo tópico, serão apresentadas questões 

referentes à importância da moradia para o idoso e como se dá esse processo de mudança. 

 

1.7 ENVELHECIMENTO E MORADIA 

Sabe-se (como já foi dito) que o processo de envelhecimento é variável e depende, 

em grande parte, da trajetória de vida dos indivíduos. Nesse sentido, os vínculos 

construídos durante a vida, bem como o contexto em que se vive, são elementos relevantes 

para dar sentido à vida, além de contribuir para um envelhecimento saudável. 

Em virtude das mudanças na família, envelhecer junto a ela tem sido um desafio; 

por essa razão, uma das maneiras encontrada pelos cuidadores principais é transferir os 

cuidados para com o idoso às Instituições de Longa Permanência. Ao citar os estudos de 

Herédia, Cortelletti e Casara (2004), Rodrigues (2010) afirma que:  

 

a busca das mulheres pelas mesmas oportunidades de trabalho que os 

homens  contribuiu para que algumas famílias repassassem suas funções domésticas 

para terceiros. Os filhos menores passaram a ser levados para as creches e escolas 

materno-infantis enquanto os parentes idosos, que não tem condições de auxiliar 

nos afazeres da casa e/ou necessitam de cuidados, foram encaminhados para as 

instituições asilares. Assim, a família atual apresenta dificuldades de solucionar 



37 

 

internamente esse tipo de problema e repassa para outras instituições, como as 

creches, escolas e asilos, o que antes era de sua responsabilidade. (p. 51) 

 

No momento em que a transferência de cuidado passa do lar para a ILPIs, não há 

como não pensar no conceito de moradia para o idoso. De acordo com Avelar (2010) e 

Penzim (2001), o contexto de vida está fortemente associado ao conceito de moradia, 

afinal, ela reflete o modo de ser e de viver do seu habitante, refletindo sua identidade e 

estilo de vida. Sabe-se que a moradia é uma das necessidades básicas do ser humano, 

sendo consenso seu entendimento como espaço privilegiado; mais que lugar de abrigo, é de 

constituição de vida revelado em múltiplas dimensões. 

No entanto, em função do envelhecimento físico, psíquico e social, o idoso parece 

perder parte de sua autonomia e poder de decisão no que se refere ao seu local de moradia. 

O Estatuto do Idoso, por exemplo, em seu artigo 3°., consolida que é obrigação da família, 

da sociedade, da comunidade e do Poder Público assegurar ao idoso, com prioridade, o 

direito à vida (Lei 10. 471 de 01/10/2003). Percebe-se, dessa forma, que o Estatuto 

convoca todos para a garantia dos direitos ao idoso, colocando-o como mero espectador e a 

família como provedora, responsabilizando-a pela proteção de seus membros (Rosa, 2011; 

Penzim, 2001).  

Rosa (2011), quando fala do poder de decisão e autonomia do idoso, revela 

algumas questões delicadas no que se refere à moradia. Decidir sobre o ambiente em que 

se vai viver, mesmo se o idoso reside em casa própria, tem sido constantemente usurpado 

por profissionais de atendimento domiciliar, familiares e vizinhos que se revestem de 

práticas caridosas e higienistas, determinando por ele o que é melhor ou pior para sua vida. 

O diálogo extraído do livro Se os velhos pudessem, de DorisLeissing, citado por Rosa 

(2011), deixa evidente o quanto um velho sofre pressões para alterar seu modo de vida, ou 

mesmo mudar para outro lugar:  

 

Pois Annie não está vivendo neste lindo apartamento de dois cômodos para 

o qual eles insistiram que mudasse”. Annie morou no último andar de uma casa, na 

mesma rua, com dois quartos grandes e arejados, durante 40 anos e não queria 

mudar. “Mas não tem banheiro” diziam as assistentes sociais, escandalizadas com 

sua indiferença para este fato. “Eu nunca morei em nenhum lugar que tivesse 

banheiro” disse Annie. “A gente pode se manter limpa sem um banheiro”. “Mas é 
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cheio de corrente de ar”. “Não me importo com o frio”. “Mas a casa é tão velha”. E 

todas aquelas jovens olhavam eficientemente para aquele quarto visualizando-o 

depois de reformado. Mais adiante, Annie retoma sua fala, “desaparecem e 

começam a falar em asilo... dizem que asilo é casa, mas eu tenho casa... suspirando 

ela fala dos belos quartos do qual a tiraram, embora tivesse dito milhões de vezes 

que não queria se mudar. (p. 38) 

 

Bachelard (1989) expressa que a casa agrupa energias físicas e morais do ser 

humano, conservando a intimidade e o conforto de um lugar único. A casa tem grande 

importância para a maioria das pessoas, e, para o idoso, é ainda mais relevante, 

considerando que esse espaço será, muitas vezes, o único de convivência para aquele 

dependente,  no qual passará a maior parte do tempo. Desde a forma de organização dos 

objetos pessoais à disposição dos móveis, o espaço de moradia reserva e revela as emoções 

e sentimentos em relação a todas as coisas que fazem parte desse espaço. 

Quando a institucionalização se apresenta como uma alternativa ou como a única 

possibilidade para o idoso, como o espaço da moradia é ressignificado? Avelar (2010) 

revela, em sua pesquisa, as perspectivas dos idosos frente à moradia na instituição, 

indicando que a institucionalização envolve vários aspectos como ausência de conforto 

físico e carência de privacidade. Tais constatações podem ser reveladas através de algumas 

falas: 

É um piso de concreto. Parece um túmulo... Um túmulo com o colchão em 

cima.”/ “Não! Não tem privacidade nenhuma. Nenhuma. Não tem privacidade... 

Porque lá fica uns três, quatro, num quarto só...”  / “É um espaço que quem toma 

conta sou eu. Tenho que zelar por ele. Não admito que entre ali. E eles sabem disso. 

Naquele corredorzinho ali, ninguém entra. (p. 11) 

 

Dutra e Rodrigues (2014) realizaram (um) estudo em uma ILPIs sobre a percepção 

de moradia de nove idosos institucionalizados e a relação com a qualidade de vida. Nesta 

pesquisa, verificou-se que a maioria dos idosos não considera a instituição como o próprio 

lar, no entanto, a maior parte deles avalia de maneira satisfatória o fato de residirem na 

ILPIs. Apesar de não desejarem viver nela, demonstram gratidão pela acolhida e forma de 

tratamento recebida, avaliando, assim, com neutralidade e indiferença sua qualidade de 
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vida. Notou-se, também, que o idoso, por não se sentir pertencente a esse espaço, deseja ter 

sua própria casa, sua própria moradia. Para que a ILPIs seja considerada seu lar, a maioria 

dos idosos disseram que o espaço deveria ter mais conforto, relacionado à estrutura física 

do local; outros ainda acrescentaram que gostariam de ter mais liberdade dentro da ILPIs, 

como pode ser percebido nas falas abaixo: 

 

“... se eu tivesse minha casa, eu podia sair na hora certa e voltar na hora 

certa... se tivesse alguém que a gente é mais chegado, eu ia na casa dele.” (p. 9) 

“Aqui a gente não pode sair, fica muito preso, alguém tem que assinar o papel e ir 

com a gente... tem uns quatro meses que não vou na casa da minha irmã e uns três 

que não vou na casa da minha sobrinha” (p.7) 

“Aqui a gente é bem tratada na hora, tudo tem hora certa né?... mas aqui, 

vou te contar é muita “brigação”... A fulana é “brigadeira” que Nossa Senhora... 

começa a gritar, a chorar, nossa Senhora... Fui eu quem quis vir, mas eu arrependi... 

Pra te falar a verdade eu já acostumei, o que eu não gosto é que eles não deixam a 

gente sair...tem gente aqui que é muito “brigadeira” também.” (p. 7). 

 

Duarte (2014), ao dialogar com Maia, Castro e Jordão (2010), observou, em um 

estudo realizado por estes autores, uma análise crítica do lugar simbólico dos idosos na 

dinâmica institucional, concluindo que os seus discursos perpassavam pela alusão às 

perdas e falta de reconhecimento social, beneficiando uma representação depreciativa e 

confirmando uma identidade estigmatizada voltada para a exclusão social. 

Pestana e Espírito Santo (2008), através de pesquisa com o objetivo de analisar a 

saúde do idoso no cenário asilar, concluiu que ele percebe o espaço da instituição como 

não favorável para a convivência com o outro; nota ainda  uma decadência nas atividades 

que não estimulam essa integração, indicando que “a vida cotidiana na ILPIs é 

homogeneizada não só pelo lugar-comum de vida de um coletivo, mas pela mesmice das 

atividades e práticas ordenadas por um regulamento ou um planejamento burocrático ou 

técnico, com uma padronização do modo de vida” (Duarte, 2014, p. 213). 

Em função dessas particularidades, é evidente o quão delicado é para o idoso a 

mudança de local de moradia, especialmente um espaço desconhecido como a ILPIs. 

Apesar de ser uma decisão difícil de ser tomada, às vezes se mostra como a única possível 
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frente às variadas dificuldades em cuidar de um membro idoso dependente. Considerando 

tais questões, será apresentada uma discussão referente aos motivos que levam à 

institucionalização. 

 

1.8 MOTIVOS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE IDOSOS NO BRASIL 

O atendimento ao idoso deve ser, preferencialmente, na modalidade não asilar, 

porém, naquelas situações em que os idosos não possuem condições que garantam sua 

própria sobrevivência, é responsabilidade do Estado manter instituições de longa 

permanência para abrigá-los. Culturalmente, em nossa sociedade, é esperado que, na 

velhice dos pais, os filhos ou os demais integrantes da família assumam a responsabilidade 

pelo cuidado dos membros idosos, provendo-os material e afetivamente. Entretanto, em 

determinadas situações ou períodos, a capacidade da família para o cuidado pode estar 

comprometida ou fragilizada e, nestas condições, o idoso pode constituir-se num entrave à 

autonomia dos familiares, e a institucionalização é vista, então, como uma das soluções 

encontradas para o problema (Perlini, Leite & Furini, 2007).  

Os motivos que levam à decisão por morar em uma ILPIs são variados. No entanto, 

independente do motivo da escolha, ou sua falta, é fato que o idoso deve reestabelecer sua 

vida integralmente. Culturalmente, as ILPIs são rejeitadas socialmente pelo simbolismo 

que carregam, mas, por outro lado, são cada vez mais a alternativa de quem ficou sem 

condições de tocar a vida autonomamente, e não conta com apoio familiar. 

Uma vez realizada a transferência para a ILPIs, seja pelos familiares ou pelo 

próprio idoso, ele se vê compelido a reconstituir seus vínculos, a buscar formas de viver o 

cotidiano, sem contar mais com a rede de apoio familiar. O idoso pode ser forçado a 

aprender a conviver com aqueles totalmente desconhecidos, após longa trajetória de vida 

com aqueles com quem mantinha laços de amizade e consanguinidade, deixando para trás 

seu estilo de vida pessoal (Bessa & Silva, 2006). 

Vários são os motivos que levam a família ou os idosos a procurarem pelos 

cuidados de uma instituição, dentre eles: o fato de o idoso, em idade avançada, apresentar 

limitações físicas e psíquicas que o impedem de gerenciar seu próprio domicílio; quando 

ele não possui cônjuge/companheiro e, portanto, a solidão se faz presente; a 

impossibilidade dos filhos em conciliarem as atividades laborais e pessoais com os 

cuidados no ambiente doméstico; por dificuldades de relacionamento com os demais 
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membros da família, assim como a presença de patologias de caráter orgânico que resultam 

em incapacidades, tanto motoras como cognitivas. Tais fatores se constituem em um 

importante motivo para que a família busque uma instituição que ofereça, além de 

moradia, recursos humanos capacitados para atender e prestar os cuidados necessários ao 

idoso (Ipardes, 2008; Perlini, Leite &Furini, 2007; Bessa & Silva, 2006). 

Foi realizado estudo em uma ILPIs filantrópica, mantida por uma instituição 

religiosa em Fortaleza, com o objetivo de verificar os motivos que levaram nove idosas a 

procurar a instituição como alternativa de moradia. Os motivos encontrados foram: evitar 

solidão em virtude da morte dos pais/parentes, viuvez ou divórcio; necessidade de 

segurança e de cuidados de saúde, bem como a existência de conflitos e exclusão familiar 

(Bessa & Silva, 2006). 

O estudo realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, durante 

os anos de 2006 e 2007, com 229 ILPIs do estado do Paraná, verificou que os motivos 

principais para a entrada dos idosos nas ILPIs, em ordem decrescente de importância, 

foram: 1) família sem condições financeiras ou alguém para cuidar, 2) ausência de família 

e 3) doenças/alcoolismo do idoso. As três principais formas de encaminhamento de tais 

idosos ao serviço eram realizadas pelos familiares (70.3%), assistência social (62,4%), 

amigos e/ou vizinhos (34.5%), seguidos do próprio idoso, Ministério Público, igreja, 

hospitais, dentre outros (Ipardes, 2008).  

Dutra e Rodrigues (2014) realizaram estudo em ILPIs, situada no interior de Minas 

Gerais, com nove idosos e identificaram que oito foram para a instituição por vontade 

própria, sendo o principal motivo o falecimento dos pais e irmãos ou problema grave de 

saúde próprio; e um foi levado pela equipe de saúde para a ILPIs em função de ter sofrido 

acidente vascular cerebral e nenhum dos seus seis filhos ter demonstrado intenção de 

cuidar do pai. 

Diante dessa realidade, no próximo capítulo, serão apresentadas com mais 

profundidade as características desse tipo de moradia, as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos e as diferentes formas de vivenciar a institucionalização. 
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2. ENVELHE(SENDO) EM INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

 

Camarano (2006) e Camarano e Kanso (2010) afirmam que, segundo o Censo 

Demográfico de 2000, foram identificadas 3.549 ILPIs no Brasil, sendo que apenas 107 

mil idosos se encontravam residindo nessas instituições, o que representa menos de 1% da 

população idosa. Apesar de percentualmente poucos idosos se encontrarem nessas 

instituições, nota-se que a demanda por esse tipo de serviço está aumentando e, conforme 

dados do Ipea (2010), mais de 2.800 instituições foram abertas em menos de 70 anos, 

representando em média 40 instituições por ano. Considerando este aumento significativo, 

será apresentado o histórico das ILPIs, bem como as políticas públicas para a população 

idosa. 

Antes de iniciar a leitura deste capítulo, é importante ressaltar sobre a 

complexidade que envolve a existência e o funcionamento das ILPIs. Apesar de muitos 

estudos destacarem eventuais danos da institucionalização nas questões identitárias e 

afetivas, ressaltando a mortificação do eu, é interessante lembrar que a institucionalização 

muitas vezes se faz necessária e que, nem sempre, provoca, apenas, malefícios ao idoso. 

Várias questões se fazem presentes, quando se pretende avaliar a institucionalização:  a 

dinâmica e organização do serviço e rotina da instituição; se a Instituição é aberta ou 

fechada; se filantrópica ou particular; pública ou privada; a quantidade e especialidade de 

profissionais no quadro de recursos humanos; forma e critérios de admissão do idoso, se o 

idoso se mostra envolvido e aceita a decisão de residir na Instituição; o estado de saúde do 

idoso; a dinâmica de cuidado. Pode-se dizer da ambiguidade presente nesse assunto, uma 

vez que a função das ILPIs é promover cuidado e dignidade ao idoso em uma moradia 

acolhedora, no entanto, estudos mostram que grande parte das ILPIs não se fazem ser dessa 

forma, seja por falta de recursos financeiros e/ou profissionais. Neste capítulo, serão 

consideradas as questões de forte complexidade, porém será dado maior ênfase aos 

aspectos que envolvem as Instituições de natureza pública e assistencial. 

 

2.1 AS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: 

UM POUCO DA HISTÓRIA 
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Sabe-se que os asilos, atualmente denominados Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPIs), surgiram na tentativa de solucionar a problemática das doenças, da 

pobreza e da mendicância, passando a abrigar pobres, mendigos, vagabundos e velhos. 

Araújo, Souza e Faro (2010) observam que há registros de que o Cristianismo foi precursor 

no acolhimento à velhice e que o primeiro asilo foi fundado nos anos 520-590 pelo Papa 

Pelágio II. Creutzberg, Gonçalves e Sobottka (2008) afirmam que, inicialmente, os asilos 

atrelados à caridade e ao assistencialismo assumiram dupla funcionalidade, amparando 

aqueles que não possuíam família, recursos financeiros e que eram mentalmente enfermos. 

A partir do advento do Iluminismo, ocorreram algumas mudanças e as ILPIs passaram a 

ser uma instituição única para velhos (Tomasini & Alves, 2007; Souza, 2003).  

Sousa (2011) afirma que a reforma psiquiátrica, implementada no ano de 2001 no 

Brasil, tem relações com a história das ILPIs. A autora observa que, a partir dessa reforma, 

um grande número de leitos foi fechado, dando lugar a uma demanda que está se 

configurando nas atuais instituições. Contudo, cabe refletir sobre o processo da reforma 

psiquiátrica para com as pessoas idosas. Sousa (2011) lembra que a reforma prega a 

desinstitucionalização e o retorno dos egressos dos manicômios para a sociedade, com a 

criação de uma rede de cuidados substitutiva, como os Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPs) e as casas terapêuticas, por exemplo. Tal rede tem como propósito não só permitir 

que os indivíduos saiam dos manicômios para serem sujeitos de direito, mas também para 

dar suporte à família dos egressos nesse processo. 

No entanto, quando se trata das pessoas idosas, Sousa (2011) lembra que o destino 

que é dado a elas, na maioria das vezes, é o encaminhamento para as Instituições de Longa 

Permanência sob a alegação de que este é o espaço mais adequado para se viver. Tal fato 

revela a falta de apoio da rede substitutiva de saúde mental quando o assunto é a velhice; 

dessa forma, a “exclusão do louco” se reverte em “exclusão do idoso”: idosos que estavam 

no modelo manicomial e que deveriam ser reinseridos socialmente voltam para o modelo 

de fechamento em uma nova roupagem, as ILPIs. Nesse sentido, percebe-se um modelo de 

assistência abandonado e uma defasagem do tripé Família-Estado-Sociedade, permitindo 

que idosos sejam internados em instituições de forma precoce (Chaimowicz & Greco, 

1999). 

Sousa (2011) faz também um paralelo entre o percurso da infância e da velhice nos 

movimentos sociais e aponta que a infância, pela articulação com a demanda de políticas 

públicas, é bem mais estruturada e visível. Enquanto a infância teve seu Estatuto 
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promulgado em 1990, apesar de já haver um histórico de abandono na época colonial, a 

velhice se tornou visível no contexto de políticas de proteção, apenas em 2003. Na época 

colonial, havia uma única instituição de combate ao abandono da criança, a Roda dos 

Expostos, mantida pela Igreja Católica e leigos da irmandade e extinta em 1950 devido à 

passagem da caridade para filantropia e participação do Estado nas esferas de proteção 

assistencialista. 

Apesar de nas décadas de 60 e 70 o envelhecimento ser proeminente, pouco se 

abordava o assunto, e, mesmo com a Constituição de 1988, pouca coisa mudou nesse 

contexto. Interessante destacar que a primeira instituição destinada exclusivamente ao 

combate de abandono dos idosos foi o Asilo São Luiz da Velhice Desamparada, surgido 

em 1890 no Rio de Janeiro, e considerado uma instituição modelo da época, com 

capacidade para 260 leitos (Sousa, 2011). Nesse período, a velhice era representada e 

simbolizada pela necessidade de caridade; fortalecendo tal representação, os jornais da 

época serviam como mediadores entre o Asilo e a sociedade, utilizando metáforas 

impactantes como “velhice desamparada” e “náufragos da vida” para despertar piedade da 

sociedade e conseguir donativos (Groisman, 1999). É interessante ressaltar que Groisman 

(1999) faz menção ao modelo de instituição total, à semelhança do Asilo São Luiz, local 

no qual os asilados rompiam os laços com o mundo externo, como se não houvesse outro 

lugar melhor para estar senão no asilo. Nas palavras do autor, 

 

o asilo era visto como uma espécie de “limbo”, onde a velhice se encontraria 

fora do tempo e do espaço: sacralizada, encontrava-se entre o céu e a terra; vista 

como degeneração, entre a vida e a morte; alienada do mundo, entre o passado e o 

presente... Com o surgimento do asilo, a velhice ganhava um “lugar”, mas ao 

mesmo tempo perdia, simbolicamente, o seu lugar na vida. 

 

2.2 DEFININDO AS ILPIS 

Não há um acordo único, no Brasil, sobre o que seja as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos. Na Portaria MS810/89 (que aprova as normas de funcionamento 

destinadas a instituições de atendimento ao idoso), as instituições para idosos foram 

avaliadas como prestadoras de serviços de saúde, enquanto que a Portaria SEAS-MPAS 

73/01 (referente à garantia dos direitos e cumprimento de deveres em direção a um 
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envelhecimento saudável e com qualidade de vida) as trata como parte da rede de serviços 

de assistência social ao idoso. A Política Nacional do idoso (Decreto 1.948 de 3/07/1996) 

descreve as ILPIs como serviços de atendimento asilar (Freitas, Py, Caçado, Doll & 

Gorzoni, 2006) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 2005) considera as 

ILPIs domicílios coletivos que oferecem moradia, cuidados e algum tipo de serviço de 

saúde a pessoas com idade superior a 60 anos. Mesmo reconhecendo que as ILPIs devem 

realizar funções híbridas em seu atendimento, é muito comum associar tais instituições aos 

modelos de instituições totais, representadas pelo molde assistencialista (Ipea, 2010; 

Camarano &Kanso, 2010; Christophe, 2009; Scharfstein 2006). 

Goffman (1961) caracteriza as casas para velhos como instituições totais, 

estabelecimentos fechados que funcionam em regime de internato onde um grande número 

de pessoas vive em tempo integral. Baseando-se nessa ideia, pode-se dizer que essas 

instituições apresentam três particularidades diferentes que se complementam: a 

segregação, pois ela exige um isolamento físico; o tratamento igualitário e simultâneo para 

todos os residentes; e o grau acentuado de controle dos fazeres e rotina dos residentes, 

limitando o grau de autonomia dos que lá vivem.  

Passos (2009) e Moura (2013) apontam que, de forma análoga, três eixos da 

psiquiatria tradicional se reproduzem nas ILPIs, amparando o atendimento: periculosidade 

social e doença mental; movimento de tutela ao louco, em que este perde a possibilidade de 

praticar seus direitos; o fato de se considerar os doentes mentais como irresponsáveis e 

incapazes, devendo ser contidos.  

 

O primeiro eixo diz que idoso é internado para se tratar e, portanto, pode ser 

levado para uma instituição contra a sua vontade própria; o segundo apregoa que os 

idosos devem viver na instituição sob o regime de guarda, perdendo assim as 

prerrogativas de sujeito autônomo; o terceiro, num aspecto talvez um pouco 

diferente, contém o idoso medicamentosamente, a fim de se evitar que ele fuja, 

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

(Moura, 2013, p. 29). 

 

É inegável que a institucionalização gera importantes consequências na qualidade 

de vida do idoso, uma vez que abala sua autonomia, poder de decisão e seu papel social. 
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Rodrigues (2010) aponta que, ao ser admitido em uma instituição, o idoso precisará se 

adaptar a uma realidade sem privacidade e com regras rígidas de rotina. Além disso, deve 

lidar com o afastamento da família e da sociedade, vivendo em um ambiente desconhecido 

e com várias pessoas não familiares. Faleiros e Justos (2007, apud Rodrigues, 2010) 

afirmam que a institucionalização é um processo complexo que, além da internação do 

idoso, favorece o embotamento afetivo, o isolamento pessoal e a solidão.  

Considerando-se que a população de idosos está crescendo rapidamente e, com ela, 

o aumento pela procura de ILPIs, torna-se necessário pensar em instituições que atendam 

de forma eficaz as necessidades dos idosos, quebrando a rotina de segregação e isolamento 

social, resgatando a cidadania e preservando seus direitos. Nesse sentido, as ILPIs que 

ainda funcionam baseadas nos modelos assistenciais e total necessitam ser reorganizadas 

através de um trabalho reflexivo e conjunto para garantir uma melhor qualidade de vida 

aos idosos. 

Defende-se a ideia da desinstitucionalização a médio e longo prazo e o incentivo e 

fortalecimento de formas alternativas de atendimento. No entanto, a maior parte das 

instituições, que se propõem a abrigar os idosos, contêm muitas características das 

instituições totalitárias, o que nos leva a repensar tais formas de acolhimento. Na próxima 

sessão, serão apresentadas as características das instituições totais baseadas no livro 

Manicômios, prisões e Conventos, de Erving Goffman (1961). 

 

2.3 INSTITUIÇÕES TOTAIS POR GOFFMAN 

Goffman (1961) caracteriza a existência de vários tipos de instituições, mas em 

especial considera, em seu estudo, as instituições totais. Ele tipifica cinco modelos de 

instituições: 1) aquelas que se propõe a oferecer um refúgio do mundo, como os mosteiros, 

por exemplo; 2) aquelas que cuidam de pessoas incapazes de realizar o próprio cuidado e 

oferecem perigo não intencional à sociedade, como os hospitais para doentes mentais e 

tuberculosos; 3) locais destinados a proteger a comunidade de perigos intencionais; 4) 

locais que se destinam a organizar algum tipo de trabalho, como os quarteis e finalmente; 

5) aquelas que cuidam de pessoas incapazes e inofensivas, como as casas para cegos, 

velhos e indigentes. A essas últimas, em específico, podemos dizer das atualmente 

denominadas Instituições de Longa Permanência para Idosos, de que trata este estudo. 
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Ele afirma que toda instituição oferece algo de um mundo a quem dela necessita, 

assinalando a tendência ao caráter de fechamento; tal tendência é simbolizada pela barreira 

ao mundo externo e às relações sociais, pela presença de grades e muros altos, que 

impedem/dificultam a interação com o outro que vive do lado de fora da instituição e, 

portanto, em outro mundo. A essas instituições ele dá o nome de instituições totais. 

É interessante ressaltar que, já no início do livro, Goffman observa que tais 

instituições são “isoladas, naturais e produtivas” por reunir, em um único espaço, pessoas 

com características muito comuns. Em uma instituição total, como a maioria das ILPIs, o 

indivíduo idoso tende a realizar as atividades das três esferas da vida – dormir, brincar e 

trabalhar – no mesmo local e de maneira coletiva, sendo que todas elas seguem uma rotina 

diária com horários pré-estabelecidos e não flexíveis. Nesta lógica de rotina 

predeterminada, as necessidades básicas dos indivíduos são controladas pela organização 

burocrática da instituição; nesse sentido, Goffman (1961) ressalta que não se pode negar as 

consequências geradas. 

 

A instituição total é um híbrido social, parcialmente comunidade 

residencial, parcialmente organização formal; aí reside seu especial interesse 

sociológico (...) Em nossa sociedade, são as estufas para mudar pessoas; cada uma é 

um experimento natural sobre o que se pode fazer ao eu (p. 27). 

 

É possível dizer que os idosos chegam às ILPIs com uma bagagem construída 

através de suas relações com o mundo social exterior juntamente com as relações estáveis e 

significativas. A partir do momento em que o idoso é admitido na ILPIs, segundo 

Goffman, se inicia o processo de “rebaixamento/mortificação do eu”, uma vez que este se 

encontra despido das relações que o formaram. A primeira mutilação descrita é a barreira 

imposta entre o internado e o mundo exterior; dessa forma, o eu civil do indivíduo é 

barrado, ou seja, há o despojamento dos papeis que o indivíduo desempenhava na vida 

social e mesmo em sua rotina diária. Tudo isso é atropelado pela sequência de horários e 

rotinas da própria instituição que se torna responsável pelo cuidado básico do indivíduo.  

O mesmo autor sinaliza que, após a admissão, o internado descobre outras perdas e 

continua o processo de mortificação. Geralmente, o processo de aceitação de um indivíduo 

em uma instituição vem acompanhado de tirar as impressões digitais, enumerar os bens 
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pessoais para que sejam guardados, dar instruções, distribuir roupas, indicar o quarto, as 

companhias que terá, dentre outras coisas. Nesse aspecto, ressalta-se que o indivíduo é 

despido de seu “estojo de identidade” e, a partir daí, não escolhe mais como deseja se 

apresentar às outras pessoas, como a escolha e uso de roupas, cosméticos, acessórios, bem 

como a necessária visita a especialistas como barbeiros e costureiros. Dessa forma, ao 

serem admitidos em uma instituição total, tais indivíduos são desnudados de sua aparência 

usual, assim como dos serviços que o mantinham como sujeitos de si.  

Tal acontecimento é denominado por Goffman de “desfiguração pessoal”, 

salientando a consequência negativa que traz ao “eu” do indivíduo, pois os internos são 

obrigados a seguir regras da instituição e a criar hábitos que, muitas vezes, não faziam 

parte de suas rotinas e concepções de si mesmos. Podemos citar como exemplo o fato dos 

internos não terem à sua disposição objetos pequenos como aparelhos de barba, shampoo, 

papel higiênico e cigarro, devendo solicitá-los. Segundo Goffman (1961): 

 

... uma das formas mais eficientes para perturbar a "economia" de ação de 

uma pessoa é a obrigação de pedir permissão ou instrumentos para atividades 

secundárias que a pessoa pode executar sozinha no mundo externo, - por exemplo, 

fumar, barbear-se, ir ao banheiro, telefonar, gastar dinheiro, colocar cartas no 

correio. Essa obrigação não apenas coloca o indivíduo no papel submisso, "não-

natural" para puro adulto, mas também permite que suas ações sofram 

interferências da equipe diretora (p. 44). 

 

Além desses tipos de mortificação, Goffman cita que não há fronteira entre o “eu” 

do indivíduo e do grupo, não havendo privacidade, pois viver em grupo, como em 

dormitórios coletivos, exige não só contato mútuo como a inevitável exposição, afinal em 

uma instituição total os menores gestos/situações estão sujeitos aos julgamentos da equipe.  

Nesses locais, há uma divisão básica entre o grupo de internos ou grupo dirigido e a 

equipe dirigente ou diretora. O primeiro grupo diz respeito às pessoas que vivem por 

tempo integral na instituição e têm nenhum ou pouco contato com o mundo externo; o 

segundo grupo, que administra a instituição, é composto por pessoas que têm relação de 

trabalho com a ILPIs e, portanto, vivem em um mundo fora dela. Goffman destaca que a 

equipe dirigente tende a se sentir como seres superiores e corretos, em detrimento dos 
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internos, que devem obediência aos dirigentes por sentirem-se inferiores e por estarem em 

um local que não lhes pertence. É importante lembrar que o fato dos internos não 

receberem chaves do estabelecimento, ou do próprio quarto, e as revisões periódicas dos 

bens acumulados reforçam ainda mais a sensação de não pertencimento. Pode-se dizer que, 

entre os grupos citados acima, há pouca mobilidade social e a distância social entre eles é 

limitada e prescrita.  

As instituições totais, geralmente, ficam longe de seus objetivos oficiais, apesar de 

estes não serem muitos; Goffman se refere a elas como “uma escola de boas maneiras, mas 

pouco refinada” (1961, p. 44). Como justificativa, traz a autoridade que qualquer pessoa da 

equipe dirigente tem sobre qualquer um dos internos, denominando tal autoridade de 

escalonada. Ele reflete que, no mundo externo, geralmente estamos ligados a uma única 

autoridade imediata e que esta nem sempre está presente por todo o tempo; no entanto, nas 

instituições totais, isso não acontece. A classe dirigente está presente em todos os lugares 

e, portanto, retira das pessoas a sensação de autonomia e liberdade de ação. Tais 

impedimentos retratam as “mortificações do eu” sofridas em tais instituições. 

Como justificativa para os constantes ataques ao ‘eu” do indivíduo, a instituição 

cita a necessária disciplina, controle da higiene e os interesses ideais para o bem estar do 

internado, todavia, para Goffman, tais justificativas são “simples racionalizações, criadas 

por esforços para controlar a vida diária de grande número de pessoas em espaço restrito e 

com pouco gasto de recursos” (1961, p. 48). Por outro lado, o autor aponta a existência dos 

pequenos prêmios ou privilégios previamente definidos pela equipe dirigente, os quais são 

oferecidos aos internos em troca de obediência ou bom comportamento. Em um mundo 

fora da instituição, os internos podem decidir se vão ou não vão fazer algo e em qual 

horário pretendem acender um cigarro ou mesmo tomar um café, por exemplo. Já na 

instituição, tais direitos podem se tornar problemáticos, uma vez que a rotina é sempre 

controlada.  

Entretanto, Goffman aponta que a concessão de tais “privilégios” na instituição 

pode reintegrar o interno com o mundo do qual está afastado e distanciar os sintomas com 

relação ao “eu” perdido. Ele atenta para o fato de que os internos, em virtude de tais 

concessões, podem passar o dia inteiro com os “pensamentos concentrados a respeito da 

possibilidade de conseguir tais satisfações, ou na contemplação da hora em que devem ser 

distribuídas” (1961, p. 50). Os privilégios oferecidos aos internos não devem ser vistos 

como vantagens ou valores acrescentados, mas sim como a ausência de privações, tão 
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comum nas instituições. Em contrapartida, há também os castigos em decorrência de 

desobediência às regras; estes, geralmente, se referem à suspensão temporária dos 

privilégios. 

 

A organização também delineia quais devem ser os padrões oficialmente 

adequados de bem-estar, valores conjuntos, incentivos e castigos (...) Ao dizer-lhe o 

que deve fazer e por que deve desejar fazer isso, a organização presumivelmente 

lhe diz tudo que ele pode ser... Prescrever uma atividade é prescrever um mundo; 

eludir uma prescrição pode ser eludir uma identidade. Portanto, toda organização 

inclui uma disciplina de atividade, mas nosso interesse, aqui, é que em algum nível, 

toda organização inclui também uma disciplina de ser uma obrigação de ser um 

determinado caráter e morar em determinado mundo. (p. 158-9) 

 

Em virtude das constantes formas de mortificação do eu na instituição e da 

necessidade de adaptação dos indivíduos a ela, Goffman aponta quatro formas táticas de 

adaptação dos internos: a primeira seria “a tática da intransigência” em que o interno 

desafia as normas da instituição e não coopera com a equipe dirigente; a segunda seria a 

fase de reação temporária, após a qual passaria para a segunda forma padronizada de 

adaptação – o “afastamento da situação”; nessa fase, o indivíduo deixa de dar atenção a 

qualquer tipo de interação, salvo as que afetam seu próprio corpo. Já a terceira forma de 

adaptação seria a “colonização” em que: 

 

o pouco do mundo externo que é dado pelo estabelecimento é considerado 

pelo internado como o todo, e uma existência estável, relativamente satisfatória, é 

construída como o máximo de satisfações possíveis na instituição. A experiência do 

mundo externo é usada como ponto de referência para demonstrar como a vida no 

interior da instituição é desejável, e a usual tensão entre os dois mundos se reduz de 

maneira notável (...) Geralmente, o indivíduo que aceita essa tática pode ser 

acusado, pelos outros internados, de "ter encontrado um lar" ou de "nunca ter tido 

nada melhor". (1961, p.60) 
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A quarta e última forma apontada por Goffman diz respeito à aceitação plena do 

internado frente às imposições da instituição, estando sempre disponível a ela e sendo 

considerado como o interno perfeito. Esta forma é denominada de “conversão”. 

O autor afirma que tanto as formas de condições de vida nas instituições, como as 

perdas constantes de contato social e com os pertences pessoais e a possibilidade de 

adquirir coisas que possam ser transferidas para a vida externa influenciam diretamente na 

mortificação do “eu” e na sensação de que o tempo passado na mesma é considerado 

perdido e sem vida. Em seguida reflete sobre o mundo da equipe dirigente da instituição, 

apontando que ela demonstra para o público externo que tais instituições são “organizações 

racionais, conscientemente planejadas como máquinas eficientes para atingir determinadas 

finalidades” (1961, p. 69), quando na realidade, na maior parte das vezes, são locais que 

parecem funcionar como “depósitos de internos”.  

Diante dessas características que fazem parte do viver em ILPIs, torna-se relevante 

discutir sobre a identidade do idoso residente em instituições de longa permanência. Será 

que todo idoso asilado terá o “eu” mortificado como perda de identidade? 

 

2.4 IDENTIDADE DO IDOSO NAS ILPIS: OUTRAS POSSIBILIDADES 

     Segundo Paulino-Pereira, Valuta e Soares (2012), a identidade é um processo 

através do qual o indivíduo desempenha os vários papéis que lhe são atribuídos, ao mesmo 

tempo em que passa por constantes mudanças de acordo com o momento histórico e a 

sociedade em que vive. Todo homem ao nascer já encontra a sociedade construída e 

organizada com um conjunto de normas, valores, hábitos e costumes já estabelecidos, aos 

quais tem que se adequar. Por constituir-se em um ser social, a sociedade é de fundamental 

importância para a construção e o desenvolvimento de sua identidade (Paulino-Pereira, 

Valuta & Soares, 2012). Portanto, privá-lo desse contato corresponde a um ataque contra 

suas possibilidades de ser e estar em sociedade. Dessa forma, quando, em uma determinada 

situação, há a impossibilidade de metamorfose da identidade, o indivíduo é levado à 

mesmice, o que pode levar à morte – biológica ou simbólica. 

Poderíamos dizer a priori que, no caso dos idosos institucionalizados em locais 

com o modelo de instituição total, estes estariam impedidos de realizar a metamorfose de 

sua identidade com vistas à emancipação, cristalizando-se na mesmice devido ao fato de 

não exercerem os diversos papeis sociais permitidos na vida civil, repetindo um único 
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papel possível nas ILPIs. Neste caso, a emancipação ficaria prejudicada ou impedida pela 

violência ou coerção em virtude das regras impostas e da vigilância exercida pela equipe 

dirigente, havendo, portanto, a morte simbólica. No entanto, cabe aqui uma reflexão: o 

mesmo seria verdadeiro para aqueles idosos que são encaminhados pela justiça à 

instituição por abandono ou maus tratos ou mesmo para aqueles que optam por viver nela?  

Partindo do pressuposto de que emancipação é a capacidade de superação e 

construção de novas identidades, pode-se pensar que, pelo fato de o sujeito ter sido retirado 

da situação de desamparo ou de violência, esta poderia ser uma etapa de metamorfose. Tal 

etapa, talvez, poderia possibilitar a emancipação de um sujeito que, anteriormente, estava 

sem condições físicas e psíquicas de reagir frente às determinações do outro. Afinal, no 

momento em que vai para a ILPIs, pode se recuperar dos maus tratos, sair da instituição e 

resgatar a própria vida, social e privada, talvez em outro local ou mesmo na instituição, 

onde assumirá outros personagens, se a instituição permitir. 

Duarte (2014) realizou uma análise das teses e publicações referentes às ILPIs entre 

os anos de 1999 e 2010 e concluiu que é frequente o número de idosos que optam por viver 

em instituições, apesar de terem convívio familiar. Nesse sentido, Camarano (2007 citado 

por Duarte, 2014) observa que, por meio de uma decisão mais independente, é possível que 

haja uma mudança de perspectiva da instituição, deixando o rótulo de “depósito” para 

guardar idosos, para transformar-se em um lugar onde “o idoso possa viver com 

dignidade”. 

Graeff (2007), no artigo “Instituições totais e a questão asilar: uma abordagem 

compreensiva”, inicia seu questionamento indagando se todo asilo seria uma instituição 

total. O autor chama a atenção para o fato de que, ao ler o livro de Goffman (1961) 

“Manicômios, Prisões e Conventos”, encontraremos lá o retrato de todos os “lares”, 

“asilos”, “casas de repouso” e “albergues”. No entanto, alerta que é preciso um 

distanciamento desse ponto de vista, para que se possam visualizar outras formas e 

características possíveis do comportamento do “eu” institucionalizado que não sejam 

aquelas já confirmadas por Goffman.  

Segundo Graeff, ir para o Asilo pode ser um projeto, afinal o idoso pode renunciar 

ao espaço doméstico, por ter um papel ambíguo e não autônomo no âmbito familiar, e 

optar por tentar resgatar tal autonomia no espaço asilar. Ele observa, no entanto, que seja 

qual for o motivo que leva o idoso para a instituição, haverá um tempo de adaptação e 

aprendizagem de novos padrões de cultura dentro do novo espaço. 
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Graeff fala especificamente de sua pesquisa etnográfica, realizada entre os anos de 

2004 e 2005, no Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele aponta que 

a diversidade de fenômenos observados serviu como contraponto às explicações sobre 

instituições totais já prefixadas. Seus questionamentos realmente vão à contramão do eu 

mortificado, sendo o espaço asilar uma oportunidade privilegiada de viver a tranquilidade 

pautada no silêncio e na solidão. Esses momentos, ao invés de sugerir uma velhice passiva, 

como se a morte fosse vingar a qualquer instante, seria uma chance de afirmar a 

intimidade. A partir de suas observações, o autor pondera que: 

 

O limite entre o corredor e o jardim, abaixo de um arco, resguardou muitos 

instantes de intimidade, sempre  silenciosos e solitários. Rui, em sua cadeira de 

rodas, cochilou várias tardes ali durante o inverno, aproveitando o calor do sol em 

frente à entrada do refeitório. Novamente, para quem olha de fora, esse repouso 

remetia a imagens da velhice desamparada. Mas foi preciso reconhecer que a 

solidão e o silêncio costumam andar juntos com a intimidade, proporcionando o 

repouso necessário à habitação de um espaço privado. E, nesse repouso, constituía- 

se uma certa autonomia. Era um silêncio a ser interpretado em sua positividade, 

desde que percebido enquanto um mistério íntimo, muitas vezes carregado de valor 

social. (p. 18) 

 

Segundo o autor, as explicações sobre a mortificação do “eu” foram geradas em 

uma época em que as instituições disciplinares estavam no ápice, entretanto, para ele, não 

se deve desprezar tais conceitos, mas sim considerá-los criticamente, para que o modelo de 

instituições totalitárias não se repita.   

Valendo-se de tais características e contradições que ainda fazem parte do cotidiano 

das ILPIs, no próximo tópico, serão discutidos estudos sobre as formas de se envelhecer 

dentro dela. 

 

2.5 A VELHICE INSTITUCIONALIZADA 

Apesar de haver um esforço das portarias (nº. 810/89, MPAS/SEAS nº. 73/01) e 

leis que regulamentam o funcionamento das Instituições de Longa Permanência no Brasil 

(Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso), o que se observa ainda é um panorama 
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negativo associado a essas entidades, para as quais a denominação popular “asilo” continua 

a prevalecer. Sabe-se, como já afirmado por Goffman (1961), que a institucionalização 

costuma trazer consigo uma série de prejuízos aos idosos, tais como perdas de autonomia, 

liberdade, identidade e  segregação geracional.  

É sabido que o homem é essencialmente um ser de relações e que, portanto, privá-

lo desse direito corresponde a uma agressão contra sua integridade física e moral, 

impossibilitando-o de atingir sua condição humana e a possibilidade de viver em 

sociedade. Diante disso, a contradição desse processo, afirmada pelo mesmo autor, 

encontra-se no fato de que, sob a justificativa da necessidade, são agredidos frontalmente 

outros direitos fundamentais desses indivíduos. A perda da liberdade é mascarada pelo 

discurso de que tal situação ocorre por um motivo justo, o qual seria assegurar a proteção e 

a segurança do idoso.  

Ainda de acordo com Souza (2003), uma vez no asilo, o idoso, muitas vezes, fica 

afastado do contexto social que o construiu e que é capaz de estruturá-lo. Sua separação da 

sociedade mais ampla representa uma ruptura com os referenciais formadores de sua 

individualidade, situados no ambiente exterior ao asilo, ruptura essa que agride sua 

estrutura psicológica, comprometendo sua sanidade, individualidade, liberdade e cidadania. 

Em virtude do isolamento e controle proporcionados por muitas instituições, os 

idosos constroem uma imagem interna que influencia e condiciona seu cotidiano, de forma 

que a instituição determina seus fazeres e eles, já conformados e dependentes, não se 

opõem ou resistem ao que é posto. Nesse sentido, a instituição não investe em atividades 

que possibilitam a interação entre os residentes, o lazer e a participação na comunidade, se 

restringindo aos cuidados básicos como higiene, saúde e alimentação (Ximenes & Côrte, 

2010). Andrade e Nery (2012) constataram que a maioria dos asilos, atualmente, não são 

locais apropriados às necessidades de uma pessoa idosa, por não oferecerem um 

atendimento global e por dificultar as relações interpessoais no contexto comunitário – 

fatores imprescindíveis à manutenção da qualidade de vida da pessoa idosa. Assim, o 

controle da vida imposto pela instituição dá ao idoso a sensação de abandono e tristeza, por 

viver em um ambiente sem investimento em vida (Ximenes & Côrte, 2010). 

Moura e Souza (2014), através de estudo em 15 instituições filantrópicas da cidade 

de Belo Horizonte, que mantinham convênio com a prefeitura, revelaram como os gestores 

das instituições percebem as práticas de lazer ofertadas aos residentes. Como resultado, 

perceberam que, apesar de os coordenadores reconhecerem tais atividades como 
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importantes no cotidiano da instituição, algumas dificuldades e desafios foram expostos, 

como a falta de recursos financeiros e de pessoal, o pequeno interesse dos idosos em tais 

práticas e a condição de dependência e patologia de muitos idosos. 

Apesar de todos os coordenadores terem demonstrado que percebem a atividade de 

lazer como prática importante nas ILPIs, Moura e Souza (2014) notaram que grande parte 

das instituições tinha como característica a ociosidade dos idosos. As autoras também 

ressaltam a percepção diferenciada que os gestores têm sobre atividades de lazer, uma vez 

que alguns as consideram como qualquer prática oferecida na instituição, como a 

fisioterapia ou participação dos idosos no programa de Educação para Jovens e Adultos 

(EJA), por exemplo. Apontam ainda que, enquanto alguns gestores se mostram 

preocupados em instigar a participação da comunidade e angariar voluntários para as 

práticas de lazer, há outros que reconhecem as limitações da instituição, como falta de 

recursos técnicos e financeiros e se conformam com isso. 

Em virtude da alta demanda futura por vagas em ILPIs, torna-se primordial o 

melhor planejamento de atividades de lazer para os residentes, visto que é um direito 

disposto no Estatuto do Idoso, além de promover a integração ao meio e oferecer 

possibilidades de ressignificação dos papeis sociais e melhor adaptação ao espaço.  

A fim de compreender como se dá a qualidade de vida nesses locais, diante das 

características acima descritas, serão apresentados estudos que verificam a qualidade de 

vida em ILPIs. 

 

2.6 QUALIDADE DE VIDA NAS ILPIS 

Sabe-se que chegar aos limites biológicos do envelhecimento sem qualidade de 

vida, transforma a velhice em uma etapa de sofrimento. De acordo com Neri (1993), o 

conceito de qualidade de vida na velhice é de difícil descrição, uma vez que engloba 

atributos nem sempre verificáveis. Os aspectos e condições socioculturais, médicas e 

psicológicas, abrangendo a renda, a educação, a urbanização, a qualidade dos serviços 

oferecidos aos idosos, os valores e atitudes sociais dessa população e das instituições sobre 

a velhice, bem como o compromisso da sociedade com o bem-estar dos idosos estão 

diretamente envolvidos na mensuração da qualidade de vida. 

Ainda de acordo com essa autora, o interesse pela qualidade de vida de pessoas 

idosas já existia desde a antiguidade, mas tornou-se foco de estudos somente no final do 
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século passado, quando o envelhecimento populacional passou a ser realidade de boa parte 

da população mundial. 

Segundo Fleck, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira, Santos e Pinzon (2000), o 

termo “qualidade de vida” foi definido pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização 

Mundial da Saúde – OMS (2004) como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, 

considerando o contexto de sua cultura e sistema de valores. As investigações sobre 

qualidade de vida revestem-se de importância científica e social, pois podem servir para 

subsidiar ações e fomentar políticas sociais, visando à promoção de maior dignidade e 

respeitabilidade da velhice (Silva & Rezende, 2006). 

De acordo com Rodrigues (2010), são poucos os estudos realizados na psicologia 

sobre a qualidade de vida dos idosos institucionalizados e, portanto, a literatura científica 

sobre essa temática é pequena. Alguns desses estudos serão apresentados abaixo. 

Martins, Soares, Sales, Frota, Barbosa e Santos (s.d) realizaram uma revisão 

sistemática e estruturada de artigos originais, publicados no período de 2006 a 2011 e, 

como resultado, identificaram que a maioria dos estudos mostrou uma diferença 

significativa na qualidade de vida de idosos institucionalizados,  comparada com idosos 

não institucionalizados. Os idosos institucionalizados apresentaram pior qualidade de vida, 

principalmente no que diz respeito aos domínios da relação social e 

independência/autonomia. O domínio relação social se refere às relações estabelecidas na 

comunidade em geral, às atividades sexuais e ao suporte/apoio recebido pela sociedade. O 

domínio independência/autonomia é relacionado à mobilidade, à capacidade para o 

trabalho, ao nível de dependência de medicação e tratamentos e atividades cotidianas. 

Com o objetivo de conhecer e comparar a qualidade de vida de idosos 

institucionalizados e idosos participantes de centros de convivência, Silva e Rezende 

(2006) realizaram um estudo transversal na cidade de Uberlândia no ano de 2005 através 

da aplicação de entrevista e do questionário WHOQOL-bref em 86 idosos 

institucionalizados e 87 participantes de dois centros de convivência. Os resultados 

indicaram uma pior percepção, entre os idosos institucionalizados, de aspectos que 

envolvem as saúdes física, psicológica e sobre o ambiente em que vivem quando 

comparados aos dos centros de convivência. Além disso, os idosos institucionalizados 

apresentaram um número médio maior de doenças, bem como maiores níveis de 

dependência em atividades de vida diária.  
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Carneiro (2006) realizou um estudo sobre habilidades sociais e qualidade de vida 

com 30 idosos que frequentavam uma Universidade Aberta para terceira idade, 30 idosos 

de contextos familiares e 15 que viviam em ILPIs. Verificou-se, nesse estudo, que os 

idosos residentes nas instituições apresentavam pior qualidade de vida em relação aos 

demais grupos, bem como menor repertório de habilidades sociais. 

Andrade e Nery (2012) efetuaram também um estudo com o objetivo de avaliar a 

qualidade de vida dos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência no 

município de Jequié-BA. Os participantes da pesquisa se constituíram em um total de 20 

idosos e, por meio da observação sistemática e aplicação de alguns instrumentos que 

visaram a avaliar a (in) dependência dos idosos,  foram identificados resultados como: 

maiores níveis de isolamento social, inatividade e risco maior de solidão vivenciado pelos 

idosos institucionalizados; observa-se que tais fatores são agravantes para a redução de 

suas capacidades cognitivas e funcionais, o que favorece a progressão da demência. 

Rodrigues (2010) afirma que a manutenção e o desenvolvimento de uma boa rede 

social de apoio com a inserção de novos amigos é uma forma de minimizar o impacto das 

perdas e limitações da velhice, deixando os idosos menos vulneráveis a situações de 

abandono e sentimentos de solidão. Carneiro (2006) sugere ainda que a qualidade de vida 

está intimamente relacionada às habilidades sociais do idoso, ou seja, à sua capacidade de 

estabelecer e manter relações sociais. Assim pode-se perceber a relevância de se estimular 

as habilidades sociais e comunicativas dos idosos institucionalizados para, 

consequentemente, manter sua rede social de apoio. 

Dutra e Rodrigues (2010), em um estudo descritivo, verificaram a qualidade de vida 

de nove idosos institucionalizados em uma ILPIs no interior de Minas Gerais, através do 

questionário WHOQOL-OLD; foi percebido que a média dos escores de qualidade de vida 

(escore total) encontrada foi de 57,29%, indicando que os idosos estudados avaliaram a 

QV como indiferente, nem satisfatória e nem insatisfatória. Da mesma forma, Nunes, 

Menezes e Alcchieri (2010) realizaram um estudo descritivo e exploratório, que objetivou 

analisar a qualidade de vida de 43 idosos institucionalizados no município de Natal, 

utilizando-se do WHOQOL-OLD. Os resultados indicaram que, no escore geral, os idosos 

avaliaram sua qualidade de vida como nem insatisfatória, nem satisfatória (52,9%). Tal 

fato, segundo os autores, pode estar relacionado à indiferença dos idosos quanto ao destino, 

ou mesmo uma acomodação passiva à situação, acompanhada por um desânimo presente 

em muitos deles. 
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Diante de tais estudos, pode-se notar que a qualidade de vida dos idosos que 

residem nas ILPIs é baixa. Neste sentido, verificar se as ILPIs dispõem de um regimento 

coerente com a legislação que ampara o funcionamento desses locais e compreender como 

se dá o gerenciamento do cotidiano institucional, seus desafios e facilidades pode ser uma 

possibilidade de descoberta das falhas desse sistema para que os residentes obtenham 

melhor qualidade de vida e, por conseguinte, melhor saúde e bem-estar social. 
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3. DIREITOS DOS IDOSOS 

Apesar de os estudos sobre o envelhecimento terem aumentado e ganhado mais 

força, a velhice nas Instituições de Longa Permanência para Idosos ainda é marginalizada. 

De acordo com Debert (1997), essa não visibilidade pode vir em função da imagem 

desejada e divulgada, principalmente na mídia, do envelhecimento ativo. Constata-se, nas 

ILPIs brasileiras, um falta de debate e normatização dos serviços de cuidado de longa 

duração, acentuando a vulnerabilidade decorrente, muitas vezes, da má qualidade de 

atendimento e tratamento oferecido.  

Em relação ao envelhecimento ativo, afirma Debert (1997) que “(...) não pode 

fechar o espaço para a velhice abandonada e dependente, nem transformá-la em 

consequência do descuido pessoal” (p. 8). Giacomin (2014), ao dialogar com Brito da 

Motta (2004) e Lins de Barros (2006), indica concordância na percepção de que há várias 

maneiras de envelhecer e que a predominância ou valorização de um modelo ideal 

beneficia a exclusão das demais formas de velhice, principalmente daquelas com alguma 

incapacidade. Os mesmos autores defendem que, ao invés disso, o que deveria ocorrer é 

uma observação das leis e direitos da pessoa idosa com o propósito de que todos 

vivenciassem essa etapa dignamente, independente da (in) capacidade. De acordo com 

Giacomin (2014): 

 

a noção de velhice como etapa homogênea e final da vida contribui para a 

defasagem das políticas públicas; reforça o preconceito, a discriminação, a falta de 

acesso a direitos e retroalimenta a carência de políticas governamentais no cuidado 

à velhice (p.22). 

 

No próximo tópico, serão destacadas algumas leis e portarias que têm como foco os 

direitos daqueles idosos que se encontram em ILPIs. 

 

3.1 CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO NO BRASIL: DIREITOS DOS IDOSOS NA 

ILPIS 

Camarano e Mello (2010) revelam que o aumento pela procura por instituições que 

proporcionam cuidados de longa duração demonstra que tais locais estão se tornando 

indispensáveis e que, portanto, demandam maior atenção com relação à fiscalização dos 
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serviços de atenção, bem como necessitam de maior efetividade de políticas relacionadas a 

esse fim. 

O Estatuto do Idoso (lei n ° 10.741), legislação máxima para o cuidado com os 

idosos, em seu artigo 2°, dispõe que, por esta lei, o idoso tem direito a todas as 

oportunidades para a preservação de sua saúde física, mental, moral, intelectual, social e 

espiritual em condições de liberdade e dignidade. Além disso, o artigo 3° sinaliza que é 

função primeiramente da família, seguido da comunidade, sociedade e Poder Público, entre 

outros. 

Nesses termos, quando a família não apresenta condições de prover o cuidado do 

seu membro familiar idoso, ou mesmo quando esta é ausente, o Estado tem a obrigação de 

acolhê-lo em seus direitos fundamentais. Assim sendo, quando a rede familiar falha, o 

idoso é recebido em instituições de modalidade asilar, tendo como função, conforme o 

artigo 3° do Decreto 1948, acolher o idoso em regime de internato e satisfazer suas 

necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social.  

Para satisfazer tais necessidades, há portarias, decretos e normas que objetivam 

regulamentar o funcionamento dessas Instituições. A Portaria n° 810, de 22 de setembro de 

1989, aprova as normas e os padrões para o funcionamento de casas de repouso, clínicas 

geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de idosos; a Portaria 

MPAS/SEAS nº. 73, de 10 de maio de 2001, apresenta normas de funcionamento dos 

serviços de atenção ao idoso no Brasil, dentre eles: família natural, acolhedora, residência 

temporária, centro dia, centro de convivência, casa lar, república, assistência domiciliar e 

atendimento integral institucional. As normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2005) também visam a assegurar as condições mínimas de funcionamento das 

instituições de atendimento ao idoso de modo a garantir a atenção integral, defendendo 

dignidade e os direitos humanos desse segmento populacional. 

A Portaria MPAS/SEAS nº. 73 propõe novas modalidades de atenção ao idoso 

através de parcerias com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Organizações 

Governamentais e não Governamentais e também com os ministérios setoriais. Acredita-se 

ser fundamental a participação do idoso, da família, da sociedade, dos fóruns e dos 

conselhos nas formas de organização dos serviços de atenção oferecidos, de maneira a 

priorizar aqueles que privilegiam a permanência do idoso em sua família, considerando o 

atendimento integral institucional a última alternativa. Tal portaria define o atendimento 

integral institucional como:  
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aquele prestado em uma instituição asilar, prioritariamente aos idosos sem 

famílias, em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes serviços nas áreas social, 

psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de enfermagem, de 

odontologia e outras atividades especificas para este segmento social. Tratam-se de 

estabelecimento com denominações diversas, correspondentes aos locais físicos 

equipados para atender pessoas com 60 anos e mais, sob regime de internato, 

mediante pagamento ou não, durante um período indeterminado e que dispõe de um 

quadro de recursos humanos para atender às necessidades de cuidados com 

assistência, saúde, alimentação higiene, repouso e lazer dos usuários e desenvolver 

outras atividades que garantam qualidade de vida. São exemplos de denominações: 

abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica, ancianato (Portaria 

MPAS/SEAS nº. 73, 9.1). 

 

Nos termos da Portaria, o objetivo dessas instituições é garantir aos idosos um 

atendimento biopsicossocial de forma a priorizar o vínculo familiar e a convivência 

comunitária. Como características gerais das Instituições de Longa Permanência para 

Idosos, a portaria dispõe que: 

 

As instituições de atendimento integral institucional devem estar localizadas 

dentro da malha urbana, com facilidade de acesso por transporte coletivo e, 

preferencialmente, próxima à rede de saúde, comércio e demais serviços da vida da 

cidade (posto médico, hospitais, supermercado, farmácia, padaria, centros culturais, 

cinemas, etc.), favorecendo a integração do idoso, independente e mesmo 

dependente, à comunidade do entorno.  Portanto, não deve ser pensada como local 

de isolamento, inviolável ao contato com a vida urbana nem como espaço de 

uniformização e despersonalização da vida de seus usuários. Como é um local de 

moradia deve prever, na medida do possível, a participação dos usuários na 

qualificação individualizada dos ambientes, especialmente naqueles mais íntimos e 

reservados - os dormitórios, por exemplo. Além disso, o projeto da Instituição deve 

contemplar o uso de elementos que atuem de forma positiva sobre a memória física 

e afetiva dos idosos e em suas relações com o novo espaço - o aprendizado desse 

novo espaço deve ser facilitado pela inclusão de objetos que sejam capazes de 



62 

 

resgatar antigos hábitos, experiências e recordações e traze-los para o cotidiano 

atual dos usuários (Portaria MPAS/SEAS nº 73, 9.9.2.1). 

 

A fim de firmar tais diretrizes, a Resolução SEDH/CNDI nº 12, de 11 de abril de 

2008, estabelece parâmetros para a regulamentação do Art. 35 do Estatuto do idoso, que 

dispõe sobre o contrato de prestação de serviços das entidades que se pretendem abrigar a 

pessoa idosa. Neste contrato, há 13 cláusulas que determinam os deveres e direitos da parte 

contratada, a ILPIs, e da parte contratante, o idoso, referente ao serviço a ser prestado, 

além da identificação das partes e do objetivo do contrato.  

Como objetivo, a instituição deve oferecer abrigo ao idoso, em domicílio coletivo, 

em condições de liberdade, dignidade e cidadania (cláusula 1°). Como direito do idoso 

referente ao serviço oferecido, o contrato prevê que o atendimento cotidiano deve estar de 

acordo com as normas dispostas no Estatuto do Idoso e demais leis referentes a este fim. Já 

como compromisso da parte contratada, há o acordo de manter os padrões de habitação 

exigidos pelas normas sanitárias, assim como a higiene e alimentação regular. Confere-se 

no contrato que a instituição tem o dever de assegurar aos idosos residentes uma moradia 

digna, primarizando a preservação dos vínculos familiares do idoso, atendimento 

personalizado e em pequenos grupos. Devem-se manter, também, atividades comunitárias 

e de convívio social com ações internas e externas à instituição, sendo estas de cunho 

educacional, cultural, esportivo e de lazer, visando sempre a preservar a identidade do 

idoso. A partir dos dizeres do contrato, a parte contratante tem o direito e a instituição tem 

o dever de oferecer atendimento psicossocial ao idoso e sua família, garantindo 

convivência comunitária, assim como deve promover uma articulação com a rede de 

serviços existentes para atendimento à família do idoso, bem como garantir o acesso do 

idoso aos serviços especializados.  

Como redes parceiras, a Portaria MPAS/SEAS nº. 73 destaca o Ministério da 

Previdência e Assistência Social – SEAS, Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, de Assistência Social ou congênere, famílias, universidades, 

organizações não governamentais, voluntários e outros. A Portaria n° 810 estabelece que as 

instituições de amparo aos idosos devem prover de assistência médica, odontológica, de 

enfermagem, nutricional, psicológica, farmacêutica, assim como oferecer atividades de 

lazer, de reabilitação (fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia), serviço social – 

apoio jurídico e administrativo – e serviços gerais. No contrato, há o destaque também para 
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algumas ações que devem constar nesses estabelecimentos, quais sejam: atendimento e 

apoio individual e sócio-familiar; atendimento biopsicossocial aos idosos, de acordo com 

suas necessidades; atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de 

integração social; elas deverão sempre ser planejadas em parceria e com a participação 

efetiva dos idosos, respeitando suas demandas e aspectos socioculturais. Além desses 

compromissos destacados no contrato, há cláusulas referentes ao preço, rescisão de 

contrato, condições gerais e foro. 

De acordo com Camarano e Mello (2010), apesar de as políticas com relação aos 

direitos dos idosos terem avançado em termos de renda e benefício, com a Lei Orgânica de 

Assistência Social, Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso, pouco progresso se vê 

com relação às políticas de cuidados de longa duração. A fim de refletir sobre o tipo de 

atendimento que deve ser oferecido, levando em consideração que as legislações revelam 

que este deve ser psicossocial, na próxima sessão, será discutido o significado desse tipo de 

modelo. 

 

3.2 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

A atenção psicossocial é colocada como embasamento de grande parte das 

modalidades de assistência, como nos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), Estratégias de Saúde da Família (ESF), dentre outras. Pode-se afirmar que a 

filosofia de tal modelo é a prevenção e promoção da vida (Conselho Federal de Psicologia, 

CREPOP, 2007), no sentido de se manter atento às necessidades do outro, levando em 

consideração o contexto do local em que se vive, interligado com a comunidade 

pertencente, potencializando as próprias habilidades e fortalecendo os vínculos que 

compõem a vida social, sejam familiares ou mesmo com as redes de serviço/políticas 

públicas.  

Esse tipo de atendimento perpassa as considerações de Lane (1989), quando ela 

reforça que os sujeitos são seres eminentemente sociais e que o homem se reconhece 

através da história de sua comunidade, sendo, portanto, parte construtora dela. A partir 

disso, torna-se possível compreender que, pelo fato de estar em sociedade, ser produto e 

produtor dela, há o entrelaçamento de demandas que devem ser acolhidas. 

Dessa forma, uma das atribuições desse modelo é garantir os direitos daqueles que 

estão em situação de vulnerabilidade, restaurando o lugar de cidadania, liberdade e 
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autonomia. Conscientizando-se da qualidade de sujeito integral, não fragmentado e do 

desafio em preencher todos os aspectos de sua existência, sejam individual, econômico, 

social, político e cultural, recomenda-se que sejam articuladas e potencializadas algumas 

parcerias nas diferentes ações que ocorrem nas comunidades locais, como, por exemplo, no 

Posto de Saúde da Família (PSF) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a 

fim de fortalecer laços para que ações desse tipo sejam contínuas (CREPOP, 2007). Tal 

atitude faz parte do compromisso ético-político dos interventores, sejam eles gestores ou 

profissionais diversos, com o agenciamento do bem-estar biopsicossocial dos indivíduos. 

A lógica desse tipo de atendimento, também, gira em torno de se adaptar os 

serviços às necessidades dos indivíduos e não o contrário. Partindo desses pressupostos, é 

que se pretende investigar a forma com que esse modelo/proposta de atendimento é 

realizado nas Instituições de Longa Permanência para Idosos. 
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4. DESDOBRAMENTO DA PESQUISA 

 

4.1 OBJETIVOS 

4.1.1 Objetivo geral 

Investigar qual ou quais a(s) concepção(ões) de envelhecimento orienta(m) as 

práticas das ILPIs, bem como de que forma a Administração (gestores) interpreta, em seu 

fazer cotidiano, as diretrizes do Estatuto do Idoso e as (im)possibilidades, percebidas por 

eles, de aproximação ou garantia desses direitos. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 Analisar a visão/concepção de envelhecimento que orienta as práticas na Instituição; 

 Investigar os documentos que norteiam o funcionamento da Instituição; 

 Investigar, através dos relatos dos gestores, quais as práticas ou estratégias da 

instituição para um acolhimento biopsicossocial;  

 Investigar os aspectos que envolvem os direitos dos idosos, garantidos na Política 

Nacional do Idoso, assim como o Estatuto do Idoso e as normas regulamentadoras do 

funcionamento das Instituições de Longa Permanência e as suas aplicações nas 

Instituições; 

 Investigar as possibilidades, percebidas pelos gestores, de transformação no tipo de 

tratamento oferecido aos idosos. 

 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

A pesquisa tem como público os gestores da rotina dos idosos, não necessariamente 

os coordenadores em si, mas as pessoas que desempenham esse papel no cotidiano da 

Instituição de Longa Permanência. Dessa forma, fazem parte da pesquisa oito mulheres 

que desempenham tal papel nas quatro ILPIs. Cabe destacar que serão entrevistados dois 

representes da gestão de cada Instituição. 

 

4.3 MÉTODO 

Este trabalho baseia-se nas concepções teóricas e metodológicas da Psicologia 

Social, e consideramos que é importante salientar algumas diferenças entre elas e as 

concepções dos métodos das ciências naturais. Neste intuito, e diante de muitos 
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questionamentos, Santos e Martins (2013) revelam que a adoção do método das ciências 

naturais em Psicologia envolve a desconsideração dos domínios dos valores e da 

experiência humana, e é nisso que a Psicologia Social se afirma. 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) observam que muitos pesquisadores 

sociais questionaram a eficácia do modelo das ciências naturais para estudar o 

comportamento humano, alegando que tal modelo deixa de lado justamente aquilo que 

caracteriza as ações humanas: as intenções, significados e finalidades que lhe são inerentes. 

O ser humano traz consigo uma dimensão social e histórica que não pode ser descartada. 

Assim, cabe à Psicologia Social recuperar o indivíduo na intersecção de sua história com a 

história de sua sociedade. 

A partir disso, o objeto da Psicologia social se serve do homem, determinante e 

determinado pela história, e suas múltiplas relações dialéticas, seja com outros homens, ou 

mesmo com instituições sociais (Cano, 2012; Gil, 2008a; Lane, 1989). Para compreender 

esse objeto, é necessário perceber alguns aspectos, como:  

 

1) o homem não sobrevive a não ser em relação com outros homens, 2) a 

sua participação, as suas  ações, por estar em grupo, dependem fundamentalmente 

da aquisição da linguagem que preexiste ao indivíduo como código produzido 

historicamente pela sua sociedade, mas que ele apreende na sua relação específica 

com outros indivíduos (Lane, 1989, p. 16). 

 

Como o homem é formador e transformador de sua própria história, cabe ressaltar 

que, frente aos fatos sociais, o pesquisador não é capaz de ser absolutamente objetivo, já 

que é um ator envolvido no fenômeno de estudo (Gil, 2008b). Cano (2012) afirma que, 

independentemente de onde venha uma teoria, o que lhe conferirá ou retirará legitimidade 

científica não é a sua origem, quem ou como a formulou, mas a forma como ela é validada 

empiricamente; é justamente a metodologia que se apresenta como a guardiã dessa 

validação.  

A escolha do método, de acordo com Bourdieu (1999), não deve ser rígida, mas sim 

rigorosa, ou seja, o pesquisador não necessita seguir apenas um método com rigidez, mas sim 

com rigor. A Psicologia Social vem trabalhando com uma variedade de métodos, os quais são 

determinados a partir do tipo de objeto que se quer investigar, bem como a partir do tipo de 

abordagem que se quer fazer, ou que é possível de ser feita, de determinado objeto.  
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Diante dos objetivos propostos, faz-se necessário apresentar algumas questões que 

movimentaram a escolha do caminho metodológico desta investigação. Quais instrumentos 

de produção de dados seriam mais adequados aos sujeitos da pesquisa a fim de promover 

uma expressividade real e reflexiva? Como direcionar uma pesquisa de campo que almeja 

a escuta da realidade cotidiana das ILPIs a partir dos seus administradores, sem estabelecer 

uma formalidade que comprometa essa espontaneidade e autenticidade? Como promover 

e/ou proporcionar ou provocar uma reflexão nos gestores sobre as formas de se gerir o 

cotidiano dos idosos dentro de uma Instituição de Longa Permanência?  

A adoção da pesquisa qualitativa se mostra pertinente, uma vez que ela possibilita 

ao investigador, segundo Iervolino e Pelicioni (2001), “verificar como as pessoas avaliam 

uma experiência, ideia ou evento; como definem um problema e quais opiniões, 

sentimentos e significados encontram-se associados a determinados fenômenos” (p. 116). 

A aproximação com a vida cotidiana como um dos objetos de pesquisa nos obriga a 

uma preocupação maior com o entendimento do contexto das ILIPs estudadas, bem como 

para as relações sociais que se entrelaçam no cotidiano. Assim, é importante definir a 

situação e a realidade da pesquisa de modo que as instituições estudadas sejam acessíveis à 

observação, descrição, produção de relatos e experiências dos participantes. A linguagem, 

portanto, torna-se essencial na construção desse processo, visto que os discursos 

elaborados pelos sujeitos permeiam as manifestações interacionais (Rodrigues Junior, 

2005). 

 Baseados nesses princípios norteadores para a coleta de dados e aproximação com 

o objeto de estudo, serão realizadas análises sobre os documentos e regimentos internos 

que direcionam o funcionamento da Instituição, principalmente dos gestores nas ILPIs e 

naquilo que diz respeito ao atendimento e direitos oferecidos aos idosos. Além dessa 

análise, serão feitas entrevistas semiestruturadas com os gestores das quatro ILPIs com o 

intuito de permitir reflexões sobre as atuais formas de gestão e sobre as possíveis 

transformações na condução do cotidiano dos idosos a fim de que o tipo de tratamento 

oferecido a eles esteja mais próximo dos direitos garantidos pela legislação. 

Segundo as considerações de Minayo, Gomes, Cruz Neto e Deslandes (1994), as 

entrevistas se inserem como meio de coleta de dados, no nosso caso, como produção de 

dados acerca dos fatos relatados pelos autores enquanto sujeitos-objetos da pesquisa, que 
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vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada. É possível obter dados 

objetivos e subjetivos por meio da interação entre a comunicação verbal, a linguagem e o 

significado da fala, sendo que os dados subjetivos estão relacionados aos valores, atitudes e 

opiniões dos entrevistados (Minayo et al, 1994). 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Partindo dos referenciais da pesquisa qualitativa, o trabalho de campo possibilita 

aproximações com aquilo que se deseja conhecer e estudar, além de criar um 

conhecimento, partindo da realidade presente no campo. Para tal, a primeira tarefa do 

pesquisador em contato com tal realidade é questionar. Esse questionamento permitirá 

ultrapassar a simples descoberta para, através da criatividade, produzir conhecimentos a 

partir de um rico diálogo com a realidade. A fim de possibilitar a realização da pesquisa 

proposta, alguns procedimentos serão detalhados a seguir. 

Subsequentemente à revisão de literatura e após estar embasada teoricamente para a 

entrada em campo, a proposta de estudo foi apresentada às Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs). Nesse momento, elas foram informadas sobre o que se 

pretendia estudar, sobre as possíveis repercussões favoráveis do processo investigativo e 

sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B).  Considerando o fato de a 

pesquisadora já ter experiências nos locais de estudo, este primeiro contato foi facilitado, 

por haver um vínculo prévio com o grupo investigado.  Apesar disso, Minayo et al. (1994) 

observam que o pesquisador deve ter uma postura cuidadosa no trabalho de campo, 

compreendendo-o como possibilidade de revelações. 

Em seguida à apresentação da proposta às Instituições, ocorreu uma entrevista 

prévia (Anexo A) com o (a) Coordenador (a) mais presente no cotidiano da Instituição a 

fim de colher informações sobre o surgimento das ILPIs bem como o número de 

residentes, organização da rotina dos idosos, tamanho da instituição, descrição dos 

funcionários existentes, atividades realizadas, dentre outros, para melhor caracterização do 

local de estudo. É válido lembrar que a entrevista inicial foi adaptada a partir da 

dissertação de Mestrado de Christophe (2009). 

Feito isso, a pesquisadora teve contato com os documentos, estatutos e regimentos 

que conduzem o funcionamento da Instituição para compreender quais fundamentos 

norteiam suas ações e se elas abarcam a legislação que garante o direito dos idosos, como 
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Estatuto do Idoso, por exemplo. Em seguida, baseado nos questionamentos surgidos na 

revisão de literatura e na investigação dos documentos, foi construído um roteiro de 

entrevista semiestruturado para os coordenadores das Instituições com o objetivo geral de 

compreender a visão sobre o envelhecimento, funcionamento da Instituição, seus desafios, 

aproximações ou distanciamentos relacionados aos direitos dos idosos, expressos nas 

legislações como Estatuto do Idoso ou mesmo Contrato de Prestação de Serviços. 

No próximo tópico, será apresentada uma breve revisão sobre as técnicas de 

produção de dados: análise documental, entrevista semiestruturada e o procedimento de 

análise dos dados. 

 

4.5 PESQUISA/ANÁLISE DOCUMENTAL 

 Conforme dito anteriormente, foi realizada uma consulta aos documentos que 

regem o funcionamento da instituição – Estatuto e Regimento Interno – tendo em vista a 

verificação dos princípios sobre os quais as ILPIs se mantêm. Cabe lembrar que partiu-se 

do pressuposto que o Estatuto do Idoso seria uma referência seguida por todas as 

instituições, no entanto, na entrevista prévia, para caracterização da instituição, o Estatuto 

do Idoso não foi mencionado quando se perguntou “Quais os documentos que regem o 

funcionamento da Instituição”?. Dessa forma, a análise dos documentos próprios da 

instituição se fez necessária para caracterizar o saber-fazer no cotidiano com os idosos. 

Muito se discute sobre o termo indicado para o uso de documentos em pesquisas 

científicas. Ora encontra-se o termo Pesquisa Documental, Análise Documental e ainda 

alguns estudiosos a denominam como técnica de pesquisa com o uso de documento (Sá-

Silva, Almeida & Guindani, 2009). A dificuldade em delimitar um termo, de acordo com 

May (2004), está no fato de que esse tipo de investigação não é uma categoria bem 

definida e distinta como outras metodologias.  

Sá-Silva et al. (2009), ao fazer uma revisão sobre a investigação científica 

utilizando-se de documentos, recorrem a vários autores para definir o termo; Oliveira 

(2007), por exemplo, se refere à pesquisa documental como sendo um trabalho com 

documentos que não receberam nenhuma análise científica, sendo, portanto, fontes 

primárias em que é o pesquisador quem analisa os dados. Nesta mesma revisão, Sá-Silva, 

ao dialogar com Appolinário (2009), traz o conceito de Estratégia de coleta de dados 

através do qual  diferencia uma pesquisa que utiliza apenas documentos – pesquisa com 
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estratégia documental – de outra que não se limita à utilização deles, mas de sujeitos de 

pesquisa (humanos ou não humanos). Seguindo essa orientação, pode-se dizer que este 

estudo se faz através de uma estratégia de campo, uma vez que, além dos documentos 

escritos, haverá entrevistas com os coordenadores das ILPIs. 

Sabe-se que o conceito de documento vai além das fontes escritas, podendo se fazer 

em vídeos ou fotografias. No entanto, algo que o caracteriza é sua utilização como prova 

ou registro de um acontecimento. Sá-Silva et al. (2009) recomendam analisar o contexto 

sociocultural e econômico em que o documento foi produzido/escrito de forma a apreender 

melhor seu significado, bem como a identidade de seu autor. Assim compreender-se-á 

melhor de onde vem o texto e para quem ele é destinado. Juntamente com esses cuidados, é 

necessário que a análise dos documentos se constitua em um momento de interpretação dos 

dados a partir de um conceito teórico, reunindo as informações e fazendo inferências 

quando possível (Sá-Silva et al., 2009).  

A análise dos documentos da Instituição foi realizada tendo como base o Estatuto 

do Idoso e as diretrizes que regulamentam os serviços de atendimento aos idosos – a 

portaria MPAS/SEAS n°. 73 e a Resolução SEDH/CNDI nº. 12, de 11 de abril de 2008, a 

qual sugere um modelo de contrato de prestação de serviço entre idoso e ILPIs. Vale 

lembrar aqui a observação que já fizemos de que o Estatuto do Idoso não foi citado 

espontaneamente pelos entrevistados, mas esta sendo levado em conta pela sua importância 

como elemento definidor de uma política pública de atenção ao idoso em nosso país. Nesta 

análise, serão verificados quais princípios e valores orientam o funcionamento da 

Instituição, no que diz respeito ao tratamento proposto aos idosos residentes, assim como 

se há proximidade e pertinência desses documentos com as legislações maiores que 

regulamentam os direitos dos idosos. 

 

4.6 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

A entrevista semiestruturada foi guiada por um roteiro flexível de questões e se 

caracterizou por admitir que outros questionamentos, mais complexos e delicados, 

pudessem surgir no decorrer do seu desenvolvimento. Ao combinar perguntas abertas e 

fechadas, o informante teve a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto com certa 

espontaneidade, no entanto, o entrevistador se manteve atento, seguindo as perguntas de 

forma lógica a fim de elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o 
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contexto da entrevista, conforme orientam alguns pesquisadores (Belei Gimeniz-Paschoal, 

Nascimento & Matsumoto, 2008; Boni e Sílvia, 2005). 

Belei et al. (2008) observa que, durante a realização da entrevista com os 

participantes, é indicado o uso do gravador para que seja expandido o registro e que os 

elementos de comunicação sejam melhor captados, aprimorando o poder da narrativa e 

preservando o seu conteúdo original; nesse sentido, é possível avaliar algumas 

características importantes como os silêncios e  mudanças de entonação da voz. No 

entanto, Bourdieu (1999) alerta sobre a presença do gravador, indicando se tratar de um 

instrumento de pesquisa que pode tanto causar inibição nos entrevistados, quanto permitir 

que os mesmos assumam um papel que não lhes pertence; isso os levaria a incorporar o 

personagem que acham que o pesquisador quer ouvir. Para se precaver, o pesquisador deve 

estar atento durante todo o processo, sendo capaz de reconhecer as estruturas invisíveis que 

organizam o discurso do entrevistado. 

Boni e Sílvia (2005) destacam que, quando a revisão bibliográfica e a observação 

não dão conta de responder ao objetivo do estudo, a entrevista é um meio interessante, pois 

permite a interação com as pessoas que participam da realidade local. De acordo com esses 

autores, a preparação da entrevista requer alguns cuidados como: planejamento com vistas 

ao objetivo pretendido; escolha dos entrevistados adequados, ou seja, aqueles que melhor 

podem contribuir com o tema pesquisado; garantia, com antecedência, de um melhor 

momento e disponibilidade do entrevistado, assim como o sigilo das informações.  

Como forma de estimular e facilitar a relação entre entrevistador-entrevistado e 

favorecer a comunicação, Bourdieu (1999) ressalta a importância de o pesquisador enviar 

sempre ao entrevistado sinais de entendimento e de estímulo, com gestos, acenos de cabeça 

e olhares para que o pesquisado note a escuta cuidadosa do pesquisador como forma de 

respeito e incentivo. Durante a entrevista, como indica o mesmo autor, deve-se levar em 

conta que o entrevistado pode estar convivendo com sentimentos e fragilidades, (e), por 

isso, a entrevista deve propiciar um momento de bem-estar para que ele possa falar sem 

constrangimento de suas contradições e experiências. Bourdieu (1999) ainda ressalta que, 

por vezes, esses discursos são densos, intensos e dolorosos e dão certo alívio ao 

pesquisado, tanto pelo fato de este poder exteriorizar, quanto por poder refletir sobre um 

assunto que talvez o reprima. 
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4.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

Minayo et al. (1994) apresenta uma proposta de interpretação qualitativa de dados, 

que se mostra oportuna para a pesquisa: a análise do discurso. Através dela, pode-se 

considerar a fala dos atores sociais dentro de um contexto específico; as articulações entre 

fala e realidade se darão entre a razão daqueles que praticam e da experiência que surge na 

realidade concreta.  

A análise dos documentos das Instituições participantes deste estudo possibilitou 

um entendimento de suas normas gerais de funcionamento, bem como dos seus valores e 

objetivos, ampliando o olhar sobre o contexto institucional. Já as entrevistas com os 

gestores responsáveis permitiram uma compreensão mais específica sobre o cotidiano 

vivenciado pelos idosos e pela administração. Neste contexto, a análise do discurso é 

empregada como inspiração e como estratégia de compreensão da vivência cotidiana dos 

gestores em meio à administração da Instituição e dos direitos dos idosos.  

Maingueneau (1998) define discurso como a articulação de enunciados 

significativos por um grupo de sujeitos, produzidos em certo lugar social. Considera-se, 

nesta análise, que a linguagem desempenha um papel importante para o entendimento das 

concepções de envelhecimento que norteiam as práticas dos gestores nas ILPIs bem como 

os desafios e aproximações feitas por eles com relação aos direitos dos idosos no cotidiano 

da Instituição.  

Machado (2008) observa que o discurso e a linguagem medeiam a relação entre 

homem e realidade social, sendo, portanto, carregados de sentidos e significados. Dessa 

forma, pretende-se captar, através dele, como se dão os fazeres cotidianos na instituição. 

Por meio de uma escuta cuidadosa, será considerado, para além da fala, o contexto social e 

cultural em que elas foram produzidas, bem como as condições econômicas e de 

funcionamento da instituição e da atual gestão. Fatores como: quem é o autor da fala, de 

qual local ele fala, quais as razões o levaram a formular tais ideias; nesse sentido, sua 

individualidade e visão de mundo serão fundamentais para a compreensão da pesquisa 

(Machado, 2008). 

Parte-se do pressuposto de que a imagem que se tem do velho norteia as ações e os 

fazeres cotidianos nas Instituições de Longa Permanência para Idosos. Nesse sentido, 

acredita-se que a maneira de ver e ser no mundo, considerando suas ideologias, implica 

diretamente na forma de agir dos gestores frente à coordenação das ILPIs, assim como nas 
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relações de poder estabelecidas (Nogueira, 2008). O discurso é tomado, então, como 

prática social, conforme Gill (2002) apresenta, e a linguagem é utilizada pelos sujeitos 

sociais para dar interpretação ao contexto cotidiano em que se vive.  

As entrevistas foram transcritas, cuidadosamente, e foi preciso uma leitura atenta e 

crítica, por várias vezes, dos discursos que se apresentaram, indo e voltando, como orienta 

Gil (2002), a fim de torná-los familiares para posterior análise.  

Dentre as possibilidades de formas de análise do discurso, optou-se por utilizar 

como inspiração as formações discursivas para compreender as questões propostas. Para 

Charaudeau e Maingueneau (2006), tal conceito reflete as relações ideológicas formadas 

entre as diversas classes, as quais determinam e mantêm posicionamentos, conceitos e 

ideias de antagonismo, dominação ou aliança. 

Ancorados às formações discursivas, estão os arquivos de análise ou corpora, que, 

segundo Sargentini (2007 apud Guilhaumou, 2002), são discursos representativos de um 

mesmo tema ou acontecimento e “não a seleção dos discursos que serão interessantes a 

serem analisados por si mesmos” (p. 2). Neste contexto, o discurso não pode ser analisado 

fora das condições sociais e históricas de produção, deve-se pensar nessa linha de 

interpretação em “espaços discursivos e ideológicos onde se desenvolvem as formações 

discursivas em função de relações de dominação, de subordinação e de contradição” (p. 2). 

Na nossa inspiração de análise, primeiro procurou-se compreender inicialmente 

como a rotina dos idosos é gerida pelos gestores responsáveis, embasada nos direitos 

expressos em lei, para, em seguida, analisar os extratos relativos à maneira de gerir a ILPI, 

as motivações para estar na gestão, os desafios encontrados e sonhos desejados para a 

construção do corpus e análise. 

 

4.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

É certo que a pesquisa social trata intimamente, e de alguma forma, das relações 

humanas. Nesse processo, o pesquisador tenta compreender algum aspecto da vida e do 

mundo dos pesquisados através de suas crenças, valores e formas de atividade (Honaard, 

2008). Como nesse tipo de pesquisa, há o envolvimento dos modos de ser e sentir através 

das relações subjetivas; é natural, ou deveria ser, que a ética – abarcando o respeito, a 

autonomia, liberdade e dignidade – norteie toda a pesquisa, para além do Termo de 

Consentimento Esclarecido (TCLE).  
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É claro que o TCLE cumpre o papel formal de firmar um consenso entre as partes 

envolvidas na pesquisa, no entanto, o respeito ao outro, à sua liberdade de expressão, a 

fundamental cordialidade e o compromisso com o sigilo, por exemplo, devem estar 

presentes em todo o trabalho. O TCLE, segundo Ramos, Junqueira e Puplaksis (2008), 

deve certificar que as informações devidas sejam fornecidas bem como a liberdade dos 

sujeitos. Segundo as considerações dos autores citados, alguns passos são fundamentais e 

foram seguidos de forma atenta pelo pesquisador. 

Com o objetivo de respeitar a dignidade dos participantes, os pesquisados foram 

convidados a contribuir com a pesquisa sob a informação de que poderiam, a qualquer 

momento, optar por não mais participar. A autonomia dos participantes deve ser 

assegurada, e, para isso, eles foram esclarecidos sobre todas as questões que permeiam o 

processo de pesquisa: riscos/desvantagens, benefícios/vantagens, objetivos, método, assim 

como possíveis incômodos. Como ressalta Machado (2004), é de suma importância uma 

relação mútua entre pesquisador e pesquisado, de cooperação e colaboração e, ainda, que a 

relação faça sentido para ambas as partes. Apesar de o pesquisado aceitar a presença do 

pesquisador, ele deseja respeito às suas crenças, prestígio e entendimento de sua cultura e 

saber. 

 Tal pesquisa foi analisada pelo comitê de ética e aprovada sob o protocolo e CAAE 

56740916.0.0000.5151, confirmando que o estudo está em consonância com os Princípios 

Éticos em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, nos termos da Resolução no. 466/12 e dos 

artigos referidos no Protocolo de Pesquisa da CEPSJ. 
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5. DESENVOLVENDO A PESQUISA 

 

Para a caracterização das ILPIs, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

duas pessoas de cada Instituição que fazem parte da administração cotidiana da vida dos 

idosos. Essas pessoas, não necessariamente, recebem o nome de coordenadoras, ora são 

presidentes, responsáveis técnicas ou pertencem a outro cargo misto de responsabilidades, 

por exemplo: são psicólogas ou enfermeiras e, também, realizam tal papel na Instituição. 

A entrevista foi realizada visando a conhecer a história, o número de internos, a 

rotina, a participação da família e da comunidade na Instituição, bem como os principais 

motivos  da institucionalização, os regulamentos internos, o quadro de recursos humanos, 

dentre outras informações necessárias para a compreensão superficial do funcionamento 

das ILPIs (Anexo A). 

 

5.1 PRIMEIRO CONTATO COM AS ILPIS 

Como forma de compreender a dinâmica de funcionamento das ILPIs, é válido 

ressaltar as diferentes maneiras que a Instituição recebeu a pesquisadora no local. Em 

Conselheiro Lafaiete, o contato se fez fácil, uma vez que a pesquisadora realizou estágio na 

Instituição. Nesta cidade, a entrevista ocorreu na secretaria da ILPIs, Asilo Dr. Carlos 

Romeiro, em uma sala reservada com a presidente. No entanto, é importante dizer que o 

local estava bem movimentado e, apesar de estarmos sozinhas em uma sala, a presença ou 

posição da presidente era solicitada várias vezes no decorrer da entrevista, como, por 

exemplo: decisões sobre compras para o almoço, desbloqueio de cartões no banco, dentre 

outros. Apesar das interrupções, a entrevista se fez possível. 

Em Resende Costa, a aproximação se deu de forma intermediada. A psicóloga da 

Instituição, Lar São Camilo de Lelis, auxiliou no agendamento da entrevista com as 

coordenadoras. A recepção da pesquisadora se deu na entrada da ILPIs, onde há uma 

secretaria e uma sala de espera. A secretária anunciou a chegada da pesquisadora pelo 

telefone às coordenadoras e, então, foi permitido que a pesquisadora aguardasse em uma 

sala reservada. Após a chegada das gestoras, fomos, de maneira bem formal, conduzidas a 

uma sala onde iniciou-se a entrevista. Em São João del-Rei, no Albergue Santo Antônio, a 

recepção foi semelhante à de Resende Costa, uma vez que a espera se deu na recepção. 
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Já em Prados, Lar Monsenhor de Assis, na presença da psicóloga da Instituição, o 

acolhimento foi um tanto diferente, porém não menos positivo que nas outras. A forma 

como se deu a entrada na Instituição se distinguiu das demais, uma vez que o portão estava 

aberto e, como não havia porteiro e nem secretária na entrada, não foi anunciada minha 

presença. Como a casa se encontra há alguns metros da entrada, já era possível avistar uma 

varanda ao redor da casa e alguns idosos. 

 

5.2 POR ONDE VOU: LOCAIS DE ESTUDO 

Serão apresentadas, a seguir, as informações colhidas no momento da entrevista das 

quatro Instituições, sendo elas o Asilo Dr. Carlos Romeiro, Lar Monsenhor de Assis, 

Albergue Santo Antônio e Lar São Camilo de Lelis. 

 

5.3 ASILO DR. CARLOS ROMEIRO 

O Asilo Dr. Carlos Romeiro é uma instituição filantrópica, que pertence à 

Sociedade São Vicente de Paula. Foi idealizada em 1956 por um casal com bons recursos 

financeiros com o objetivo de ajudar a população idosa menos favorecida. A Instituição é 

caracterizada com um regime de funcionamento semiaberto pelo fato de a comunidade 

poder entrar na instituição e os idosos poderem sair apenas acompanhados. 

Anteriormente a esse movimento, os Vicentinos já se preocupavam com essa causa: 

por volta de 1918, já sentiram a necessidade de ter um local para abrigar os moradores de 

rua e idosos que ficavam próximos à estação rodoviária de Conselheiro Lafaiete. 

Adquiriram um terreno em um bairro da cidade, onde se encontra o Asilo Dr. Carlos 

Romeiro, por “um conto de reis”; logo foram construídas oito moradas com duas 

acomodações cada e, ao fundo do terreno, um espaço comum.  

Após alguns anos, uma senhora de origem judaica que chefiava um Grupo 

denominado “Damas da Caridade” iniciou um movimento para construir mais algumas 

casas com duas moradas. Em 1956, mudou-se para Conselheiro Lafaiete um advogado 

famoso, o Dr. João Romeiro e sua esposa; interessados em ajudar os necessitados, 

possibilitaram a construção, rapidamente, do atual Asilo Dr. Carlos Romeiro, projeto 

realizado em 1976. 

No momento do primeiro contato, a instituição abrigava 59 idosos, 35 mulheres e 

24 homens. Atualmente conta com 19 dormitórios, 9 banheiros, 1 consultório médico, 1 
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refeitório comum, 1 cozinha, 1 lavanderia, 1 sala de fisioterapia comum, 1 sala de 

convivência, 1 espaço para convívio comum e 1 escritório. A presidente da instituição está 

no cargo há um ano e quatro meses e sua história no local foi iniciada através de um 

trabalho voluntário, realizado por 16 anos. Como voluntariada, realizava trabalhos de artes 

com os idosos e exercícios físicos, os quais eram repassados por um médico, em uma 

época em que não havia atendimentos profissionais na Instituição, como fisioterapia e 

terapia ocupacional, por exemplo.  

Os profissionais que prestam atendimento ao Asilo via Sistema Único de Saúde 

são: 1 fisioterapeuta, 1 fonoaudiólogo, 2 terapeutas ocupacional e 1 psicólogo. A ILPIs 

também conta com 1 Assistente Social e 1 Farmacêutico, os quais prestam serviço como 

profissionais voluntários. Funcionários fixos da instituição são: 1 contador; 1 enfermeira-

chefe com 9 técnicas de enfermagem; 2 cozinheiras e 2 ajudantes de cozinha; 4 cuidadores 

de idosos e 4 auxiliares; 2 lavadeiras; 1 médico; 1 secretária; e 1 vigia noturno. 

Para que o idoso seja admitido na Instituição, alguns critérios precisam ser 

preenchidos, tais como a idade e a situação econômica da família e do idoso. No entanto, a 

presidente ressalta que tais critérios têm mudado e, como exemplo, cita: 

 

a família de um senhor... a família, assim, entre aspas, porque ele não viveu 

com a família... os filhos,   cada um estão para um lado, mas tem condições de 

olhar ele, mas só que ele morava sozinho e a filha dele que morava aqui em 

Lafaiete veio e trouxe ele porque ela alega que não teve aquele vínculo, porque ela 

ficou afastada dele... então não tem aquele vínculo, condições de olhar ela tem...e é 

mais interessante porque não é por não gostar, mas é por  não ter aquela vontade 

de cuidar. Gosta, mas não quer cuidar...por não ter aquele vinculo de família, eles 

não acham que é responsável por olhar ou que tem que passar por isso... 

 

Anteriormente à admissão do idoso, é feita uma visita domiciliar com a sindicância, 

a presidente do asilo, a enfermeira chefe e um dos vicentinos. Nesse encontro, os idosos 

são orientados quanto às normas da Instituição e é verificada a vontade do idoso de ir para 

o Asilo Dr. Carlos Romeiro. Os motivos da institucionalização são bem diversificados; no 

entanto, na maioria dos casos, a família é quem faz o pedido, devido à não condição de 
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cuidar do idoso por falta de dinheiro ou de algum vizinho, porque o idoso não tem família 

e mora sozinho. 

Para o lazer dos idosos, além das festas comemorativas, há passeios em parques, 

clubes e cidades próximas. Nas palavras da presidente: “Sempre que possível a gente faz 

passeios...quando eu era voluntária a gente fazia mais...Congonhas, eles adoraram...eu 

tinha mais tempo para estar saindo com eles”. Não há idosos participantes de outras 

atividades que não sejam no Asilo, e é permitido que o idoso saia da Instituição apenas 

acompanhado. Para isso, é preciso que o acompanhante (voluntário/familiar) assine um 

documento se responsabilizando pelo cuidado do idoso e atestando o local de moradia, 

bem como o horário que retornará à instituição.  

No Asilo Dr. Carlos Romeiro, menos da metade dos idosos recebem visita dos 

familiares e, a fim de tentar aproximá-los da instituição, é feito o contato por telefone para 

convidá-los para algumas das festividades. Porém, segundo a presidente, a participação das 

famílias não é efetiva e estas não demonstram interesse em participar da vida institucional. 

Outro trabalho para tentar essa aproximação era realizado por uma estagiária envolvendo 

palestras bimensais para os familiares, mas eram poucos aqueles que compareciam. No 

momento atual, nenhum trabalho é realizado neste sentido. 

Já a comunidade participa da Instituição nas festas comemorativas como: festa 

Junina, Natal e Carnaval, além das doações que são realizadas. As festividades que são 

realizadas no Asilo são anunciadas nas redes sociais, Facebook, para que a comunidade 

possa se informar e comparecer. A presidente acredita que o principal fator que separa a 

comunidade da instituição não são as barreiras físicas, mas sim as emocionais: No fundo no 

fundo eu acho que eles têm medo... sei lá... da velhice. Já vi muita gente falando que não 

vem porque não se sentem bem. Eles tomam um choque, parece. Já a relação entre idosos e 

funcionários, segundo a presidente, é de igualdade, sem infantilização, e a rotina dos 

idosos se resume à alimentação e aos cuidados de higiene. 

O Asilo Dr. Carlos Romeiro se mantém através dos salários dos idosos e das 

subvenções esporádicas do Governo, além de doações em fraldas feitas por empresas 

próximas da região. Foi possível constatar que a instituição não recebe visita do Programa 

de Saúde da Família, apesar de receber ajuda quando necessário, e tampouco da Pastoral da 

Pessoa Idosa. A única rede social de apoio que realiza atividades esporádicas no local é o 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 
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5.4 LAR MONSENHOR ASSIS 

O Lar Monsenhor de Assis foi idealizado a partir de movimentos assistenciais e 

médicos destinados aos idosos carentes do município de Prados. Antes mesmo da 

construção do Lar se tornar realidade, um casal de médicos criou a Associação Municipal 

de Apoio ao Idoso (AMAI) em 1994, a partir do desejo de concretizar modalidades de 

atendimento assistencial aos mais necessitados.  

Com tal iniciativa, a Associação se tornou utilidade pública municipal, tendo como 

prioridade o atendimento aos idosos carentes; assim, através de um modelo de parceria, 

contou com mais de 440 idosos cadastrados, os quais recebiam orientações sobre saúde, 

aposentadoria e alimentação. Formou-se também um Grupo com pessoas da terceira Idade 

com atividades variadas, como palestras, atividades lúdicas, passeios e viagens com o 

apoio de voluntariados. 

Em 1996, percebendo a necessidade de se atender idosos em um regime de maior 

acolhimento, foi cedido um terreno de 5000m² pela Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) para a construção de casas de repouso para idosos carentes, com a 

condição de se manter as palmeiras na entrada no terreno. Tal construção foi realizada por 

voluntários da comunidade e concluída em 1997, abrigando 23 idosos na época. 

Atualmente, a instituição que recebe o nome empresarial de Associação Municipal 

de Apoio ao Idoso (AMAI) tem como coordenadora e responsável técnica uma enfermeira 

que está há oito meses no cargo. Segundo suas considerações, a natureza da instituição é 

filantrópica leiga e tem como regime um funcionamento de caráter aberto, sob a 

justificativa de que os idosos podem sair e entrar, assim como a comunidade pode visitar a 

instituição no momento que quiser. Conforme suas palavras, no portão só há o horário de 

visita porque a vigilância sanitária exige; caso não houvesse essa exigência, o 

considerariam desnecessário, uma vez que casa não precisa de horário de visita. 

No entanto, ela afirma que a permissão para o idoso sair apenas é concedida para 

aqueles que são independentes e que têm consciência e capacidade para tal. Do total de 

residentes, apenas quatro deles participam de atividades na comunidade, como a 

participação no movimento religioso, Renovação Carismática e em atividades realizadas 

pela APAE. A saída definitiva do idoso da instituição ocorre, na maioria dos casos, por 

morte. 
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O Lar Monsenhor de Assis conta com 29 residentes, sendo 17 mulheres e 16 

homens e capacidade total para 30 pessoas, dentre os quais 12 são considerados 

independentes, 16 dependentes ou parcialmente dependentes e 1 com crises psiquiátricas. 

Quanto à composição física, a instituição tem 18 quartos divididos em alas masculinas e 

femininas, 1 refeitório comum, sala de TV e vídeo comuns, jardim, sala de fisioterapia, 

psicologia, secretaria e cozinha. Há 20 funcionários na instituição sendo: 1 contador, 2 

cozinheiras, 9 cuidadoras, 1 enfermeira, 1 fisioterapeuta, 1 lavadeira, 1 faxineira, 1 auxiliar 

de escritório e 1 médico, sendo que dois funcionários realizam funções mistas – 

lavanderia/cozinheira; outro como auxiliar de escritório/motorista. Como profissional 

voluntário, a instituição conta com o apoio de um psicólogo e, quando necessário, os 

profissionais das áreas de odontologia, fonoaudiologia e nutrição são solicitados pelo 

Sistema Único de Saúde. 

O único critério para admissão do idoso, mencionado pela Coordenadora do local, 

foi a idade; para que ele seja acolhido pela instituição, são feitas visitas domiciliares com a 

presença da psicóloga e da coordenadora a fim de conhecer a rotina do idoso, informar 

sobre a realidade e rotina da instituição, ajustar a utilização do seu salário para as despesas 

do Lar, bem como para conhecer sua condição de saúde. 

Na maioria dos casos, os residentes são institucionalizados pelos seus familiares 

por se encontrarem em situação de dependência física e necessitarem de cuidado diário. 

Com relação à visita de familiares, a coordenação informou que metade dos residentes as 

recebe e que a relação com eles é boa, com destaque para o trabalho feito pela psicóloga de 

convidar as famílias para participar da rotina da instituição com o envio de cartas e 

convites. 

A participação da comunidade não se faz efetiva na instituição. Há, entretanto, 

tentativas de aproximação por parte da instituição no sentido de receberem doações, a 

exemplo de algumas campanhas feitas nas escolas para arrecadar materiais de higiene 

pessoal e limpeza.  

Financeiramente, a instituição gasta cerca $1.500,00 por idoso, e a principal 

maneira de manutenção do Lar é através do benefício dos idosos e de doações feitas pela 

comunidade. A instituição recebe apoio e visitas do Programa Saúde da Família; as 

instituições envolvidas na manutenção do Lar são descritas como: Igreja (leva a comunhão 

para os idosos na instituição, e o padre sempre comparece quando necessário); Escolas 



81 

 

(promovem campanhas para arrecadação de doações); e a Prefeitura (contribui com uma 

renda anual). 

Para o lazer dos idosos, são oferecidas festas comemorativas, passeios e uma 

caminhada semanal do Lar até a igreja da cidade. As festas comemorativas são compostas 

por: aniversariantes do mês, festa junina, semana dos idosos em setembro, semana santa 

nas igrejas em abril e um jantar italiano em agosto, para arrecadar fundos para a 

instituição. No entanto, vale ressaltar que, nesse jantar, não há a participação dos idosos. 

Para os funcionários, são oferecidos atendimentos clínicos com a psicóloga e 

hidroginástica através de uma parceria com a fisioterapeuta da instituição em uma clínica 

da cidade. 

Segundo a coordenadora, os idosos apresentam como rotina a seguinte sequência de 

atividades: levantar; tomar banho; café; lanche; almoço; café da tarde; lanche e jantar. 

Ressalta-se que foram citadas apenas as atividades básicas de alimentação e higiene como 

forma de rotina, sendo as demais atividades, como fisioterapia ou psicologia, não incluídas 

na fala sobre a rotina dos idosos. A instituição declara que os residentes brincam, dormem 

e trabalham no mesmo local, sendo todas as atividades controladas pela equipe 

administrativa, uma das características que definem a instituição como total, segundo 

Goffman (1961). As separações entre a instituição e a comunidade descritas pela 

coordenadora são os muros da instituição e a relação entre funcionários e idosos; segundo 

sua percepção, há um grupo controlado e outro controlador, ou seja, um grupo que cuida e 

outro que é cuidado. Como normas e regulamentos da instituição, a coordenadora relata 

sobre o regimento interno da instituição. 

 

5.5 LAR SÃO CAMILO DE LELIS 

O Lar São Camilo de Lelis, localizado em Resende Costa, é uma instituição de 

natureza filantrópica/religiosa sem fins lucrativos. Atualmente, tem como coordenadoras e 

diretoras, duas Irmãs da Divina Providência. A diretora administrativa trabalha na 

instituição há um ano e meio e visita o Lar esporadicamente, enquanto a coordenadora 

assistencial faz visitas na instituição em dois turnos por dia e trabalha neste cargo há dois 

anos e meio. Vale ressaltar que, neste primeiro contato, estavam presentes as duas irmãs; 

no entanto, a fala da diretora administrativa foi preponderante durante todo o contato. 
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A instituição tem como histórico uma realidade extrema da atual. De acordo com o 

relato da diretora, a instituição funcionava como “uma cadeia, em estado deplorável” que 

abrigava crianças e idosos. A situação só foi alterada quando um padre, de Resende Costa, 

denunciou ao Ministério Público o estado precário em que viviam as pessoas da 

instituição: 

...a gente tem fotos que a gente nem divulga e não pretende semear porque 

não resulta em nada. É... da  situação muita precária, assim sabe, paredes caindo 

aos pedaços, tudo mofado...assim, sujidade, sujidade mesmo, além do que as 

crianças presas, como se fosse uma cadeia, assim, muito degradante essa situação.  

... a casa não tinha forro, os idosos dormiam e caiam excrementos de passarinho 

em cima deles, sabe aqueles pacientes idosos indefesos que dormem com o olho 

aberto e boca aberta, várias vezes encontraram coisas na boca! 

 

Após a denúncia feita ao Ministério Público, a instituição se manteve fechada por 

um período de tempo e a administração da instituição foi passada para as Irmãs da 

Associação Filhas de São Camilo, em 1994, que faziam e fazem, também, a administração 

do Hospital da cidade. Após essa mudança de mesa administrativa, foi solicitado auxílio 

financeiro junto aos Ministérios e Consulados, nos países do exterior, para uma reforma 

total na instituição a fim de oferecer moradia digna aos idosos. A ajuda veio do Consulado 

do Japão e os trabalhos foram realizados lentamente, afinal, não era possível retirar os 

idosos para realizar as mudanças completas. Conforme o relato, o Consulado do Japão faz 

uma vistoria anual e acompanha o andamento da instituição. 

Atualmente, o Lar tem como residentes 70 idosos, apesar da capacidade total de 72, 

sendo a maior parte mulheres em número de 40 e 29 homens. Conta com um amplo quadro 

de funcionários composto por 1 Assistente Social, 1 contador, 1 costureira, 2 cozinheiras, 2 

copeiras, 12 cuidadoras, 2 enfermeiras, 4 faxineiras, 1 fisioterapeuta, 1 fonoaudiólogo, 1 

lavadeiro, 2 médicos, 1 nutricionista, 1 psicólogo, 1 secretário e 5 técnicos em 

enfermagem. Como voluntário, o Lar conta com um farmacêutico. A área física da 

instituição é composta por 1 jardim, 1 capela, 1biblioteca/sala de leitura, salão de beleza, 

sala de fisioterapia, sala da nutricionista, sala do médico e da psicóloga, além de 18 quartos 

e refeitórios. A instituição é dividida em alas masculinas e femininas, sendo as salas de 

fisioterapia e do nutricionista disponíveis em cada uma das alas, bem como o refeitório. 



83 

 

As Irmãs acreditam ser a natureza da instituição de caráter semiaberto devido à 

interação que o lar tem com as pessoas da comunidade e com outros profissionais. Para a 

admissão do idoso dentro da instituição, o Lar utiliza como critério não só a idade, mas 

também a situação socioeconômica e uma avaliação multiprofissional tanto com os 

profissionais da instituição quanto com o médico, que acompanha o idoso na própria 

família, seja do Programa de Saúde da Família (PSF) ou outro. A ILPIs tem o cuidado de 

não admitir idosos com problemas psiquiátricos graves ou patologias que não sejam 

facilmente controladas por medicações. 

Anteriormente à admissão do idoso, é realizada uma visita domiciliar com a equipe 

do Lar, com a presença da coordenadora e psicóloga. Neste momento, é expresso o desejo 

de conhecer o cotidiano do idoso, sua família e as pessoas com quem convive, além de 

solicitar o relatório médico. Na maior parte das vezes, é a família quem solicita a 

institucionalização do familiar idoso sob a justificativa de não ter condições financeiras ou 

disponibilidade para cuidar. No entanto, conforme relata a diretora, os motivos variam, por 

exemplo: 

Semana passada mesmo eu recebi uma visita de uma senhora que quer ser 

institucionalizada porque ela não está se adaptando à vida de família...ela está 

muito triste, porque ela já estava em uma instituição há quatro anos em Juiz de 

Fora e como o filho foi transferido para Lagoa Dourada, ela quer ser 

institucionalizada pelo fato de não querer morar com o filho e a nora...acredita 

estar dando trabalho. 

 

A maioria dos idosos recebe visitas de seus familiares, e a relação família-

instituição é bem positiva, no sentido de que é rara a necessidade de ligar para algum 

familiar para dar assistência emocional ao idoso. As Irmãs ressaltam um evento, realizado 

todo mês de setembro, dedicado ao idoso, em que são expostos todos os tipos de trabalhos 

manuais realizados por eles; a família é convidada a participar. 

Quanto à permissão para a saída dos idosos da instituição, as irmãs ressaltam que 

eles não têm a liberdade de sair a hora que quiserem pelo fato de a instituição ser 

responsável pela saúde física de cada idoso, porém, se algum voluntário acompanhá-lo, 

não há problema algum: 
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É permitido eles saírem, por exemplo, agora a gente tá montando um grupo 

de voluntários engajados, porque voluntário a gente sempre tem, mas aqueles de 

uma semana, um mês, que não têm aquele compromisso. Se alguns voluntários vêm 

no domingo e pedem para levar para tomar ou comer alguma coisa, a gente deixa. 

Só se for sozinhos que não, porque eles não têm nenhuma coordenação então 

assim... a responsabilidade é toda nossa sobre tudo, os familiares os deixam aqui e 

sabem que a responsabilidade é nossa, então se um idoso cai e quebra uma perna, 

a responsabilidade é nossa e recai também para o familiar. Mas é só por isso, tem 

idoso que vai a missa todo domingo e voltam (3 foram citados), tem idosas que vão 

participar da festa da padroeira a noite e voltam, mas assim são poucos, de 70 são 

10, mas esses que tem condição / capacidade de ir e voltar sem preocupação nossa. 

 

Geralmente, os idosos só saem da instituição quando morrem; raríssimos são os 

casos de reintegração da família ou de ele morar sozinho em sua própria casa. A rotina dos 

idosos no Lar se divide em despertar, tomar banho, café da manhã, lanche, tomar sol ou ver 

televisão, atendimento dos profissionais de saúde como de fisioterapia, psicologia e 

nutricionista, almoço, descanso, lanche da tarde, jantar e ceia. É interessante dizer que, 

neste caso, foram incluídos, na rotina dos idosos, os atendimentos profissionais, o tomar 

banho de sol, o assistir televisão e o descanso, fato que não foi incluído na rotina dos 

residentes nas demais instituições do estudo. Dessa forma, eles brincam/trabalham e 

dormem no mesmo local. 

A comunidade participa da vida institucional, mas não de modo efetivo. Ela ocorre 

na forma de voluntariado, na participação em festas comemorativas, como festa junina, 

natal, carnaval e no mês de setembro. Segundo as irmãs, ainda há a crença na comunidade 

de que a vida na instituição não mudou, ou seja, ainda há o imaginário de que o Lar 

maltrata os idosos e que as condições ainda são precárias como no histórico institucional. 

Relatam que os muros são a principal barreira entre a comunidade e a instituição, 

no entanto, acreditam que: 

 

Muros separam até para uma privacidade do idoso, agora eu não entendo 

como uma prisão porque assim... tem idoso que não pode ver o portão aberto que 

eles querem ir correndo para a rua, assim...realmente eles querem sair só que eles 

não tem condições nenhuma de estar morando sozinho, mas assim... eles não são 
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amarrados. O lar é em cima da rua, a gente não tem essa distância para gente 

deixar tipo: vamos deixar meia hora o portão aberto pra eles darem uma volta lá 

fora, pra eles verem que não estão trancados... aqui a gente não tem essa 

possibilidade porque é muito perigoso, eles não tem essa noção...eles saem e ficam 

no meio da rua. 

 

São oferecidos aos idosos passeios e festas comemorativas como atividades 

culturais e de lazer. Como festas comemorativas, citaram os aniversariantes do mês, Natal, 

semana do idoso, festa junina, a festa dos congados, tradicional em Resende Costa. 

Segundo as irmãs, são realizados passeios todos os finais de semana, nos quais eles 

almoçam e passam o dia em algum local diferente. Citam, também, o passeio que é 

realizado em São João del-Rei e em Tiradentes, onde há, além do almoço, passeio de 

charrete, organizado por um senhor da comunidade. 

Para os funcionários, são realizadas palestras mensais com algum profissional; no 

mês de setembro, há um dia do final de semana em que há palestras destinadas ao cuidado 

do profissional e um jantar em uma fazenda com o objetivo de (os funcionários) 

descansarem do local de trabalho e se divertir; no mês de dezembro, há uma 

confraternização com entrega de presentes, no tradicional amigo secreto. Segundo as 

irmãs, a relação dos funcionários com os idosos é de carinho, como se fosse um cuidado do 

neto com o avô, havendo uma interação muito aberta entre eles. 

Financeiramente, a instituição sobrevive com os benefícios dos idosos, doações da 

comunidade e empresas, as quais são essenciais, visto que o benefício dos idosos não 

sustenta a totalidade das despesas necessárias. As Irmãs ressaltam que o gasto total da 

instituição por mês chega aproximadamente R$52 mil e que só de folha de pagamento são 

R$26 mil. Apontam ser de fundamental importância a ajuda que recebem dos benfeitores 

da comunidade que doam alimentos; a participação da Prefeitura na manutenção da 

instituição se reflete nos transportes destinados aos passeios, não contribuindo com verbas. 

A Instituição recebe a visita da Pastoral da Saúde e do Programa de Saúde da 

Família (PSF) que, além das visitas padronizadas, realizam atividades mensais com os 

idosos, seja de ginástica ou atividades com bola. A instituição baseia seu funcionamento 

nas diretrizes e regulamento interno, onde cada profissional tem seu fazer documentado 

através de relatórios para avaliação anual. 
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5.6 ALBERGUE SANTO ANTÔNIO 

O Albergue Santo Antônio é uma instituição filantrópica, que conta com 103 anos 

de funcionamento. Foi criada por Frei Cândido em 8 de Setembro de 1912, com a proposta 

de ser um local de acolhimento para pessoas de baixa renda, dependentes de cuidados nas 

atividades de vida diária/sem família ou sem condições financeiras. Com o passar dos 

anos, a ILPIs foi acolhendo somente os idosos, tendo como princípio fundamental 

preservar a saúde e o bem-estar dos moradores, promovendo assistência moral, religiosa e 

material aos idosos e inválidos de ambos os sexos, sem distinção de crença, cor, estado 

civil e nacionalidade.  

A instituição possui como moradores 49 mulheres e 23 homens, tendo capacidade 

para abrigar 80 idosos. Há duas possibilidades de moradia no local, sendo o pensionato, 

com capacidade de acolher nove idosas em quartos individuais por dois salários mínimos e, 

para aqueles que são carentes financeiramente, há o modelo de quartos coletivos. A 

maioria dos idosos que lá habitam não são casados; dessa forma, quem solicita a 

institucionalização, grande parte das vezes, é um parente próximo ou mesmo um irmão já 

idoso que não dispõe de condições de prover os cuidados necessários devido à alta 

dependência do familiar. A ILPIs conta com 53 funcionários, tem como custo por idoso 

uma média R$1.200 e se mantêm através dos salários dos moradores e doações da 

comunidade. Possui como documento norteador da entidade um estatuto e um regimento 

interno.  

A psicóloga trabalha há 20 anos na ILPIs; segundo ela, os idosos entram no 

Albergue Santo Antônio muito dependentes, justificando a caracterização do 

funcionamento como regime fechado. Destaca que só é permitido aos idosos saírem da 

Instituição acompanhados e que o horário de visitas é rígido, sendo possível exceção, 

apenas, com autorização prévia. 

Poucos são os idosos que realizam atividades fora da instituição, são citados apenas 

cinco, que participam de oficinas do projeto de extensão “Lan House na UFSJ” na 

Universidade Federal de São João del-Rei, localizada ao lado da ILPIs. Ela ressalta que 

muitos deles têm resistência em aceitar realizar algo diferente e que não faça parte da 

própria rotina. Destaca que algumas atividades ocorrem de maneira frequente dentro da 

ILPIs, por exemplo: festas de aniversário, festa junina e carnaval, onde os idosos, além de 
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ter uma festa no Albergue, vão para o Lar São Camilo de Lelis em Resende Costa; há ainda 

a festa de 7 de Setembro e a Semana dos Idosos.  

No entanto, os passeios mais distantes são realizados quando há condições de 

transporte para todos, inclusive para os cadeirantes, sendo essa uma das dificuldades 

enfrentadas: 

 

Nós não temos transporte fácil não... agora, tem a universidade que cede 

ônibus né... mas já tivemos muita dificuldade e a questão assim também, por causa 

de cadeirante, a gente esbarra muito nisso...de ser um carro preparado pro 

cadeirante, porque ali a gente tem que ir é no braço... então, dependendo do 

cadeirante, a gente não consegue...porque ele é pesado, então tem que segurar na 

frente e atrás, não tem como ir de dois na frente...porque tem uma escada que é 

fina. 

 

Quando o idoso sai definitivamente da instituição, geralmente é por falecimento, e 

raros são os casos de reintegração da família. Ela lembra que, se o idoso não se adaptar, 

não há o que ser discutido, ele deve voltar para casa: 

 

ninguém quer ficar na instituição, todo mundo quer ficar em casa né... 

lógico, até aquele que vem e pede, ele gostaria de estar em casa, então são 

situações que levam a eles vir para instituição, mas... por exemplo... aí eles falam 

ali “Ah, eu quero ir pra casa, não sei o que...”, mas aquele que realmente não quer 

ficar, ele não fica, ele vai manifestar de alguma forma... ai a gente tem que 

repassar, a gente chama a família, querendo ou não querendo, gostando ou não 

gostando... não são muitos casos não. 

 

Como a instituição tem o histórico bem antigo, a psicóloga lembra que muitas das 

pessoas que são idosas hoje entraram bem jovens e com algum transtorno psiquiátrico, no 

entanto, nas condições atuais e devido à legislação, eles não atendem a  pedidos dessa 

natureza, orientando a procura pelo CREAS, CAPS, ou outras redes de serviço. Declara 

que a instituição não está preparada para estes casos, uma vez que não há quartos 
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individuais, se necessário for, e que o número de funcionários é restrito, atentando para o 

fato de não ser saudável sobrecarregar funcionários com demandas extras. 

O idoso, para entrar na instituição, deve ter o pedido de institucionalização avaliado 

pela assistente social, a qual visita a casa do idoso, juntamente com a enfermeira da ILPIs, 

para conhecer a família, o ambiente em que o possível residente vive e esclarecer sobre o 

funcionamento da instituição, momento no qual é feito o convite para uma visita ao 

Albergue. Após essa visita, é de fundamental importância que ele aceite e, assim, são 

solicitados alguns exames para a avaliação dos médicos do local e a posterior mudança. É 

interessante ressaltar que, apesar de ter sido dito que o Albergue não é um hospital, 

algumas palavras como “internar” e “internação” foram utilizadas com frequência. 

Grande parte dos idosos, que possui família, recebe visitas ou são levados para casa 

esporadicamente, havendo o controle destas em um caderno de registro da instituição. 

Relata que é certo que há casos em que a família/responsável pelo idoso não comparece ou 

participa da vida institucional, no entanto, a psicóloga relata certo incômodo ao agir ou em 

reconhecer os limites de relações, já que, em muitas situações, não há vínculo do idoso 

com a família. Apesar dessas peculiaridades, a instituição considera ser a família a 

principal parceira, como intermediadora do mundo externo: 

 

O ponto positivo é que a família é parceira... ela tem que ser parceira... seja 

a família ou seja o responsável (quem se propôs a procurar)... porque? porque é o 

vínculo que a gente tem com ela lá fora né? Então assim... se tá junto, facilita 

metade do nosso trabalho. Porque cê pensa que até o idosos chegar e conhecer a 

gente... e não é porque ele chegou e conheceu e gostou, que ele tem que desligar do 

lado de fora não... isso tem que manter... tem que tá aqui e lá. Então assim, não 

necessariamente é a família, mas quem se propôs a... quem olhava o idoso lá fora.  

 

Alguns trabalhos para aproximar família-instituição começaram a ser realizados, 

como reuniões para firmar a pareceria e uma possível festa dedicada  a elas no mês de 

novembro.  

Os funcionários da instituição recebem treinamento mensalmente, com palestras de 

profissionais convidados sobre temas referentes ao cotidiano da Instituição. A relação de 

tais profissionais com os idosos é sempre de carinho e vínculo que se estende para além do 

contexto de trabalho, segundo a psicóloga. 
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A participação da comunidade na ILPIs, de acordo com o relato, acontece de forma 

falha e pouco efetiva, sendo raros aqueles que, realmente, estão presentes e que se 

aproximam da vida institucional. Os trabalhos realizados para tentar aproximar a 

comunidade dos idosos são as campanhas nas redes sociais, Facebook, programas na rádio 

e os passeios que são realizados para “que a comunidade veja que os idosos existem e que 

estão vivos”. Acredita-se que o preconceito e o desconhecimento da realidade institucional 

auxiliam nessa distância entre eles, uma vez que, segundo a psicóloga, ainda é frequente o 

imaginário das pessoas de que os idosos residentes na instituição esperam pela morte, 

devendo, portanto, doar todos os bens materiais para a ILPIs. 

A instituição não recebe visita do PSF e da Pastoral Idosa, e a prefeitura auxilia 

raras vezes no transporte; os representantes da igreja sempre se fazem presentes nas missas 

realizadas na capela e na comunhão;  a universidade se faz parceira da instituição através 

do oferecimento de estágios nas áreas de Psicologia, Educação Física, Enfermagem, 

Pedagogia, Teatro, dentre outros. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

6.1.1 Regimento Interno e Estatuto das ILPIs: uma análise 

Será apresentada uma breve exposição do conteúdo analisado dos documentos que 

regulamentam as instituições: O Estatuto e Regimento Interno. É importante ressaltar que 

cada instituição dispõe de um modelo e forma de organizar seus documentos, com algumas 

similaridades e diferenças, as quais serão expostas no decorrer do trabalho.  

Tendo como base o Estatuto do Idoso e mais especificamente a Portaria MPAS e 

Resolução n. 12 que trata do contrato de prestação de serviços, alguns artigos do estatuto e 

regimento internos serão analisados e comparados com as diretrizes maiores que regulam o 

funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos: a portaria MPAS e a 

resolução n° 12. As partes especificas a serem analisadas se referem aos direitos garantidos 

pela ILPIs aos idosos e a forma de organização do cotidiano da Instituição. Serão 

analisadas, também, questões referentes às competências da Administração em relação ao 

cotidiano dos idosos. Ressalta-se que não será apresentado o Estatuto do Lar São Camilo 

de Lelis pelo fato de seus documentos estarem sofrendo modificações no momento da 

pesquisa; dessa forma, não foi permitido sua apresentação. No entanto, será analisado o 

Plano de Ação utilizado pela ILPIs. 

 

6.1.1.1 Asilo Dr. Carlos Romeiro 

Declaram, no Regimento Interno, que a Instituição é uma associação civil de direito 

privado, caritativa e sem fins lucrativos e que tem como missão a prática da caridade no 

campo da assistência social e da promoção humana. A Instituição tem sua origem, natureza 

e formação no seio da Sociedade São Vicente de Paulo. Em seu primeiro capítulo, artigo 

segundo, está disposto que a Instituição tem por finalidade a prática da caridade cristã no 

campo da assistência social e da promoção humana, visando especificamente a manter o 

estabelecimento em consonância com o Estatuto do Idoso e zelar para que os asilados 

recebam assistência necessária à sobrevivência, apoio moral e espiritual. Como parágrafo 

único, no Estatuto, a Instituição declara que observará, no desenvolvimento de suas 

atividades, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência, sem qualquer tipo de discriminação aos idosos. 
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O Estatuto contém dez capítulos, sendo eles: I– da denominação, natureza, sede, 

duração e fins; II– da organização e dos associados; III– do modo de constituição e 

funcionamento; IV – da eleição; V– do conselho fiscal; VI– do patrimônio e das fontes de 

recursos; VII– da prestação de contas, VIII– do voluntariado; e IX– das disposições gerais. 

No capítulo dois, como competência da Diretoria, além dos trâmites referentes às 

reuniões e relatórios, cabe destacar duas pautas como atribuições da diretoria as quais 

compactuam com a cláusula “III. T” da resolução n. 12,:  

 

III– Buscar os recursos necessários para sua subsistência junto à comunidade e 

instituições; 

IV– Relacionar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum. 

 

Como atribuições do presidente, a maioria pertencente aos trâmites burocráticos, há 

uma única pauta referente a dirigir e orientar as atividades da Instituição. Já nos capítulos 

seguintes, referentes ao Estatuto, não há menção sobre direitos e deveres dos idosos. 

O Regimento Interno apresenta, em seu segundo capítulo, os critérios de seleção 

dos candidatos a residirem na Instituição, e observa-se que a ILPIs está aberta para receber 

idosos de ambos os sexos, com idade mínima de 60 anos, com a condição de não 

possuírem transtornos mentais e/ou doenças contagiosas, comprovadas por laudo médico; 

terão prioridade os idosos desabrigados, abandonados e em situação de risco social. A 

Instituição estabelece, no Regimento, um artigo referente ao período de adaptação do idoso 

na Instituição, sendo descrito que, se o idoso acolhido na ILPIs não se adaptar dentro de 

um período de três meses, o responsável por ele deverá buscá-lo na instituição. 

Já o capítulo terceiro trata dos compromissos e direitos dos idosos acolhidos, 

sendo-lhes assegurado o melhor tratamento que a Instituição estiver em condições de 

oferecer, independentemente de sua situação; os idosos poderão circular livremente por 

todas as dependências da instituição desde que sejam respeitadas a disposição dos 

pavilhões para homens e mulheres e as áreas privadas, cabendo a administração coibir os 

excessos. Além destes, o documento observa que todo interno deverá respeitar os horários 

e as normas de higiene determinados pela Administração. 
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O capítulo quarto dita as normas da administração interna e inicia com a declaração 

de que a ILPIs é uma entidade católica e que seus assistidos terão assistência religiosa se 

assim desejarem como consta na cláusula III “t” da Resolução n.12. Este capítulo trata 

especificamente das atribuições da secretaria. Já o capítulo quinto dita as normas para os 

funcionários referentes ao horário de trabalho, folgas, permissões e proibições. 

O capítulo sexto trata do trabalho voluntariado, sendo este bem-vindo à entidade e 

devendo ser combinados previamente com a administração. O oitavo capítulo se refere a 

algumas disposições gerais, sendo seis artigos referentes a este fim. Vale ressaltar que 

apenas um deles trata do respeito e atenção que devem ser dedicados aos idosos e os outros 

cinco tratam de permissões e horários de refeições. 

 

6.1.1.2 Lar Monsenhor de Assis 

O Estatuto da Associação Municipal do Idoso (AMAI) é constituído por 5 

capítulos, sendo que o primeiro se refere à denominação da sede e seus fins; o segundo 

determina sobre os sócios da Instituição e seus deveres; o terceiro sobre as competências 

da administração; o quarto sobre as receitas e patrimônio da Instituição e, finalmente o 

quinto capítulo discorre brevemente sobre as disposições gerais. 

Apesar de, em nenhum momento, o Estatuto do Idoso ser citado como referência no 

texto do documento, é possível reconhecer alguns princípios norteadores similares. Já de 

antemão, foi constatado que o Regimento e o Estatuto da Instituição obedecem ao objetivo 

da Portaria MPAS que diz sobre a preservação dos vínculos familiares e integração na 

comunidade. Apesar de não ser mencionado no regimento e estatuto da Instituição sobre 

Atendimento biopsicossocial, entende-se que tal atenção pretende ser realizada como será 

possível perceber na análise que se segue. 

Em seu capítulo 1°, no artigo 2, o Estatuto da AMAI apresenta as finalidades da 

Instituição para com os idosos, as quais se propõem a assegurar os direitos sociais e legais 

do idoso, criando condições para promover sua autonomia, proteção, assistência, 

integração e participação efetiva na sociedade. Algumas das intenções são: incentivar a 

atividade produtiva dos idosos, viabilizando formas alternativas de participação, ocupação 

e convívio; garantir o acesso ao recurso da sociedade para educação, cultura, religião e 

recreação; dar assistência à saúde para manter e recuperar seu nível de bem-estar social, 

físico, emocional, bem como prevenir ou atrasar o surgimento de doenças. 
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Pode-se fazer uma associação entre o segundo artigo do Estatuto da ILPIs e a 

cláusula 3 do contrato de prestação de serviços da Resolução n.12 que trata da garantia por 

convivência comunitária (alínea r), atenção aos direitos e garantias ao idoso por lei (alínea 

a), oferecimento de atendimento personalizado (d), bem como proporcionar cuidados à 

saúde (g), promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer (h) e propiciar 

assistência religiosa àqueles que desejarem (i). 

No capítulo 3 do Estatuto, artigo 17, referente às competências da administração da 

AMAI, há referência pela articulação de redes de serviço para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum, fato que se mostra interessante, pois é um dos princípios de 

funcionamento das políticas públicas. Dentre as ocupações da diretoria, encontram-se: 

elaborar e executar programa anual de atividades; elaborar e apresentar à Assembleia Geral 

o relatório anual; entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração 

em atividades de interesse comum; contratar e demitir funcionários e aprovar a admissão 

de sócios. Nota-se que tais atividades são mais burocráticas e administrativas, porém 

interferem no cotidiano dos idosos. 

O Regimento Interno dispõe de 13 capítulos, os quais tratam das finalidades do 

documento, admissão dos idosos na instituição, dos deveres da Instituição, dos direitos dos 

Residentes, da qualificação dos funcionários, do serviço externo, dos dispositivos de ajuda, 

do conselho de residentes, dos recursos financeiros, dos cargos e funções, das faltas, das 

penalidades e da disposição final do regimento. 

No 1° capítulo, tem-se a finalidade do regimento interno, o qual se destina a 

estabelecer normas e diretrizes para as diversas relações que a casa – Lar dos Idosos 

“Monsenhor Assis” – possa ter com a comunidade local. O Capítulo que trata dos deveres 

da Instituição merece destaque por conter os princípios que norteiam o funcionamento da 

ILPIs. Neste documento, encontra-se: garantir o respeito à dignidade, identidade, vida 

privada e espaço pessoal na Instituição, dever este que está presente no contrato de 

prestação de serviço da Resolução n. 12, na clausula 2, alínea f sob os dizeres “preservação 

da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade”. Como dever 

da ILPIs, há também, no Regimento Interno da AMAI, o dever de permitir ao residente 

manifestar suas escolhas e seus desejos e oferecer o serviço da Instituição como resposta às 

necessidades e desejos do residente, dentro das possibilidades técnicas, administrativas e 

financeiras da Instituição; o que pode ser comparado com a cláusula do contrato da 
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Resolução n.12, que retrata o dever da instituição em oferecer atendimento personalizado 

ao idoso.  

A clausula 2 da Resolução n.12 diz respeito à participação do idoso nas atividades 

comunitárias e é coerente com um princípio norteador da AMAI, afinal, a instituição tem o 

dever de respeitar as iniciativas dos residentes, fornecendo as atividades individuais e 

desenvolvendo as atividades coletivas (interiores ou exteriores) dentro de um quadro de 

projeto de vida. De forma coerente também com a cláusula 3 “g” da Resolução, a 

instituição assegura os cuidados de enfermagem e assistência médica conforme o estado de 

saúde do idoso, assim como se compromete em manter prontuário organizado e o local 

apropriado para o recebimento de visitas, conforme a clausula 3 “o” e “f” da Resolução 

n.12. 

 O capítulo quatro abre espaço para os direitos dos residentes, assegurando o direito 

de o idoso utilizar como bem entender parte de seu dinheiro e de sua hora livre, conforme 

estabelece a Resolução n.12, cláusula 4 “II”. Sobre a equipe destinada aos cuidados dos 

residentes, o capítulo quinto do regimento interno dispõe sobre algumas normas a serem 

seguidas; prevê que tal equipe deve ser multiprofissional e altamente treinada e habilitada 

para trabalhar com indivíduos idosos, além de ser capaz de prover cuidado especializado, 

auxiliando os residentes a alcançarem e manter o mais alto nível de bem-estar e autonomia. 

As características principais dos profissionais que trabalham na instituição devem ser: 

sensibilidade para conhecer as necessidades do residente; maturidade no controle das 

emoções negativas; paciência, calma e educação em função das limitações dos idosos; 

respeito com os residentes, considerando suas histórias e preferências; confiabilidade, 

cooperatividade, boa comunicação e, enfim, bom caráter e empatia. 

 No capítulo IX, como atividades do coordenador da AMAI, encontra-se as 

seguintes atribuições: organizar os trabalhos dos funcionários; distribuir funções; manter 

quadro de férias organizado; organizar os plantões; fazer contrato provisório de 

funcionário conforme necessidade; providenciar substituição de funcionários em caso de 

falta, férias ou licença por tratamento de saúde; fazer advertência verbal e por escrito em 

caso de falta do funcionário; manter ordem e disciplina na entidade; prover medicamentos; 

avaliar admissão de Idosos junto com o Médico e Psicóloga e executar outras atividades 

determinadas pela Diretoria, de acordo com as necessidades. 

Como atribuições do profissional Psicólogo, lhe cabe oferecer um atendimento que 

permita a preservação da identidade, conforme clausula 2 “f” da Resolução, além de 
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trabalhar perdas cognitivas, resgate de memórias, preservar histórias de vida e formação de 

vínculos entre os residentes. Aos profissionais Enfermeiros e responsáveis técnicos cabem 

integrar os idosos realizando eventos culturais, religiosos e de lazer dentro da instituição e 

no espaço público, além de estimular o convívio familiar e participação da família na vida 

institucional, conforme cláusula 2 “a” e “d” do modelo de contrato da Resolução n.12. 

 

6.1.1.3 Albergue Santo Antônio 

O Estatuto da Instituição é composto de partes referentes a sua denominação, 

formação, sede, prazo e finalidade; do exercício social e patrimônio; da mesa 

administrativa e administração; das competências: da diretoria da mesa, do provedor e vice 

provedor, dos secretários, tesoureiros, do superior conselho e coordenadoras; dos objetivos 

e frequência das reuniões; e do papel dos associados e das assembleias. 

O documento se inicia com a apresentação da Instituição e suas finalidades, as 

quais são promover assistência moral, espiritual e material aos idosos. Os idosos são 

referidos no documento por “albergados” e não são expostos no Estatuto, normas sobre os 

direitos dos idosos. Nota-se que ele se dedica mais à organização administrativa da 

Instituição. 

Em seguida, expõe a organização da mesa administrativa, sendo esta composta por 

um provedor e um vice-provedor, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo 

tesoureiros, coordenador e vice-coordenador e um superior conselho composto por, no 

máximo, 21 membros e, no mínimo, por 11 membros e o Bispo Diocesano ou alguém 

credenciado por ele. Nesse contexto, as competências da mesa administrativa são: 

administrar o patrimônio do Albergue, prover subsistência aos albergados e religiosas 

residentes no Albergue, tomar iniciativa, admitir, exonerar e administrar o pagamento dos 

funcionários.  

O Regimento Interno é composto de seções que se referem ao papel e finalidades 

do núcleo da administração; das competências, posições e finalidades do núcleo de 

enfermagem; bem como do núcleo de apoio psicológico, de fisioterapia, de nutrição, 

serviços gerais e de recursos humanos. 

Cabe ressaltar de antemão que, nas Considerações Iniciais do Regimento Interno, 

há a revelação de que o conteúdo do documento foi realizado por alunos participantes do 
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Programa Cidadão do curso de Administração (PROCAD) da UFSJ, não sendo feito pelos 

membros da Instituição. 

O primeiro capítulo trata das competências da Administração e, dentre as funções 

de cunho burocrático, está fiscalizar o andamento dos trabalhos do Albergue de forma a 

impedir distorções de conduta e dirimir dúvidas que atrapalhem seu desenvolvimento.  

No campo da Enfermagem, vê-se que a finalidade de tal atendimento é assistir o 

idoso de forma integral, proporcionando uma assistência à saúde qualificada, resgatando 

sua autoestima de maneira a garantir seus direitos de cidadania, integração familiar e 

inclusão social. Tais garantias estão dispostas no modelo de contrato da Resolução n.12 e 

da Portaria MPAS. 

No mesmo campo, há as diretrizes norteadoras do profissional Cuidador de idoso. 

Entre suas atribuições, encontram-se como destaque: atuar com cautela,  carinho, 

dedicação e responsabilidade, sempre norteado pelo espírito de servir e de pronto 

atendimento; ser solidário com a pessoa cuidada, excitando-a com atenção e paciência; 

auxiliar os idosos nos cuidados com sua higiene, executando medidas preventivas, de apoio 

e de limpeza sempre que necessários; estimular e ajudar o idoso em sua alimentação; 

auxiliar o idoso na sua locomoção e na realização de suas atividades físicas; estimular a 

participação do idoso em atividades ocupacionais e de lazer etc. Vale lembrar que 

proporcionar aos idosos atividades que estejam ligadas à cultura, educação e lazer 

referencia os direitos dos idosos expressos nas legislações. 

Na seção referente ao núcleo de apoio psicológico, a finalidade do serviço 

especializado deve se dar no sentido de desenvolver projetos junto aos idosos que visem a 

adaptação destes ao novo ambiente, bem como sua integração aos demais residentes. Nos 

demais setores, há menção das atividades referentes às demais profissões: nutrição, 

fisioterapia, recursos humanos e serviços gerais, no sentido de proporcionar ao idoso um 

serviço de saúde de qualidade para seu bem-estar. 

 

6.1.1.4 Lar São Camilo de Lelis 

Foi apresentado pela ILPIs o Plano de Ação da Instituição, sob forma de ocupar o 

lugar do Regimento Interno na pesquisa. O plano de ação é composto por partes referentes 

ao histórico da entidade, finalidade e objetivo, origem do recurso, recursos financeiros, 

recursos humanos, especialistas e responsabilidades, entrada na Instituição, serviço de 
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acolhimento institucional, área de atuação na assistência social, capacidade de 

atendimento, público alvo, abrangência territorial, infraestrutura da unidade, demonstração 

da forma de participação dos usuários, avaliação, metas e indicadores. 

A Instituição se apresenta como sendo um domicílio coletivo que procura 

proporcionar qualidade, serviços e amplo exercício dos direitos humanos, civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e individuais aos seus residentes, prestando serviços e 

executando programas ou projetos de proteção social básica dirigidos às famílias e 

indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal. Vale notar que, já na 

descrição da Instituição, é mencionado o compromisso de se fazer valer os direitos 

humanos. 

Percebe-se no documento a menção aos direitos expressos no Estatuto do Idoso, 

apesar de este não ser citado. A Instituição tem como um dos objetivos garantir a 

privacidade (conforme prevê a Portaria MPAS, por ser a ILPIs um local de moradia), o 

respeito aos costumes, as tradições e a diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, 

raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. 

A ILPIs se preocupa em assegurar aos idosos uma convivência com familiares, 

amigos e pessoas de referência de forma continuada, realizando sempre a busca ativa de 

familiares e amigos pensando na possibilidade de reestruturação/superação de dificuldades. 

Tal preocupação é coerente com o que propõe o modelo de contrato exposto na Resolução  

12, cláusula 3 “a”. É um dos propósitos, também, favorecer o surgimento e o 

desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam 

suas escolhas, desenvolvendo condições para a independência e autocuidado, construção 

da autonomia, bem como a expressão dos interesses e necessidades. 

Tais preocupações fazem referência ao atendimento personalizado e oferecimento 

de um ambiente de respeito e dignidade, expressos na cláusula 3 “d” e “f” da Resolução 

n.12. Permitir o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional tanto 

interna e externamente, constitui um dos objetivos da ILPIs, de forma a possibilitar a 

integração dos idosos com a comunidade; faz parte dos princípios da Resolução n.12, no 

que diz respeito à participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e 

externo– cláusula 3 “II” “d” p –, facilitar e promover  acesso à rede socioassistencial; aos 

demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais políticas públicas setoriais, é 

uma maneira de garantir a proteção integral à pessoa idosa, permitindo sua inserção em 

programas e projetos específicos. 
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O lar São Camilo oferece aos idosos, após o acolhimento, profissionais 

especializados (a Resolução n. 12 prevê que assim seja em sua cláusula 3 “q”) em 

Geriatria, Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Enfermeiros e técnicos, 

Cuidadores, além do acolhimento espiritual. Todas as profissões zelam pela assistência 

integral do idoso, pela organização dos prontuários e necessidades personalizadas do idoso.  

Nas atribuições do profissional psicólogo, pode-se perceber a união de alguns 

direitos expostos no Estatuto como a preservação da identidade (previsto na Resolução, 

cláusula II “f”), integração dos idosos com a comunidade através de eventos culturais, de 

lazer e religiosos (conforme Resolução n. 12 cláusulas II.d III.h, i). Encontrou-se nas 

atribuições da fonoaudiologia um aspecto interessante que visa a integração do idoso com 

os próprios residentes; esse profissional, de modo específico, preocupa-se com as 

condições patológicas da linguagem, presentes nas síndromes afásicas e demenciais que 

poderão afetar o idosos em sua interação com os demais idoso do Lar. 

 

6.2 ENTREVISTA COM OS GESTORES 

A entrevista pode ser dividida em categorias de análise, sendo: Identidade do 

profissional, Concepção de Envelhecimento, Direitos possíveis e Desafios e sonhos. As 

categorias de análise foram escolhidas de acordo com os objetivos do presente estudo 

como forma de se percorrer um caminho para alcançar os resultados.  

Identidade profissional se refere ao caminho percorrido pelo gestor para estar na 

ILPIs, bem como suas motivações e seu papel. A segunda, Concepções de 

Envelhecimento, se refere às características que o gestor concebe à velhice e ao próprio 

processo de envelhecer, assim como sobre os modelos de cuidado necessários para uma 

qualidade de vida ao idoso. A terceira trata dos direitos dos idosos expressos nas 

legislações, em destaque na pesquisa, referentes ao atendimento biopsicossocial, vínculo 

familiar, integração comunitária, atividades de caráter interno e externo, assistência 

religiosa, participação dos idosos na organização do espaço de moradia, condições de 

Liberdade, cidadania e dignidade. Já a quarta e última etapa se refere aos desafios 

enfrentados no gerenciamento da ILPIs e aos sonhos e desejos da administração diante de 

uma realidade ideal de funcionamento.  

Participaram da entrevista dois representantes de cada Instituição de Longa 

Permanência para idosos, os quais estão descritos a seguir: 
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 Asilo Dr. Carlos Romeiro: M. R. D., presidente, 55 anos, Dona do Lar (2º grau 

completo), 4 meses de gestão e 12 anos de trabalhos ligados à mesa diretora; 

L.B.F.G., responsável técnica, supervisora e enfermeira-chefe; 47 anos, 2 anos e 

três meses de gestão. 

 Lar Monsenhor de Assis: C.B., coordenadora, 46 anos, graduada em Enfermagem, 

1 mês de gestão e 20 anos de trabalho ligado à diretoria da ILPIs; C.M.M., 

presidente, 63 anos, Médica Geriatra, 8 anos de gestão e mais de 20 anos de 

trabalho ligado à mesa diretora. 

 Albergue Santo Antônio: L.C.R, psicóloga e procuradora da Instituição, 48 anos, 21 

anos de trabalho ligado à equipe de gestão; N.C.R., vice provedora, formação 

profissional em Técnico de enfermagem, 58 anos, 2 anos e oito meses de gestão. 

 Lar São Camilo de Lelis: A. R., diretora do Lar, formação profissional em 

Enfermagem e Administração hospitalar, 48 anos, 2 anos e três meses de gestão; M. 

P. R., responsável técnica pelo Lar, formação profissional em Técnico de 

Enfermagem, 55 anos, 6 meses de gestão. 

 

6.2.1 Identidade Profissional 

Neste tópico, será apresentada a trajetória das gestoras responsáveis pelas ILPIs, a 

forma de atuação na Instituição, assim como os aspectos que envolvem o ofício 

institucional. Para além das questões da entrevista semiestruturada, serão evidenciados os 

sentimentos e desejos expressos a partir do contato pesquisador-pesquisado, bem como as 

concepções ideológicas e maneiras de ver o mundo institucional. 

 

6.2.1.1 Asilo Dr. Carlos Romeiro 

A presidente M. R. D. é membro da Sociedade São Vicente de Paula; pôde-se 

perceber que ela aprendeu a gostar de atuar em causas sociais, especialmente, no Asilo Dr. 

Carlos Romeiro, por influência de seu pai. O pai da presidente participa ativamente da 

Instituição há muito tempo e tem seu nome homenageado na sala de convivência do Asilo. 

Quando criança, M. R. D. residia em frente à Instituição e acompanhava o trabalho e as 

visitas do pai, também vicentino, no Asilo. Lembra, orgulhosa, que levava roupas, bonecas 

e balas junto com o pai nas visitas diárias à ILPIs. 
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...meu pai tem muitos anos que frequenta aqui... então eu aprendi com ele a 

gostar. O pai sempre participou, o pai tá sempre aí, cê num vê os saquinhos de 

doce?! Quando você vê saquinho de doce aí, foi o pai que trouxe! Ele não esquece 

de NINGUÉM... muitos anos também... você vê que a sala de convivência recebeu 

o nome dele né?! 

 

M.R.D. tem participação na diretoria da Instituição por 12 anos. Antes mesmo de 

ser eleita presidente, atuava na secretaria da Sociedade São Vicente de Paula, 

confeccionando as atas referentes às reuniões do Asilo.  

As informações que possui para gerenciar o cargo e o cotidiano dos idosos não são 

completamente suficientes, uma vez que considera as atualizações referentes ao assunto 

“velhice” muito rápidas. Em meio à velocidade dessas informações, ela procura participar 

de encontros sobre envelhecimento e entidades filantrópicas nas regiões ao redor da cidade 

de Conselheiro Lafaiete. O cargo é vivenciado por amor às causas sociais, uma vez que o 

trabalho é voluntário. Quando questionada sobre seu papel na Instituição, destaca a 

responsabilidade do cargo e a disponibilidade que dedica ao seu fazer. 

 

O presidente faz tudo né... quer dizer, quase tudo né...aqui a gente não tem 

essa separação, aqui é a mesa do presidente...a gente faz tudo. De colocar fralda 

nos idosos, a participar da comida, todos os problemas é por conta do presidente, 

qualquer problema jurídico também é o presidente que responde. 

 

Além de anterior à atuação na ILPIs, a presidente participa da Legião de Maria, na 

Igreja, uma associação de leigos católicos que servem à Igreja de forma voluntária, 

composta na maior parte por idosos; além disso, é titular, há quatro anos, do conselho 

municipal do idoso. Apesar dessas participações, é a primeira vez que lida com o 

envelhecimento como trabalho. 

A responsável técnica, L. B. F. G., é funcionária da Instituição e se candidatou para 

o cargo, inicialmente, de supervisora da área de Enfermagem ; posteriormente, recebeu a 

proposta de ser responsável técnica do local, sendo tal proposta encarada como um desafio. 

Atuou por muitos anos na área ocupacional, em saúde do trabalhador, e nunca teve um 
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contato frequente, na profissão, com a área de envelhecimento. Na graduação, teve uma 

única disciplina voltada para esse tema, mas nada muito significativo. Alguns fatores 

foram essenciais para a tomada de decisão por trabalhar na Instituição, sendo o afeto pelos 

idosos e o gosto pelo cuidado assistencial aspectos de extrema relevância. 

O conhecimento sobre os direitos dos idosos se mostra necessário e pouco 

compreendido por L. B. F. G. Ela se angustia pelo fato de a Instituição não dispor de um 

profissional efetivo que possa garantir, assessorar e defender os direitos dos idosos, como o 

Assistente Social. Dessa forma, a ILPIs conta com o auxílio de um profissional voluntário 

de Assistência Social, o qual participa das visitas e sindicâncias para aceite ou não, do 

idoso na Instituição. Durante o diálogo, percebeu-se que, se no Asilo houvesse esse 

profissional disponível, ela trabalharia com mais segurança diante das necessidades dos 

idosos. 

 

Essa parte eu gostaria de ter mais conhecimento do direito do idoso 

devido... a gente trabalhar na situação de falta de recurso, então, pra estar indo 

junto ao poder público, eu preciso ter argumento pra poder requerer um direito 

que é do direito deles né... e nesse conhecimento eu sinto que não tenho o 

argumento necessário porque eu não tenho conhecimento das leis ... eu sempre 

tenho procurado informações, orientações  junto a profissionais para ter mais 

embasamento...pra não ter problema no futuro. 

 

A relação estabelecida com o trabalho é encarada com satisfação ao próprio olhar e, 

mais que um ofício profissional, é considerado como uma missão “de fazer diferente na 

sociedade”. Seu depoimento demonstra que o Asilo é uma instituição muito carente e que, 

nas oportunidades que teve de conhecer outras ILPIs, não encontrou, ainda, outra com as 

características de falta de recurso como esta. 

Sua atuação é mista, como enfermeira-chefe e responsável técnica e assim 

apresenta ações na gestão não só da área de Enfermagem, mas dos funcionários como um 

todo, e por isso sua função é de orientar todos quanto ao cuidado que deve ser realizado.  

Mostra-se consciente da responsabilidade por conduzir a instituição perante a  sociedade e 

o poder público ; durante a entrevista, se recorda de um episódio vivenciado por ela em 

que uma pessoa da comunidade a questionou: “Você tem ideia da responsabilidade que 
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você tem no Asilo?” Reflexiva, nesse momento destaca a contribuição de tal 

questionamento para reforçar sua postura de cautela e cuidado na Instituição. Nesse trecho, 

ela ressalta seu comprometimento com a Instituição e a consciência do seu papel. 

 

Então eu percebi que eu tenho que me posicionar aqui dentro. Muitas vezes 

deixar bem claro pra eles que eu sei o meu papel e eu vou fazer jus a isso...pra 

muitos é ser chata, né? São várias as minhas funções. A parte assistencial eu acho 

que não é tão difícil apesar de ser muita responsabilidade pelo número de pessoas 

ser grande né? E a parte de recursos precária. Não é difícil. Mas a...  

responsabilidade pesa mais por causa do...não é só a equipe de enfermagem 

porque a equipe de enfermagem já trabalha com o mesmo principio, agora os 

outros funcionários não tem a mesma visão, e isso atrapalha um pouco. Então eu 

preciso estar sempre me posicionando porque eu não tô aqui só como enfermeira, 

mas como uma pessoa, um profissional que tem conhecimento como um todo pra 

poder estar tentando resolver os problemas, as situações que vierem acontecer e 

que venham a necessitar da minha interferência. 

 

Inquietações vivenciadas no cotidiano de trabalho surgem na entrevista. Pôde-se 

evidenciar a não compatibilidade de visão sobre o cuidado, principalmente por parte dos 

Cuidadores de Idosos, fator este que demanda mais sua atenção, posicionamento e 

interferência diante das situações rotineiras. Identifica sua atuação como extremamente 

necessária em virtude do conhecimento holístico de que foi capacitada. 

 

6.2.1.2 Lar Monsenhor de Assis  

Já de antemão foi possível notar certa similaridade nos caminhos trilhados pelas 

atuais gestoras da Associação Municipal de Apoio ao Idoso (AMAI) rumo ao cuidado dos 

idosos. Tanto a presidente (C.M.M.) quanto a coordenadora (C.B.) fizeram parte da 

fundação da AMAI no município de Prados há mais de 20 anos.  

A presidente marcou sua presença no princípio do Conselho Municipal do Idoso, 

porém, com a ação efetiva na AMAI, se dedicou somente à Associação. Ambas possuem, 

em sua trajetória, contato com o indivíduo idoso através do cuidado assistencial no 

Hospital Santa Casa da cidade, já que C. B. era enfermeira do local e C.M. médica clínica. 
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Seus depoimentos revelam que, na cidade de Prados, não havia um local apropriado para 

acolher idosos carentes e, dessa forma, o hospital da cidade começou a realizar esse papel, 

como explica a presidente da AMAI: 

 

... nesse tempo, eu comecei a perceber a necessidade do idoso, idoso 

carente, idoso abandonado na rua...como a gente tá aqui dentro, a gente acolhia 

idosos abandonados com muita frequência...foi onde surgiu essa ideia de acolher 

esses idosos né...a gente fez várias reuniões na comunidade, convidando 

assim...é...os vicentinos, convidando a igreja católica, outras igrejas, associações e 

tudo e fomos discutindo o assunto. Não havia nada proposto pra idoso, então a 

gente começou a investigar... a questionar porque não ter aqui mesmo um local 

desse.  

 

A partir dessa iniciativa, através de parcerias com a Sociedade São Vicente de 

Paula e Hospitais da cidade, foi possível oferecer um local de moradia para os idosos 

necessitados. Foram doadas, inicialmente, seis casas, que formavam uma Vila Vicentina, e, 

através da contratação de três cuidadores cujo salário seria pago com o apoio da 

comunidade, seria possível cozinhar para os idosos por meio de doações de alimentos, 

também com a ajuda da sociedade. 

O contato com o tema Envelhecimento para C.B. se deu pela vivência com os 

idosos da Santa Casa, onde trabalhou como enfermeira por 25 anos. Foi possível perceber 

que o contato com o tema na faculdade foi muito superficial. Já para C. M. M, o interesse 

inicial na graduação de Medicina era a parte Clínica, no entanto, com o envolvimento em 

causas sociais na cidade de Prados, principalmente com o idoso, especializou-se na área de 

Geriatria. Além da AMAI, fundou juntamente com o marido a APAE da cidade da qual foi 

presidente por alguns mandatos. 

Ambas ressaltam a importância de buscar, sempre, informações que as auxiliem no 

cuidado para com o idoso. Todavia, destacam o quanto é benéfico ter uma equipe de 

trabalho com os mesmos valores e propósitos, cada um agregando conhecimento e 

aperfeiçoando o atendimento como um todo. 
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C. B. destaca a responsabilidade do cargo de presidência da Instituição e do quanto 

tal cargo é aversivo por muitos; ressalta ainda sua opção e escolha por gerenciar a 

instituição, mesmo com os desafios que tal cargo envolve. 

 

... então quando chega a época de escolher pra presidente fica mais difícil 

porque as pessoas tem um pouco de receio das responsabilidades. Em geral, eu 

pego porque...não há outra alternativa, ninguém quer pegar...é bem por aí...é bem 

árdua...o cargo é bem árduo. Então a gente acaba assim...em sacrifício muitas das 

vezes né?! Agora...eu...eu... no meu modo de pensar não foi por sacrifício não... foi 

por opção mesmo porque tá bem dentro da minha área de geriatria, então é uma 

escolha mesmo...sabendo que vai consumir uma parte do tempo, de muita 

preocupação, mas é uma escolha e a gente faz de coração. 

 

Quanto às funções e representatividade na instituição, o papel delas não é 

considerado bem definido, uma vez que as demandas são muitas. C. M. remete ao papel do 

Severino, personagem cômico da televisão que “quebra galho” em todas as situações.  

 

... as vezes você é meio Severino né... ao mesmo tempo que você coordena 

as cuidadoras, coordena a faxineira e tudo...você têm que tá pedindo recursos... 

“cê” tem que tá fazendo outras coisas, entendeu?! Então... essa coisa de atraso de 

recurso... nós tivemos dois eventos, um no último final de semana de Maio e um na 

primeira semana de Junho que toma muito o tempo da gente... atrás de evento e as 

vezes a coordenação aqui dentro fica um pouco prejudicada...então você não fica 

só na coordenação não! 

 

Já a presidente identifica sua função como “apagar incêndios, principalmente 

financeiros e resolver problemas administrativos”. 

 

6.2.1.3 Albergue Santo Antônio 

 A psicóloga e procuradora da Instituição tem 21 anos de trabalho no Albergue 

Santo Antônio e, desde o início da conversa, pontuou que, no princípio de sua carreira, em 

1984, e até mesmo na faculdade, não se falava sobre o idoso e tampouco havia políticas 
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públicas sobre o assunto: “Não tinha, não falava...nem para buscar livros...não existia, é 

tudo muito novo...estudar sobre o idoso é novo...olha em 21 anos teve um salto, porque não 

tinha...o idoso, não se falava nele...não tinha uma legislação, não tinha nada”. 

 Na sua graduação em Psicologia, havia uma única disciplina sobre 

desenvolvimento humano, sendo que se estudava a infância, a juventude e velhice. Ao 

final, havia um trabalho prático, no qual  deveria-se optar por uma faixa etária. Foi dessa 

forma que a atual psicóloga conheceu a Instituição, como observadora e aluna da 

disciplina. Diante da primeira experiência neste trabalho, tornou-se conhecida pelos 

dirigentes da ILPIs e, quando se formou, a Psicóloga saiu do emprego e deram a ela uma 

oportunidade. 

 Tornou-se claro em seu depoimento que o interesse pelos idosos não se deu logo 

de início, já que na faculdade nem pensava sobre esse tipo de atuação, mesmo depois do 

trabalho para a disciplina. No entanto, quando lhe fizeram a proposta, se permitiu vivenciar 

a experiência e foi assim que tomou gosto pelo trabalho com este público.  

A fala ilustra a necessidade de sempre se informar e buscar atualizações sobre esse 

trabalho. Foi possível notar que a psicóloga/procuradora não se considera suficientemente 

preparada para gerenciar o cotidiano dos idosos e, por isso, participa de um grupo de 

estudos interdisciplinar para constantes atualizações e discussões, com a presença de vários 

profissionais que atuam com o envelhecimento. 

Apesar de seu papel na instituição ser duplo, como psicóloga e procuradora, 

observa que mescla as duas funções por considerar de extrema importância a proximidade 

com os idosos. Atua como procuradora, visto que, na época em que iniciou o trabalho no 

Albergue, havia apenas três modalidades de profissionais, sendo o Psicólogo, o médico e o 

enfermeiro e, portanto, sem Assistente Social. Destaca sempre a força do trabalho em 

equipe, as reuniões diárias realizadas pela manhã com todos os profissionais, com o 

objetivo de compreender as queixas existentes e avaliar as intervenções necessárias por 

cada profissional. 

A vice provedora faz parte da Congregação das Irmãs Carmelitas e no Albergue as 

representa na mesa administrativa. No ano de 2003, teve como ofício a profissão de técnica 

de enfermagem no Albergue, seu primeiro trabalho com idosos e a partir dele teve atuação 

em uma ILPIs em Além Paraíba, retornando como vice provedora para o Albergue, em 

2014.  
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Pôde-se notar que a população do Albergue, no princípio de sua fundação, era 

jovem, pelo fato de a Instituição, na época, abrigar pessoas carentes de renda ou de família, 

sem especificações de idade. A ILPIs, então, recebia sujeitos jovens e cheios de vida e 

disposição, ao contrário do que ocorre atualmente, pois hoje admitem pessoas idosas e 

muito idosas que já entram na Instituição muito dependentes. Assim, ambas percebem a 

dificuldade de realizar atividades diversas fora da Instituição.  

 

Era tudo misturado... mas esse pessoal que veio jovem, adolescente, foram 

envelhecendo aqui... a gente passeava com esse pessoal, eles iam até a praia... 

hoje, as pessoas que estão chegando, que nós estamos acolhendo, são pessoas já 

muito mais idosas, e as pessoas estão chegando aqui, muitas vezes já cadeirantes, 

nós estamos recebendo pessoas de 80 anos, mais debilitada... 

 

A vice provedora acredita haver similaridades entre a congregação religiosa, da 

qual faz parte, e a vida Institucional pelo fato de fazerem votos de castidade, de pobreza e 

obediência, de forma que a questão material não é significativa, sendo o cuidado muito 

primado por elas. Considerando essa fala, pode-se refletir que a vida institucional, nesses 

termos, seria similar, por viverem sem recursos financeiros – votos de pobreza –, por haver 

regras a serem cumpridas na instituição – obediência–, além dos votos de castidade – 

separação simbólica entre homens e mulheres–, por conta das alas separadas para moradia 

feminina e masculina. 

Seu depoimento revela que a congregação está passando pelo mesmo processo de 

envelhecimento dos idosos da Instituição, já que anteriormente havia um florescimento de 

carmelitas jovens e, hoje, todas as casas de irmãs estão adaptadas para as mesmas irmãs, 

agora idosas.  

Percebe ainda, na seguinte fala, o atraso, a carência e a não efetividade de políticas 

públicas com relação ao envelhecimento: 

 

parece que o Brasil ficou nesse negócio, na minha época de jovem.. Brasil é 

um país jovem! Brasil é um país jovem! E parece que o gigante ficou adormecido 

na juventude, parado na juventude sem perceber que o pessoal tava envelhecendo 

né?! Então agora foi um despertar né, quando o Brasil acordou e já viu que a 
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população não estava tão jovem assim quanto pensavam e começou a ter essas 

políticas públicas, essas coisas que falta muito pra desenvolver 

né...muitíssimo...estamos engatinhando quando até já deveria de ter há muito 

tempo. Então ficou um vácuo aí né...na história, que não estudou, não percebeu 

que o país estava envelhecendo. 

 

Notou-se que identifica seu papel na Instituição como complexo, pelo fato de serem 

muitos desafios a enfrentar, como o financeiro, por exemplo, uma vez que os recursos que 

recebem são insuficientes. Torna-se necessário, assim, promover rifas, jantares e eventos 

para “fazer dinheiro”. Outro desafio percebido é a falta de um local específico para realizar 

a gestão de pessoas e mais profissionais para auxiliar no apoio financeiro.  

 

6.2.1.4 Lar São Camilo de Lelis 

Ambas tiveram sua preparação para a Irmandade no Estado de São Paulo, em casas 

de amparo para idosos. Tiveram a oportunidade, então, de atuar juntamente com os idosos 

necessitados e/ou doentes.   

Vale lembrar que o histórico do Lar São Camilo é de um local que abrigava idosos 

e crianças, em condições desumanas. As Irmãs assumiram o Lar há 26 anos através do 

pedido do município, o qual percebeu o quão era terrível o tratamento dispensado aos 

moradores.  

A gente sabe da história que aqui era muito maltratado, que eles viviam 

trancados no porão, tinha crianças, não eram só idosos, eram um lar que abrigava, 

então era banho com mangueira, com agua gelada, eles apanhavam (...) Aí até que 

chegou um padre... já tinha um padre que frequentava mas nunca tomou atitude. Aí 

veio um padre novo que daí ele começou a escutar as pessoas e viu como eles eram 

maltratados e aí pediu para um oficial de justiça pra vir aqui e se fazer de 

morador. Aí foi que descobriram os maltratos que tinham aqui. Daí foi interditada 

essa casa, foi tomada todas essas providências. 

 

É interessante destacar o receio em tomar posse pela distinção das experiências e 

possibilidades de recursos financeiros que revelam ter vivenciado nos pensionatos e ILPIs 
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particulares.O depoimento revela o quão difícil foi reestruturar o local devido a 

precariedade e a demorada decisão do conselho provincial em permitir que as Irmãs 

assumissem a Instituição.  

 

Não tinham pra quem doar, já queriam doar pra nós, só que era tudo muito 

complicado né?! Assim, até o conselho provincial aceitar que passasse pra nós... aí 

a gente teve que assim abrir mão de várias coisas, como de crianças... a gente não 

ia continuar com as crianças...as crianças que estavam aqui e que tinham família, 

voltaram pras suas famílias e nós só ficamos com aquelas crianças que não tinham 

família e com os idosos que não tinham família! Pra gente começar a estruturar, 

foi um período muito difícil porque como a gente sabe aqui era tudo muito 

precário, nós não tínhamos recursos né?! 

 

Atualmente, preferem não relembrar essa história ruim, e sim viver o presente bem 

vivido. No entanto, muitos idosos fazem questão de lembrar sobre a mudança de vida que 

tiveram. 

Tem idosos que vieram pra cá com 17 anos, foi pega no mato, não sabe de 

família, nem nada... eles passam muita coisa pra gente, nos amam mesmo...mas já 

superaram aquela fase porque o nosso carinho, tudo aquilo que a gente pode fazer 

para eles esquecerem aquela tragédia né?! Eles falam: se não fossem as irmãs, eu 

tinha morrido, tava debaixo da terra. E você vê que eles não mentem, eles batem na 

mesma tecla, a comida que era, como eles eram tratados sabe?! Banho de 

mangueira, ficavam nus, presos e a gente procura esquecer isso aqui porque se a 

gente ficar pensando, você acaba ficando triste e não vive tua vida e não é mais 

hora de ficar lembrando essas coisas do passado. É essa vida agora que a gente tá 

vivendo. 

 

Compreendem que faz parte da vocação, da missão como pessoa humana e 

religiosa e do chamado de Deus a realização deste tipo de trabalho. Como sempre, 

participaram de casas de apoio particulares, chamados por elas de pensionatos e, quando 
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foram chamadas para assumir o Lar São Camilo, perceberam o quão diferente seria. 

Apesar do receio, demonstram amor e verdade pelo que fazem. 

... era terrível trabalhar aqui, as irmãs tinham recém pegado essa casa...aí 

teve que reformar, as mudanças. Mas assim, eu vim pra trabalhar no hospital mas 

eu descia muitas vezes pra aqui no lar, então me chocou muito porque eu vinha de 

pensionatos particulares, senhoras ricas. Aqui era considerado asilo, era muito 

precário, triste, sombrio, escuro né?! (...) Eu fiquei um pouco chocada assim, mas 

foi um lugar que eu gostei muito por causa dos pobres então assim...embora o 

doente não pode ser nem rico ou pobre, ele tá necessitado e eu gostei muito daqui 

(...) mas também não foi um bicho de sete cabeças não, eu já entrei de cheio! 

 

É clara a percepção do amor pelo trabalho que realizam e do quanto se dedicam a  

ele; mencionam que o local é “a própria casa” e, assim, cuidam com carinho; consideram 

que, apesar da vasta vivência no trabalho com idosos, é de extrema importância o trabalho 

multiprofissional dentro do Lar, como a nutrição, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a 

psicologia e a geriatria aliados ao trabalho dos Cuidadores e funcionários. 

A irmã – responsável técnica – lembra do início da sua formação para a Irmandade 

em um pensionato de idosos quando estava com 17 anos de idade. Um começo marcado 

por um sentimento de estranheza,  novidade, mas nunca de desvalorização.  

Eu vim de uma cidade pequena e não depara com isso, porque a gente vem 

jovenzinha e os nossos avós ainda estavam jovens, nossos tios...hoje a coisa 

mudou, já faleceram, já envelheceram, mas assim o contato com o idoso no começo 

choca um pouco, sabe? Você ter que dar comida na boca, trocar fralda, dar banho, 

mexer com fezes, urina... eu sofri muito no começo, mas também nunca tive nojo, 

repugnância, porque tinha as irmãs que acompanhavam a gente né. Mas é muito 

estranho... você tá acostumada a cuidar de bebê, dá comidinha pra bebê...mas você 

fazer tudo pro idoso igual bebê! No começo tem que ter muita vocação, muito amor 

se não você não consegue não. Eu fui com 17 anos e com 24 anos eu me formei e 

sai pra trabalhar... éramos umas 30 meninas. 
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O sentimento de estranheza perpassa pelo fato de a instituição abrigar, desde sua 

origem, homens e mulheres em um mesmo local. Os pensionatos e instituições de longa 

permanência em que as irmãs sempre foram atuantes eram exclusivamente femininos. Elas 

observam a dificuldade de gerir um ambiente onde homens e mulheres dividem o mesmo 

espaço, pontuando a falta de preparação dos funcionários e delas próprias para lidar com a 

diferença de gênero e a falta de estrutura física do local. Elas afirmam ser necessária a 

separação entre alas femininas e masculinas, pelo fato de os idosos apresentarem carência e 

necessidade exacerbada de afeto. Cita a sexualidade como algo que merece vigilância e 

controle. Pelo fato de o Lar ser uma Instituição de cunho religioso, é compreensível tal 

visão. 

Aqui a gente faz muitas coisas juntos, só que a ala de residência são 

separadas e a gente vê a necessidade de ter essa separação porque queira ou não 

eles tem aquela fase de carência, sabe aquela fase de necessidade?! Até aqui 

mesmo a gente compara e tem muitos confrontos, que tem que ir 

trabalhando...porque o amor não tem idade, então assim tem senhoras aqui que a 

gente fala: ih! Já passou aquela fase do sexual... não! O sexo neles são igual se 

fosse num jovem de 18, 19 anos e também eles não tem mais aquele cuidado 

né...coisas que a gente sabe né. Então, as nossas obras não foram estruturadas pra 

isso então como aqui nasceu assim, então... é tudo separado, é ala masculina e ala 

feminina, tem uma sala só pros homens e outra só pras mulheres. Só que tem 

muitas coisas que eles fazem juntos... refeitório é junto, jardim é junto, recreação é 

junto, passeio, capela e assim...graças a Deus a gente consegue controlar bastante. 

Mas é difícil, não é fácil não. 

  

Suas falas revelam que percebem a personalidade dos homens mais complexa em 

comparação com a das mulheres, sendo os homens mais incisivos em suas decisões. 

Mulheres é mais fácil porque tá no nosso mundo, você dobra melhor a 

mulher... com jeitinho, com o homem não tem jeitinho não! Eles são muito 

sistemáticos, aquilo que eles tem de pensar dificilmente você consegue sabe, 

mesmo em situação de doença...tem idosos aqui que você luta mesmo com uma 

questão cirúrgica, um tratamento, eles não aceitam (...) é complicado, mas o amor 

é o mesmo... 
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A questão da afetividade está sempre controlada pelas irmãs e idosos. Percebe-se 

que há um temor sobre o descontrole em virtude dos males consequentes que podem causar 

como mal-entendidos e violência. Comparam o trabalho em um Hospital e em uma 

Instituição como distintos no sentido de que a rotatividade é constante e, ao contrário do 

Lar, há muita proximidade entre as pessoas, por isso deve haver um certo controle do afeto 

entre todos. 

Igual eu falei com as irmãs... a gente tem que ter uma postura, é: oi, como 

vai, tudo bem... porque a gente já viu casos em TV que idosos mataram irmãs (...) 

mas você tem que ter muito cuidado...muitas vezes a gente quer expressar nosso 

carinho com um abraço, com um beijo, pegar na mão deles...mas mesmo as 

mulheres, aqui não dá sabe... porque eles são muito carente afetivo e se a gente dá 

carinho, fica muito em cima de um e de outro, confunde as coisas...então eu falo, 

eu e as funcionárias, a gente tem que ter um...embora a gente tenha um carinho as 

vezes com  alguma ou com algum que são assim...carinhosas, aqueles tipo 

mãezona, paizão da gente, mas aí a gente não pode confundir as coisas. Então, eles 

realmente não tem cabeça mas nós temos ne?! Então é muito difícil...é a arte de 

saber trabalhar com o idoso. Porque hospital, você vai tá internado, faz uma 

cirurgia e vai embora...é uma gestante que dá a luz... eu vou no hospital mas fico 

mais aqui, embora ajude lá também...é um serviço totalmente diferente! Não é que 

as irmãs tem uma certa frieza, as funcionárias...não é isso! é diferente de o idoso tá 

em casa, é diferente de ta numa instituição né...se apegam muito, o carinho tem que 

ser só pra eles, são muito ciumentos...é...se você dá uma coisa tem que dar 

escondido porque o outro quer também, tem certo controle! 

 

A relação da sociedade e dos familiares com os idosos é percebida, por elas, como 

descompromisso e falta de cuidado,  de forma que os pais idosos já não são cuidados pelos 

filhos e membros familiares; uma época em que os filhos e netos tomam posse de todos os 

bens e espaços da casa, ficando os pais idosos sem sentimento de pertença no próprio lar, 

havendo, assim, exclusão dos idosos da sociedade e a necessidade de aumento do número 

de instituições de longa permanência. 
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Não é igual a 30, 40 anos antes. Embora o idoso era mais respeitado 

antigamente do que hoje. Hoje o idoso é deixado de lado, descartado, os filhos 

preferem pagar que cuidar em casa, a juventude sabe, muitos daqui querem seu 

lugarzinho porque não suportam mais os filhos, netos. Essa complicação de 

passeio, o vô não pode ir, a vó não pode mais ir, mudou muito né?! Então...e essas 

casas de repouso, a tendência é crescer... 

 

6.2.2 Concepção de Envelhecimento 

6.2.2.1 Asilo Dr. Carlos Romeiro 

O depoimento de ambas revela que as características do envelhecimento são: 

cansaço, desgaste físico e mental, degeneração, falta de alegria e motivação. No entanto, e 

apesar disso, ressaltam que “não é o fim do mundo ficar velho” e que a velhice é formada 

pelos longos anos vividos, sendo cada uma específica.  

A responsável técnica diferencia ainda as pessoas que ficaram idosas, mas não 

envelhecidas. O pilar dessa diferença seria a motivação pela vida, sendo o envelhecimento 

ligado à mente humana. Ela destaca que as pessoas que vão para as Instituições, de modo 

geral, parecem envelhecer mais rapidamente, ou seja, perdem o interesse e motivação pela 

existência. 

As falas dos participantes não revelaram nada de positivo para esta etapa da vida e, 

ao serem questionadas sobre isso, associaram a velhice à espiritualidade como sendo “uma 

benção de Deus” e destacam a experiência de vida acumulada como algo importante. A 

responsável técnica ainda sinaliza a admiração que tem para como o povo oriental pelo 

respeito à sabedoria das pessoas velhas, ao contrário do que ocorre no Ocidente: 

 

Temos muito a aprender com eles... se tivessem um pouco mais de respeito, 

de amor, eles não seriam essas pessoas, muitas vezes a gente encontra, não só nas 

instituições de longa permanência, mas em casa mesmo... não fossem aquelas 

pessoas: ah, já to no final, to indo embora, não faço mais parte... o envelhecimento 

não seria tão difícil. 

 

Ambas as gestoras acreditam que a sociedade tem um forte poder de exclusão e que 

os idosos são alvo disso. A exclusão se inicia na família; segundo elas: 
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A sociedade, eles não estão percebendo que aqui estão pessoas... pessoas 

que precisam... que estão aqui por algum motivo de exclusão, de falta de amor... 

mas elas estão aqui e são pessoas que gostam de conversar, de bater papo, de rir e 

tem muita coisa pra contar do passado e também ouvir da gente... 

 

Seu depoimento expressa denúncia, desabafo, tristeza e indignação diante de uma 

sociedade que, muitas vezes, doa alimentos e recursos, todavia não se faz presente 

realmente, no sentido de doar seu tempo e sua existência aos idosos moradores da ILPIs. 

 

a sociedade vem aqui e acha que é só vim aqui e colocar as coisas aqui 

dentro, vem doar alguma coisa, mas vim e dedicar um momento e fazer eles se 

sentirem parte da sociedade... parece que ficam com medo deles como se eles 

fossem uma pessoa doente, uma pessoa com algo ruim, então não vê aquela pessoa 

como uma pessoa normal, como se o envelhecimento fosse uma doença contagiosa, 

uma doença ruim...não fosse uma coisa que todos nós vamos viver. 

 

6.2.2.2 Lar Monsenhor de Assis 

 Foi possível notar que as características do envelhecimento que mais ressaltaram 

foram a debilidade, o declínio, a reclusão, tristeza e fragilidades. Em seguida, relataram 

que a velhice é uma etapa em que a paz pode ser realmente vivenciada em virtude de haver 

maior sensatez e tranquilidade, sendo possível ser ao invés de se preocupar em ter. 

As gestoras se dividem na opinião que se refere à exclusão dos idosos na sociedade. 

C. M. acredita que os idosos apresentam características que permitem que a sociedade os 

exclua, como as fragilidades físicas e mentais; já C. B., apesar de crer que a sociedade é 

quem os exclui, destaca que os idosos são muito “fechados” e “desatualizados”, facilitando 

a exclusão. 

 

6.2.2.3 Albergue Santo Antônio 

 A psicóloga, em um momento rápido de tensão e reflexão, percebeu que, se fosse 

falar do envelhecimento atual da Instituição, o caracterizaria como “dependência”. Ao 

mesmo tempo, lamenta por pensar assim. Retrata que a “dependência” não 
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necessariamente acontece nessa fase, visto que podemos construir uma velhice com mais 

expectativa, experiências e oportunidades de vida a partir de hábitos mais saudáveis.  

 Observa que a maneira com a qual se vivencia a velhice é influência direta da 

forma que significamos e damos sentido à vida. Explica que, muitas vezes, o indivíduo 

pode estar em um local com poucas condições favoráveis de espaço e recursos, mas opta 

por enxergar a vida de modo positivo. Ao contrário, outras pessoas podem ter recursos de 

vida suficientes, mas visualizam a vida de modo negativo pelo fato de estarem presas em si 

mesmas. Ressalta que a vida é feita de possibilidades e cabe a nós enxergá-las ou não. 

Encantada, conta que: 

 

Ontem uma senhora foi em casa, fazendo 95 anos, a filha ainda comentou 

isso... ela foi e ela tem uma capacidade... que delicia ser assim! Ela foi achando as 

flores que são lindas, ela só viu o que é bonito e aqui dentro ela fala, ela vê o que o 

outro faz pra ela, tendeu?! Agora tem gente que você vai fazer tudo e não vai 

enxergar, tendeu?!  

 

A fala da vice provedora revela que a fé e a maturidade são as responsáveis por um 

envelhecimento com qualidade. Com bom humor, diz “quem reza, reflete, envelhece 

melhor e vive mais viu?!”. Pôde-se notar, segundo sua percepção, que a aceitação e o 

entendimento da velhice devem ser encarados como transformações e mudanças naturais, 

ressignificando a vida e o sentido dela, sempre buscando a felicidade “porque foi com esse 

objetivo que fomos criados e viemos ao mundo”. Para ilustrar sua visão, segue o 

depoimento 

 

a irmã X ela vem...ela é feliz, ela envelheceu feliz, ela percebe as limitações 

da idade: não enxerga muito mais, mais ela escuta, ela tá rezando com o 

pessoal...ela soube ressignificar a vida religiosa! Eu não posso fazer, qual é a 

missão dela hoje: ela reza pra quem tá na atividade, então tem pessoas que 

conseguem fazer isso, não só na vida religiosa mas fora da vida religiosa também... 

 

Reflete sobre a solidão de forma leve e pontua a chave para uma velhice saudável: 

dar um novo sentido à vida. 
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é muito interessante a gente refletir sobre a solidão...a gente tá vivendo uma 

atividade muito grande, é o celular toca toda hora, cê tem que ir pra aqui, pra ali e 

pra aquilo outro...você tá na atividade e de repente, porque passa tudo muito 

rápido e a gente nem vê, a gente nem percebe e aí a gente nem vai ter celular pra 

tocar né? A gente não vai ter tantas solicitações né... e se a gente não ressignifica a 

vida, a gente não vai aceitar as ruguinhas bonitas né, vendo que Deus tá 

desenhando ai alguma coisa no rosto, nas minhas mãos que eu não tenho mais 

agilidade né...então é muito interessante a gente ressignificar a vida né... 

 

Refletem sobre a idéia da velhice ativa, imposta pela mídia de “falsa felicidade”, 

quando determina que o idoso aposentado precisa viajar sempre para ser feliz, ou que 

precisa continuar produzindo e trabalhando. 

 

a questão da aposentadoria... de uma certa reserva porque estão colocando 

aí uma falsa felicidade porque o idoso enquanto ele está viajando, num cruzeiro, 

num avião e tudo...ele tá feliz né?! Isso aí a gente tem que ter muito cuidado...eu 

adoro viajar, mas a gente não pode entrar nesse barco... a sociedade de consumo 

gostou dessa questão né?... é outra dificuldade da gente no envelhecimento né?! A 

sociedade de consumo exige isso né?! Você só vale se você produz, não produz 

mais... tá descartado! 

 

Dessa forma, defendem que deve haver um tempo para refletir sobre o 

envelhecimento como um privilégio e sobre o envelhecimento do próprio corpo, no 

entanto, a influência do consumo e da beleza, não permite, muitas vezes, que isso aconteça. 

e é o medo... hoje nessa sociedade tão consumista, tem que tá com o corpo 

lindo, cabelo lindo, tudo tem que ser lindo, começou a ruga você tem que por 

botox, esse povo tá perdido porque isso vai andar...é natural entendeu? É uma 

coisa negativa? Não gente, é tão natural que você tem que ir adaptando às 

situações na vida da gente cada um na sua idade... 

 



116 

 

Observam que as questões do consumo exacerbado, da mídia e tecnologia 

influenciam fortemente na maneira de se envelhecer quando se impõe a beleza da 

juventude e a beleza física, as plásticas, a visão das incapacidades e declínios gerados pelo 

envelhecimento e, portanto, da negação dele.  

 

Apesar da gente achar as vezes que é a ruguinha né...nos põe feio porque 

isso é questão de mídia, de sociedade, o consumo que coloca isso! , que vai chegar 

um monte de rugas né?! Que a gente vai ficar com menos movimento...que a gente 

vai enxergar menos, que a gente vai ouvir menos... o pessoal tem que fazer um 

monte de plástica que fica tão enrugado que tá rindo sem querer... 

 

A partir desses questionamentos, acreditam que a sociedade exclui fortemente o 

idoso, pela via do consumo, da tecnologia, da beleza, da produtividade e do capitalismo. 

Acreditam que a sociedade, apesar de ter avançado um pouco no que diz respeito ao 

envelhecimento, ainda não está preparada para vivenciá-lo, já que não há acessibilidade 

para que o idoso saia na rua com segurança, há falta ou pouca conscientização da 

juventude pela valorização do idoso, de seus direitos e necessidades, falta de efetividade 

das políticas públicas na preparação das famílias para a assistir ao idoso, dando a elas 

alternativas de cuidado, dentre outras formas de negação da velhice. Dentro desse 

contexto, relatam a internalização dessa ideia na mente do idoso, que, uma vez necessitado 

de cuidados, o nega por não aceitar o envelhecimento e a dependência.  

 

tem idoso que na hora que precisa de um andador, morre de vergonha! 

Acha que não precisa...cai, mas não precisa! Ele cai mas custa aceitar uma grade 

a cama, entendeu?! Ele faz um xixi na roupa, fica molhado mas não põe uma fralda 

de jeito nenhum e ele começa a esconder isso. 

 

6.2.2.4 Lar São Camilo de Lelis 

Compreendem o envelhecimento como uma etapa da vida que é caracterizada por 

solidão, tristeza, assim como sentimento de inutilidade pela desvalorização da sociedade 

para com o idoso. Destacam a diferença entre aqueles idosos que optam por viver na 
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Instituição, os quais estão satisfeitos, daqueles que não tiveram escolha ou que esta não os 

foi permitida, sentindo-se infelizes e não pertencentes ao local de acolhida. Observam a 

pouca interação entre os idosos dentro das Instituições: 

 

... muitos idosos estão aqui dentro, tem 70 pra conversar mas não é a 

mesma coisa da família né? Essa tristeza estampada no rosto deles, por mais que a 

gente brinca, faz alguma coisa assim... é aquele sorriso que a gente percebe que 

não é aquela coisa, como é diferente quando um idoso quer e opta por vir pra aqui. 

Nós temos várias que optaram por vir que é uma gracinha e é diferente, é 

diferente... elas estão aqui elas estão felizes e contentes...aí você vai conversar com 

os outros: ah, eu queria ir embora pra minha casa, não quero ficar aqui não. 

Então assim, essa tristeza e essa solidão. 

 

6.2.3 Direitos possíveis 

6.2.3.1 Asilo Dr. Carlos Romeiro 

Notou-se que a visão sobre viver com dignidade é refletida nos seguintes fatores: 

um local para viver, alimentação suficiente e cuidado multiprofissional. Apesar de crerem 

que os idosos possuem o básico para viver com dignidade, identificam alguns fatores e 

desafios que agregariam qualidade de vida, por exemplo, a criação de uma horta/jardim e 

uma capela, mais qualificação profissional aos funcionários para que todos tivessem a 

mesma visão de cuidado e interesse, falta de recursos financeiros para medicamentos e 

materiais de cuidado, dentre outros que serão expostos na seção Desafios e Sonhos. 

 

6.2.3.1.1 Vínculo familiar 

 A relação entre família e instituição se mostra ausente, afinal, a maioria dos 

residentes tem família ou algum parente, no entanto, a minoria marca presença na 

Instituição “Asilo Dr. Carlos Romeiro”. As falas revelam a necessária e urgente parceria 

que deveria existir entre família e Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPIs), já 

que muitos familiares, apesar de assumirem o compromisso de não perder o vínculo após a 

transferência do cuidado, não se mantêm presentes ou frequentes na vida dos membros 

familiares idosos. A responsável técnica tenta manter contato com os familiares quando os 
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idosos sinalizam a falta deles, todavia destaca não conseguir fazer o acompanhamento de 

todos e que o profissional responsável pela assistência social faz falta nesse quesito. 

Relembra que, em muitos casos, o conflito familiar é anterior à entrada do idoso na 

Instituição e que esse é um fato complicador para a parceria. A presidente ressalta que, em 

alguns casos, a família sinaliza o abandono já na entrada do idoso à ILPIs, quando dizem, 

por exemplo, que se houver falecimento, não precisam avisá-los ou que podem tomar as 

devidas providências. 

 

6.2.3.1.2 Integração comunitária 

A entrada da comunidade dentro da Instituição se dá por meio de festividades, 

serviços semanais de manicure, oração semanal do terço e visitações aos finais de semana. 

Porém, sinaliza que, para as atividades externas, a Instituição depende das pessoas 

voluntárias. 

Através de uma visão mais crítica, a responsável técnica identifica a participação 

comunitária de forma defasada, levando em consideração o número de idosos residentes na 

Instituição e o tipo de dependência que eles possuem. Ela lamenta o regime da Instituição  

em função das limitações dos residentes, mas não vê outra opção. 

 

Eu acho pouco pela população que tá aqui dentro (a participação da 

comunidade)... mesmo a gente vendo todas as vezes esse movimento, essas 

atividades que acontecem são as vezes grupos fechados em datas 

comemorativas...aqueles que são mais limitados, que são os cadeirantes, que são 

os acamados, eles ficam aqui. 

 

É importante pensar que, apesar de a comunidade se fazer presente em algumas 

ocasiões no intuito de incluir os idosos na sociedade, o que se percebe é uma ação que 

segrega outro grupo de idosos mais limitados, uma vez que estes não são incluídos nas 

atividades que ocorrem dentro da ILPIs, sendo mais beneficiados aqueles que se 

apresentam mais ativos. 

 

6.2.3.1.3 Atendimento biopsicossocial 
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As gestoras compreendem que o atendimento biopsicossocial se dá através do 

cuidado integral ao idoso por meio dos serviços de fisioterapia, psicologia, enfermagem, 

fonoaudiologia, nutrição, além do cuidado diário e dos médicos. Todavia, elas identificam 

o fator social, a socialização e integração comunitária como algo faltoso. Nesse sentido, 

percebem que a comunidade e o poder público não oferecem apoio suficiente para uma 

transformação. Assim, não se culpabilizam totalmente por essas questões, já que realizam 

o cuidado que lhes é possível.  

 

... a gente procura dentro do possível, atender. Sabemos que fica sempre a 

desejar, não é o ideal, mas é o que podemos oferecer... poderia ser melhor? 

Poderia (...) se a comunidade, se o poder público nos oferecesse mais recursos! A 

gente tenta, mas sempre fica uma lacuna, dá pra perceber que não é prestada toda 

a assistência que eles precisam não... 

 

6.2.3.1.4 Participação dos idosos na organização do espaço de moradia 

A organização do espaço de moradia é realizada de acordo com as normas da 

Instituição, sem muita rigidez. É destacado que a ILPIs tenta fazer o possível para atender 

ao desejo dos residentes. 

(...) Organização não... a gente procura fazer da maneira pra agradar né...é 

difícil, mas a gente tenta...  

...se eu deixar eles escolherem, eles podem criar situações que não são 

possíveis, tipo: eu colocar duas pessoas que querem ficar próximas, mas que eu sei 

que a convivência pode gerar problemas... igual tem pessoas que precisam de uma 

cama reclinável por causa das limitações e o quarto não tem espaço... 

 

Destacam fatores como o espaço físico, a segurança e uma melhor convivência 

como aspectos que barram algumas solicitações e desejos dos idosos. 

 

6.2.3.1.5 Condições de Liberdade, cidadania e dignidade 

Segundo a presidente, os atendimentos são realizados dentro das condições de 

liberdade, cidadania e dignidade na medida do que se mostra possível, já que os idosos 

têm, nas palavras dela, “uma liberdade entre aspas porque nem todo mundo tem a 



120 

 

capacidade de sair sozinho. A liberdade vai até onde vai a capacidade deles”. A partir do 

que é dito, nota-se uma desresponsabilização da Instituição por promover a liberdade, na 

forma em que esta é compreendida por eles, sendo os idosos unicamente responsáveis por 

não a ter. Nesse mesmo sentido, relacionaram a cidadania com o termo liberdade, 

lembrando que a sociedade não percebe os idosos como pertencentes, e, assim, a cidadania 

não é possível ser exercida. 

As gestoras compreendem o termo dignidade como suficiente para a sobrevivência: 

um local para morar, alimento para comer e roupa para vestir; destaca que esse é o mínimo 

que se propõe a oferecer, além do cuidado multiprofissional, oferecido pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

6.2.3.2 Lar Monsenhor de Assis 

Os direitos previstos por lei aos idosos dizem respeito aos aspectos necessários para 

se alcançar a qualidade de vida. Para a coordenadora da Instituição, o essencial para uma 

qualidade de vida é a humanização, afinal “de pouco vale uma casa bonita se não houver 

acolhimento e  calor humano”.  

A presidente reforça que a convivência entre as pessoas é fator fundamental para 

uma boa qualidade de vida. Identifica como aspectos importantes, também, o local de 

acolhimento, cuidados médicos, alimentação e acesso a medicamentos. 

 

6.2.3.2.1 Integração comunitária e Assistência religiosa 

 O principal valor da Instituição é manter os portões abertos. As gestoras destacam 

que os idosos, capazes de se locomover e com a capacidade cognitiva preservada, 

participam da missa todo sábado e que, muitas vezes, alguém da comunidade os 

acompanha. Quando há festividades na cidade ou regiões próximas, como circos e festas 

católicas, os idosos que têm condições físicas e mentais vão acompanhados da família, de 

amigos ou até mesmo sozinhos. Além disso, no interior do Lar, são promovidas festas com 

o objetivo de aproximar a comunidade e arrecadar recursos para a Instituição. 

Foi destacado, também, que os idosos vão ao mercado, localizado nas proximidades 

do Lar, e à cidade fazer compras. A comunidade, então, fica alerta quando os idosos 

permanecem até “tarde” na rua e, muitas vezes, ligam para o Lar ou os levam até a 

Instituição, quando necessário. O Lar Monsenhor de Assis apresenta como uma das 



121 

 

atividades semanais a caminhada dos idosos até a Igreja de Prados, realizada com a ajuda 

dos profissionais do Núcleo de Atenção e Apoio à Família (NASF). No que se refere aos 

que não têm condições de ir à missa, por serem totalmente dependentes ou acamados, os 

Ministros da Eucaristia visitam o Lar para oferecer-lhes a comunhão. 

 

... os que tem condição de ir e vir, eles saem... igual hoje já me ligaram que 

amanhã tem uma festa na zona rural , uma festa de igreja, e aí o X quer ir nessa 

festa... então assim...o convívio deles lá fora, os que tem condição vão pra casa dos 

familiares, as vezes passam um final de semana, volta... e aqui é liberado...igual 

dia 5 a gente teve a festa junina aqui e aqui fica cheio de gente o dia inteiro e a 

comunidade vem...e o pessoal aqui vem muito fazer visita...as igrejas, pastores, 

vem faz visita.. (C. R.) 

 

Foram destacadas a festa da Páscoa, onde há a encenação teatral da Paixão de 

Cristo; a festa do Natal com missa, almoço e visita de Papai Noel; e a festa de São João, 

com quermesses e quadrilha. Todas envolvendo a comunidade. 

A articulação da Instituição com demais políticas públicas se dá da seguinte forma: 

o Núcleo de Apoio à saúde da família (Nasf) participa, junto aos idosos e profissionais da 

Instituição, de uma caminhada semanal até a Igreja da cidade; o Posto de Saúde contribui 

com as visitas dos agentes comunitários, com os atendimentos e autorizações de exames, 

dentistas, e outras solicitações de apoio à saúde. A parceria entre o Lar e o CRAS se dá por 

meio de solicitações de vagas, participação em festividades na comunidade e através de 

uma iniciativa do Lar, o qual reúne o Centro de Referência de Assistência Social, e outras 

pessoas não ligadas à Instituição para fiscalizar o caixa e a renda dos idosos residentes na 

ILPIs. 

 

6.2.3.2.2 Vínculo familiar 

C.R. e C.M. destacam que a maioria das famílias é presente na Instituição, sendo 

essa parceria um dos princípios do Lar. C. M. cita que alguns idosos vão de ônibus visitar 

seus familiares nas regiões próximas. C.B. revela que são registradas no livro da ILPIs 

cada visita feita pelos familiares, bem como as ligações telefônicas como forma de 

controle; se há demora pela visita, os familiares são acionados.  
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Observam, com pesar, que, infelizmente, há casos de abandono e que, quando 

acontecem, eles cuidam do idoso, não sendo realizado nenhum procedimento com relação 

ao Ministério Público. 

  

6.2.3.2.3 Atendimento biopsicossocial 

 As gestoras demonstraram compreender o termo como sendo um olhar amplo sobre 

o idoso: espiritual, físico, psicológico e social. As práticas que comtemplam essa visão são 

as seguintes, citadas por elas: 

 Encontro com outras ILPIs da região, idosos e comunidade;  

 Resolução de conflitos entre idosos, mostrando as dificuldades deles e buscando 

entendimento mútuo e atendimento das necessidades dos idosos, sejam quais  

forem. 

Notou-se que a Instituição considera as preferências e desejos dos idosos nas tomadas 

de decisões, procurando fazer-se compreender por eles.  

 

6.2.3.2.4 Participação dos idosos na organização do espaço de moradia 

 Percebeu-se que os idosos têm total liberdade para participar da organização da 

morada. Aqueles que se interessam geralmente auxiliam a lavar louças; recolher roupas no 

varal, quando secas; varrer; escolher feijão; fazer alguma compra no mercado; buscar o 

leite com o motorista; assim como ajudar os funcionários a “ficar de olho” em algum 

idoso, se preciso, uma vez que são poucos funcionários. 

 

...se um, igual esses que não podem, às vezes tá mexendo em alguma coisa o 

outro já grita a gente...igual a X, ela fica só sentada, ela pouco anda no 

andador...então, quando tem alguém fazendo coisa errada, ela grita a gente e a 

gente pode ir lá que tem alguma coisa errada.  

  

Tais atividades são identificadas pelas gestoras como uma forma de os idosos 

sentirem-se úteis e até como alívio às inquietações: 

 

...então...se eles têm condição de fazer a gente deixa fazer sim. Até quando 

não tem, igual a X tá com Alzheimer, aí ela quer trabalhar o tempo inteiro, então a 
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gente deixa ela com uma vassoura na mão e ela sai varrendo tudo...claro que não é 

uma coisa bem feita mas eles tem toda liberdade. 

 

C. M. ainda ressalta uma iniciativa que tentaram colocar em prática: Foi proposto 

para uma idosa ser a porta-voz dos moradores do Lar em suas necessidades e auxiliar na 

realização das atividades em benefício dos idosos. Propuseram à ela em específico, por ela 

ser questionadora e comprometida com o funcionamento da Instituição. No entanto, a ideia 

não se deu de maneira eficiente, já que a idosa relatou que pode até ser “o sino que bate, só 

pra avisar, mas pra fazer alguma coisa tem que arrumar outra pessoa”.  

Através dessas tentativas, pode-se perceber que a ILPIs tenta evidenciar a 

participação dos idosos na rotina e nas tomadas de decisões, aproximando-os da vida 

cotidiana. 

 

6.2.3.2.5 Condições de Liberdade, cidadania e dignidade 

 O atendimento em condições de liberdade é entendido como “Instituição de portas 

abertas”. Os idosos podem sair no momento que desejarem, salvo àqueles com limitações 

físicas e psíquicas, e a comunidade tem livre acesso ao Lar e aos idosos e vice-versa.  

A dignidade é um valor muito prezado pelos gestores, as práticas citadas por eles 

são o respeito pelo ser humano; pela singularidade de cada idoso; preservação de sua 

identidade e a aversão à qualquer tipo de abuso ou violência, o que justifica as câmeras 

instaladas em toda a Instituição.  

Cidadania é compreendida por eles como a participação dos idosos na comunidade 

e vice-versa, seja em festividades, missas, procissões ou outro tipo de atividade que 

envolva o entorno da Instituição. 

 

6.2.3.3 Albergue Santo Antônio  

 

Consideram ser a dignidade um fator essencial para uma boa qualidade de vida, 

sendo o cuidado integral um aspecto essencial buscado por eles. 

 

6.2.3.3.1 Vínculo familiar 
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“ (...) família é a família, nós nunca vamos substituir.” 

 

Essa frase revela a importância de um membro responsável pelo idoso, seja da 

família, vizinho ou alguém de referência para o idoso.  

 

Até ele confiar na gente, acreditar na gente, a ponte vai ser a família! E tem 

decisões que tem que ser a família, tem momentos que tem que estar a família, 

então a gente sempre busca muito essa parceria. Não é deixar o idoso aqui e 

pronto e agora o problema é seu, não! É nosso! Não tem como ser só de um lado, 

se não vai ficar um buraco, tendeu? É todo mundo fazendo junto... 

 

Lembram que, em muitos casos, não é a família quem abandona o membro idoso, 

mas sim o contrário. Muitas vezes, é o idoso quem perdeu o vínculo com a família e decide 

ir para a instituição. Mas sempre é necessária a parceria de um responsável, seja ele quem 

for. As gestoras se recordam de situações vivenciadas na Instituição que se referem à 

relações familiares conflituosas, sendo preciso manejar a condução de visitas pelo fato de 

os filhos de uma das idosas residentes na ILPIs não poderem se encontrar. 

Para que haja uma maior aproximação com a família dos idosos, a estratégia 

utilizada por eles é a realização de reuniões frequentes com as famílias, ligações 

telefônicas e até mesmo a condução do idoso à casa de algum familiar, se necessário. 

Destacam fatores importantes da realidade institucional e anterior a ela: a situação 

familiar dos idosos, que, muitas vezes, também são carentes de renda e de preparo para o 

cuidado básico dos idosos. Observam o quanto são necessários um elo bem estruturado na 

família, bem como recursos financeiros para cuidar dos idosos, constituindo-se um desafio: 

 

...principalmente no financeiro é muito difícil ter uma estrutura na família, 

na casa pra cuidar do idoso e é muito caro né...então, a questão...a gente sempre 

reflete isso né, ficar na família é o ideal mas é muito difícil a família ter condições 

de cuidar do seu idoso em casa, isso é  uma realidade assim...ao mesmo tempo 

muito desafiadora, muito triste também né...é muito diferente viver na família e 

viver numa instituição. Não é que perde a raiz, mas muita...muitas adaptações que 
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a pessoa idosa tem que fazer em uma instituição...então assim né, cada vez ta muito 

mais caro, os desafios são muito grandes... 

 

Nessa fala também é perceptível que a família é o melhor lugar para o idoso estar, 

no entanto, a necessidade da família e o clamor por ajuda tornam o cuidado institucional 

necessários. 

 

6.2.3.3.2 Integração comunitária e Atendimento biopsicossocial 

As representantes compreendem que o atendimento biopsicossocial se refere ao 

atendimento integral ao idoso, físico, psicológico, espiritual e social. 

Pôde-se notar que é necessário lembrar a comunidade que a Instituição existe e que 

precisa de ajuda. Justificam tal realidade pelas “preocupações diárias e correria cotidiana”, 

todavia, quando solicitam auxílio, recebem o apoio solicitado. Observam que tal fato não 

ocorre apenas com o idoso, mas com aqueles que necessitam. Ressaltam que a integração 

da comunidade dentro da Instituição podia ser maior, apesar de algumas pessoas se 

fazerem presentes com frequência. Lembra que uma das dificuldades que impossibilitam 

uma maior interação idosos-comunidade é o grau de dependência dos idosos. Além do fato 

de muitos não gostarem de sair da Instituição, a acessibilidade da cidade histórica de São 

João del Rei não favorece o transporte de cadeirantes e das pessoas que necessitam de 

bengalas. Dessa maneira, eles precisam se manter atentos aos locais para onde podem ir 

com os idosos. Quando se trata de atividades culturais e de lazer, retratam a facilidade e 

proximidade da Universidade Federal, que disponibiliza um ônibus adaptado para o 

transporte dos idosos. 

 

Ah, tem 7 de Setembro? A gente vai... onde convida, a gente vai entendeu?! 

Mesmo que seja com um público reduzido... porque você tem que olhar o local, o 

que que a gente dá conta, ainda mais aqui sendo uma cidade antiga, ainda esbarra 

nisso...nessa dificuldade de você  locomover na rua... as coisas acontecem mais 

aqui dentro em virtude da condição física dos idosos, até porque... senão a gente 

exclui quem não pode, porque tem gente que nem consegue ficar na cadeira  e roda 

e se a gente fazer muita coisa só fora e quem tá aqui dentro? Fica excluído. E ele 

não pode ficar! Então a gente tem que fazer perto dele.  
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A assistência religiosa é prestada na Instituição, com destaque para o catolicismo, 

por ser uma entidade de origem religiosa; no entanto, toda e qualquer tipo de crença é 

respeitado; a presença de um representante de outra religião será permitida caso necessário, 

com a condição de não haver pregação para os demais moradores. 

 

6.2.3.3.3 Participação dos idosos na organização do espaço de moradia 

Notou-se que o controle dos espaços de moradia são pensados de acordo com as 

exigências e normas técnicas da Vigilância Sanitária, no entanto, apesar disso, permitem 

que o idoso sinta-se pertencente ao local quando, por exemplo, leva algum adereço de seu 

agrado ou algo que tenha afeto (santo, rádio, televisão, quadros). Outra questão que deixam 

livre para o idoso decidir é, no momento de adaptação, a manifestação dele com relação às 

companhias que deseja ter no quarto. 

 

6.2.3.4 Lar São Camilo de Lelis 

De forma semelhante à entrevista anterior, esta ocorreu com as duas representantes 

simultaneamente. 

Diante do histórico do Lar São Camilo de Lelis, a percepção da qualidade de vida 

das representantes da Instituição é muito positiva para com os idosos residentes. Relatam 

que os idosos não têm uma alimentação com muita variedade de frutas e doces, pela falta 

de condição financeira, mas que a alimentação é bem balanceada e suficiente; são muito 

higiênicos e participam de festividades de aniversários e datas comemorativas dentro do 

Lar.  

 

6.2.3.4.1 Vínculo familiar 

 As gestoras são incisivas quando o assunto é família. Avaliam a presença dos 

familiares como faltosa e apontam o quanto a ausência destes é prejudicial para a saúde 

emocional dos idosos. Percebem, no cotidiano, que o Lar pode oferecer o melhor serviço 

e/ou o maior carinho aos moradores, mas ressaltam que o amor e apoio da família são 

insubstituíveis em muitos casos. 
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A única coisa que a gente fica triste... é os familiares ne?! Nem todos estão 

presentes. Dia das mães e dia dos pais você pode contar no dedo os que saíram, só 

uma senhora que saiu. Eles não vêm, não marcam presença... No mês de Setembro 

que é o mês do idoso, a gente sempre faz aquela campanha pra família estar 

presente durante esse mês assim, todos os domingos, aí tem idosos que não tem 

família, que só vem nessa época, aí fazem aquele choro, faz um drama e depois 

desaparecem...vem uma vez no ano e olhe lá! Você pode contar no dedo as famílias 

que vem, então é muito triste! Domingo também, é raro! (...) Toca campainha, eles 

já ficam de olho no portão pra ver quem que está chegando. É a realidade do idoso 

muito dolorida. E olha, toda vez, pelo menos que eu admiti, eu sempre converso e 

falo sabe: o lar esta acolhendo sua mãe ou seu pai, não é pra você esquecer dele, é 

pra você vir visitar no mínimo uma vez por mês sabe? “-Então, venha visitar todo 

final de semana!” “-Não irmã, pode deixar que a gente vem!” Mas infelizmente, 

somem, não vem não. Parece que colocou e esqueceu sabe, como se o lar fosse 

responsável por tudo, pra você conseguir alguma coisa, você tem que ficar ligando 

e falando, implorando, pra vir. 

 

6.2.3.4.2 Integração comunitária 

A participação e visitas das pessoas da cidade e arredores na Instituição mostram-se 

como o principal meio de integrar os idosos com a comunidade. Foi possível perceber que 

a comunidade se faz presente na Instituição, organiza e comparece nas festividades, 

principalmente de Natal, além de realizar visitas e doações. Notou-se que há uma mesma 

parcela da comunidade que se mostra frequente nessa atuação; logo, supõe-se ser uma 

parcela pequena. 

Foi possível identificar que são poucos os voluntários da comunidade que se 

dispõem a sair com os idosos da Instituição no cotidiano. As irmãs ressaltam que fazem o 

possível para que interação não se perca, através de parcerias com outras instituições, 

como o Albergue Santo Antônio, por exemplo. Assim, os idosos de ambas as Instituições 

se fazem presentes nas festividades, tais como as caminhadas até a Igreja e a participação 

de festas populares na praça e Igreja da cidade.  
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6.2.3.4.3 Atendimento biopsicossocial 

A presença de profissionais das diversas áreas é considerada primordial e essencial 

para o cotidiano dos idosos para que todas as esferas sejam atendidas: social, psicológico, 

nutricional, espiritual e físico. Consideram impossível o trabalho sem uma equipe 

multiprofissional por reconheceram as limitações de conhecimento de uma dada 

especialidade, acreditando sempre na complementariedade e no olhar global.  

 

6.2.3.4.4 Participação dos idosos na organização do espaço de moradia 

 Salvaguardadas as medidas de segurança da Instituição, os idosos não são 

impedidos de realizarem o que gostam e desejam e são incentivados a tal, como participar 

do preparo dos alimentos, do cuidado com a horta e jardim, na realização de trabalhos com 

argila, na arrumação e limpeza da casa, dentre outras formas de prazer.  

 

6.2.3.4.5 Condições de Liberdade, cidadania e dignidade 

As irmãs afirmam que os idosos são atendidos em condições de liberdade, 

cidadania e dignidade. Apesar da dificuldade financeira, afirmam que cuidado e carinho os 

idosos possuem. Percebem que a questão da liberdade não é bem entendida pela sociedade, 

uma vez que não há necessidade de os idosos ficarem retidos, apenas, no Lar. Relata que é 

permitido aos idosos saírem do lar, no entanto, acompanhados por alguém da comunidade 

ou algum familiar. 

 

... aqui, todo mundo fala: nossa irmã, eles estão muito presos! Mas eu não 

acredito não porque aqueles idosos que podem sair, eles podem sair com as 

famílias, eu só não permito que eles saiam sozinhos porque isso eu não posso 

permitir. O idoso é muito vulnerável na rua, de repente ele não viu o carro, o carro 

tá vindo sabe?!  

Não tem necessidade nenhuma de ficar preso aqui dentro, agora  lógico que 

não deixo o portão da instituição aberto porque tem idosos que não tem 

capacidade de se cuidar na rua! Tem idosos que se sair daqui não tem rumo, ele 

vai ficar perdido! 
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É perceptível que as irmãs gestoras se preocupam com o bem-estar dos idosos e, 

dessa forma, os cercam de cuidados. Os depoimentos apontam a comunidade como parte 

responsável pela não liberdade dos idosos, já que, muitas vezes, é ausente no trabalho de 

sair com os idosos do Lar para o entorno da cidade e Instituição.  

Suas falas ilustram o julgamento da comunidade perante o cuidado oferecido aos 

idosos no que diz respeito à algum possível deslize cometido, bem como o receio de que 

tais insinuações aconteçam. 

 

Na hora todo mundo fala: ah, coitadinho, porque trancar o X, mas se 

acontece uma tragédia na rua: ah, porque as irmãs não cuidaram, porque deixou 

sair. Aí morreu de traumatismo craniano, caiu na rua! Mas como na rua? Sozinho? 

Quem abriu o portão? Quem que foi? Aí vem tudo pra cima das irmãs. 

 

Alguns trabalhos são realizados pela equipe multiprofissional do próprio Lar para 

que o contato com o mundo externo à instituição não seja perdido por completo como 

caminhada semanal com alguns idosos e passeios. 

Garantem a dignidade no Lar através da participação dos idosos na rotina da 

Instituição, auxiliando naquilo que sentem prazer em fazer, seja ajudar na cozinha, no 

preparo de alimentos, no cuidado com a horta, na arrumação das roupas e da casa, dentre 

outras atividades. Tais participações são buscadas para reforçar o sentimento de pertença 

ao espaço de moradia. 

 

Aqui eles não são proibidos de nada, querem ir pra roçinha aqui, panhar 

laranja, mexerica, no pomar... a gente não tem desse negócio: não faz isso, não faz 

aquilo! Onde eles querem! Tem um que gosta de trabalhar com barro, imagem 

essas coisas assim...se deixar ele fica lá o dia inteiro! Ele tem dificuldade pra 

andar, mas a gente fica vigiando. Uns gostam de cuidar de passarinho, tem gaiola 

aí, um quer regar, vai regar, quer carpir, deixa carpir, assim...acho que assim, isso 

é um pouquinho da dignidade que o idoso tem que ter! (...) A gente não tá 

abusando do idoso, pelo contrário, é pra eles participarem, tem uma que gosta de 

varrer, ajuda a estender roupa, estender as camas, ajudar a dobrar roupa, eles se 
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sentem úteis. Pra eles se sentirem na casa deles. E a gente envolve muito eles, pra 

elas sentirem responsabilidade. 

 

6.2.4 Desafios e sonhos 

6.2.4.1 Lar São Camilo de Lelis 

Foi possível identificar a dificuldade financeira como um dos principais desafios. 

Logo em seguida, citam como pontos desafiadores: lidar com as características singulares 

dos idosos, como a tristeza, a própria personalidade, depressão, doenças características da 

velhice e principalmente com os conflitos e problemas familiares. Outra questão que se 

mostra preocupante é fazer as famílias compreenderem que o benefício financeiro recebido 

do idoso, muitas vezes, não é suficiente para suas necessidades e, dessa forma, quando 

solicitam algum tipo de ajuda, são indagados sobre isso. Repensam o fato de acrescentar no 

contrato de prestação de serviços uma cláusula referente à ajuda familiar quando forem 

necessários gastos extras para o bem-estar do idoso, como exames e fraldas. Para 

exemplificar segue o relato: 

 

E assim, o desafio maior é fazer as famílias entenderem isso, porque eles 

falam assim: uai, mas meu pai recebe, o beneficio dele tá aí... (as gestoras 

respondem) mas, então pega o seu beneficio do seu idoso e leva ele pra casa e vê se 

só com o benefício você consegue comprar fralda, remédio, roupa, psicóloga, 

nutricionista, médico e fisioterapeuta. É difícil a gente fazer isso, igual eu falei, os 

idosos que estão aqui, a gente tem um contrato assinado, então eu não posso exigir 

né? Mas daqui pra frente a gente pode repensar o contrato, nessa cláusula de 

contrato, que a família deve ficar responsável por isso, por isso e por isso. E a 

gente vai continuar recebendo só o benefício dele. Quer colocar?! Tudo bem, 

porque a gente sabe que tem idosos aqui que veio de uma condição boa e que 

passam na conversa e a gente fica sabendo que filho, que sobrinha tá se apossando 

daquilo que é deles e na hora de comprar uma fralda, comprar uma medicação, 

fazer um exame mais caro, o idoso recebe 800 reais e aí sobra o que? 
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Demostram em suas falas, desejo de: ampliarem as vagas, contratar mais 

profissionais para proporcionar mais atividades de lazer como passeios, caminhadas, dentre 

outros serviços para aumentar a qualidade de vida dos idosos. 

 

6.2.4.2 Lar Monsenhor de Assis 

O convívio entre os idosos surgiu como um dos desafios encontrados, seja a 

convivência com companheiros que possuem Mal de Alzheimer ou a falta de paciência dos 

residentes com relação à agitação, distúrbios de comportamento e esquecimentos dos 

idosos mais fragilizados. Outro desafio relatado está relacionado à sexualidade na terceira 

idade, que, segundo ela, necessita receber auxílio da equipe, especialmente da Psicóloga 

para manejar a situação da melhor maneira.  

Já C.M. coloca em evidência o desafio de gerenciar a Instituição com poucos 

recursos financeiros. Apesar de concordar com a lei que determina que setenta por cento 

do benefício recebido pelo idoso seja repassado para a ILPIs, lembra o quanto é 

complicado lidar com as despesas diárias dos idosos com tal proposta: 

 

... desde o inicio a gente era favorável a isso, mas quando a gente lida no 

dia a dia a gente vê que não dá conta de lidar com a despesa só com 70%. Desde o 

inicio da fundação, a gente fez o estatuto baseado nesses 70% de contribuição... há 

mais de 20 anos atrás. A gente já vinha pensando nisso, mas a gente sabe que o 

financeira pega muito...o mês de maio foi um mês difícil porque a gente tinha tido 

em fevereiro, março, abril, a gente teve alguns óbitos e não entrou imediatamente 

outras pessoas...a gente fala, não querendo lidar isso como coisas não, mas deixou 

de entrar recurso... depois a gente teve, no mês de maio também, dois 

afastamentos, um por licença de saúde, a outra porque pediu demissão...então a 

gente ficou com uma falta financeira muito grande, passando muita 

dificuldade...mas a gente conseguiu equilibrar agora no mês de Junho. 

  

 Quando se fala em condições ideais para o funcionamento da Instituição, as vozes 

se enchem de esperança. Desejos em ter mais funcionários que pudessem oferecer 

atividades de lazer durante o dia para evitar que os idosos fiquem ociosos, como baralho, 

dominó, caminhadas frequentes ou outros jogos; um espaço amplo que pudesse oferecer 
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privacidade aos idosos, além de acomodações mais confortáveis e, também, para 

acompanhantes familiares, em casos de visitações ou mesmo doença e verba para ter 

profissionais em forma integral, disponíveis para mais atendimentos em prol da melhoria 

de qualidade de vida e, também, ampliação das vagas da Instituição. Percebeu-se que, pelo 

número de idosos que o Lar abriga, a consciência de que deveriam ter mais funcionários 

considerando a dependência dos idosos presentes na Instituição; no entanto, ressaltam a 

falta de condições financeiras. 

... se a gente tivesse condições, a gente podia ter atividades aqui dentro, 

igual eu vejo que fica uns senhores ali e eu fico: oh gente porque vocês não vão 

jogar baralho, ah...não sei...aí eu fico assim...gente!  se a gente tivesse tempo de 

sentar com eles para jogar, ia criar aquela rotina...mas como que você vai parar e 

sentar com dois, três idosos para ficar jogando baralho...se a gente tivesse mais 

pessoas, muita coisa ia melhorar. 

 

6.2.4.3 Asilo Dr. Carlos Romeiro 

 O maior desafio enfrentado por elas é a falta de recursos financeiros. 

 

Ultimamente é o financeiro... é o mais puxado porque a gente depende de 

dinheiro pra sobreviver porque a gente não tem doação de água, de luz, a gente 

tem a subvenção mas a gente não tem  doações...a gente não ganha por exemplo 

carne, verdura, isso tudo é comprado. Remédio a gente ganha, mas carne e 

verdura a gente não ganha...e tá caro...alimentação graças a Deus a gente ganha 

bem, mas o principal...um remédio mais caro a gente não ganha, nossa farmácia 

tem vez que fica em quatro mil reais...açougue, tá ali o cheque, cinco mil 

reais...tem coisa assim que não tem como cortar...ah, a partir de amanhã vai ser só 

ovo, tem que ter a carne, tem que ter o peixe né? A pessoa já tá ai, já tá privada... 

ah, as vezes a pessoa fala assim: ah vai pro asilo... o idoso entra mas entra com o 

cartão...tem idoso aqui que ganha 400 reais e quase que não cobre a despesa do 

idoso né...mensal. Então, a nossa dificuldade hoje é o financeiro.  

 

As falas denunciam falta de conhecimento técnico por parte dos funcionários, dos 

assuntos referentes e específicos do envelhecimento. Citam como exemplo que eles tentam 
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substituir algum suplemento alimentar indicado pela nutricionista, por exemplo, por um 

suco de frutas ou verduras, com a ideia de que oferecerão o mesmo efeito que o 

medicamento, indicado pelo profissional. Tal estratégia é utilizada por eles quando a 

instituição não dispõe de recursos suficientes para a compra de tais suplementos, sendo 

uma estratégia paliativa. Um fator destacado é o ganho de peso enfrentado por alguns 

idosos que, após avaliação, necessitam de uma alimentação balanceada com frutas variadas 

e verduras. Entretanto, duas questões são levantadas: a primeira que a Instituição não 

dispõe de recursos financeiros para oferecer tais diversidades e as compras são realizadas 

em maior quantidade de carboidratos, que, juntamente com a vida sedentária vivida pelos 

idosos, contribui para o aumento de peso; a segunda é referente à falta de conhecimento 

pelos funcionários, os quais acreditam que não há problema em oferecer outro tipo de 

alimentação aos idosos. 

 

Eu fico numa situação difícil porque eu vejo que eles precisam de uma melhor 

qualidade de vida, mas diante da situação e por falta de conhecimento, colocam coisas, 

situações que dificultam o trabalho dos profissionais. (...) Isso é o que no momento está me 

causando dificuldade aqui na instituição, é o que eu tenho vivenciado. Então é... poderia 

ser melhor, mas o idoso não tem assim...ele já não aceita porque ele já tem muitas 

privações, ele já não aceita ter uma alimentação mais restrita porque o único prazer que 

ele encontra e acha que tem é o de comer, de alimentar e ele quer comer e as pessoas 

acreditam e acham que não tem problema e oferecem. Só que não oferecem aquilo 

corretamente, que a nutricionista, no caso orientou. Essa é uma das dificuldades e eu acho 

que algumas coisas tem que melhorar. 

 

 Os depoimentos revelam o desejo de obter maior pessoal que possa oferecer mais 

atividades aos idosos, seja educacional ou lazer. Um dos sonhos da presidente é obter uma 

horta e um jardim para oferecer distração e ocupação aos idosos, no entanto, não há 

pessoas que possam acompanhá-los nessa atividade, já que o quadro de funcionários é 

reduzido pela necessidade apresentada. A presidente tem o desejo de aumentar o número 

de Cuidadoras de Idosos por ala, visto que o trabalho é muito penoso para as poucas 

pessoas no exercício de trabalho, assim também é a situação das pessoas que realizam a 

limpeza da Instituição, uma apenas, por turno. Outro desejo expressado é: 
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mais um médico que pudesse ficar aqui 24 horas por dia ou pelo menos 12 

sabe? Como tem em Ouro Preto, Ouro Preto tem! Dois médicos em Ouro Preto, um 

pago e o outro a Prefeitura paga e ainda tem mais dois voluntários... você vê que 

aqui a gente não tem médico voluntário. 

 

A responsável técnica pontua aspectos ligados à estrutura física da Instituição, com 

muitas rampas e escadas, fato que a preocupa. O Asilo Dr. Carlos Romeiro é uma 

construção antiga e, por isso, peca no conforto e segurança do local. 

 

Se tivesse recurso, eu teria condições de prestar uma assistência de melhor 

qualidade pra eles. Eles teriam mais conforto, com menos riscos, as condições que 

eles vivem aqui, descendo essa rampa, subindo essa escada... se eu tivesse mais 

recurso muita coisa iria melhorar sabe?! Iria melhorar e iria ter também um 

resultado melhor. Então a falta de recurso aqui, não é tudo, mas é prioridade! 

 

6.2.4.4 Albergue Santo Antônio 

 Quando os desafios enfrentados são mencionados, um suspiro e uma risada contida 

surgem juntamente com a ideia de um local que ainda tem muito a avançar. A situação 

financeira da Instituição, assim como nas outras ILPIs, é vista como o maior desafio. A 

dependência dos idosos admitidos já com uma demência avançada dificulta um trabalho 

mais preciso quando este idoso não tem família que possa relatar a história de vida e de 

cuidado vivenciados pelo idoso, ou que a mesma não compreende a necessária parceria que 

deve existir entre ambas. 

 

...então assim é interessante que na entrevista a gente esbarra assim... Ai 

eles falam assim: não, ele come! Aí cê fala assim: não tem condição! Quando vem, 

ele não tá conseguindo engolir, aí cê vê que as pessoas não conhecem, não olham 

né?! As pessoas não dão importância, não é por querer, é porque não estão 

preparadas ... então a gente tem essa dificuldade em conhecer sabe?! Por que até a 

gente conhecer, quando a gente conhece a gente começa a andar. As famílias tem 

dificuldade de entender, até eles virem...que eles vêm tem que tá junto... eles 
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pensam: não, eu tenho que ficar aqui (longe) pra ele acostumar senão ele vai 

querer ir embora! 

 

 Pode-se perceber nessa fala o receio que a família tem de o idoso desejar voltar 

para casa e, por isso, a ideia de que devem se manter distantes para que o idoso se 

acostume. Nota-se que quebrar essa fantasia é um desafio vivenciado pelas gestoras. 

Novamente, o despreparo para o cuidado é relatado, já que as famílias não recebem o apoio 

para cuidar dos seus membros dependentes. 

Nesse processo, é citado por elas que a questão psicológica não é levada em conta 

pela família e aquilo que se mostra, no agora, como sendo fisiológico, na verdade teve 

origem emocional. Logo, resgatar ou reestabelecer algum sentimento ou trauma de muito 

tempo é outra dificuldade encontrada: “É o emocional... ele (o idoso) pensa que isso tá no 

físico né...o emocional já ficou pra trás há muito tempo.... e cê tentar resgatar isso é 

difícil...”  

É perceptível nas falas, o preconceito da sociedade com a Instituição, do estereótipo 

negativo, da visão do abandono e do desconhecimento da sociedade com relação às 

necessidades vivenciadas pelas famílias sem amparo ao cuidado com o idoso. 

 

Hoje as pessoas ainda olham muito o olhar negativo do problema, é isso o 

que eu vejo. Mas elas não têm ideia do que que é a vida do idoso, tendeu?! Aí a 

gente vai nas casas aí a gente assusta, aí cê fala assim: a família não gente! a 

família não tem outro jeito, não tem outra condição! As vezes o idoso tá preso em 

cima duma cama, ele não precisava de tá ali, tendeu?! Aí cê vem pra instituição... 

aí é um absurdo tá colocando, tá abandonando, tá sendo institucionalizado, 

aquelas coisas... Mas na situação dele, ele tava esperando a morte, entendeu?! E 

não é culpa do outro, é o social! É o nosso lado social geral, então assim... ainda 

tem muito isso, acho que é o que mais esbarra... no preconceito com a instituição 

entendeu... muito grande, muito grande! Olhar com a dó entendeu? 

 

Por meio de um desabafo, observam que tal preconceito recai sobre a família, que 

sofre com a decisão e necessidade de colocar o membro idoso em uma casa de apoio, 

justamente pelo sentimento de culpa e de abandono que já está internalizado no termo 
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“institucionalização”. Ponderam ainda que há muito que avançar na questão do 

envelhecimento e, principalmente, na compreensão da velhice institucionalizada e da 

parceria que a família deve manter com a casa de apoio. 

 

Você coloca numa instituição porque você precisa! Ninguém vem a 

passeio... lógico que tem gente que vem por vontade própria porque não querem 

ficar na família, sozinho, alguma coisa assim, existe isso! Aí cê fala assim, é um 

julgamento que pesa pra família isso sabe!? E as vezes é sofrido isso, pra muitos a 

família chora, é sofrido isso, tem culpa, tem gente que fala assim...porque tem 

aquela coisa do abandono, se eu tô pondo na instituição, tô abandonado, não! Cê 

abandona se você não aparecer, mas se você estiver junto, ele só esta em outra 

casa! Mas nós estamos ainda nessa transição, esse aí é de engatinhar...de entender 

que ela tem que entrar como parceria. 

 

A carência de políticas públicas realmente efetivas é identificada por não oferecer 

outra opção para as famílias que necessitam de apoio, senão buscar abrigo nas ILPIs.  

 

O ideal é o idoso estar em casa, a instituição entra na hora que a pessoa 

não tem condição ou não tem ninguém...porque a gente encontra muito isso: o 

idoso tá morando sozinho, tem idoso que não tem condição! Ou que a família, 

como é de uma classe mais baixa, tem que trabalhar e aí?! Vai deixar sozinho? 

Né?! Então.... porque o ideal é casa, tendeu?! Porque instituição, não adianta cê 

vai ter horário, tendeu?! O pessoal fala: ah, tá institucionalizado! Mas gente, 

aonde que ele vai ficar... uma coisa que eu percebo desde sempre é que as pessoas 

não tem a noção do que é tendeu?! Porque que ele vem pra instituição?! O idoso 

fala uma coisa, mas o que que é real por trás, tendeu?!                  

 

Refletem mais profundamente que a Nação, o Estado e os municípios não realizam 

seu papel no cuidado com o idoso e em todos os aspectos que o envolvem. Lembram que a 

Igreja iniciou o processo de acolhimento dos pobres, mendigos e velhos necessitados e que 

as instituições que representam o poder se valem disso como “se estivessem ajudando a 

sociedade”, quando, na verdade, eram elas quem deveriam assumir essa responsabilidade. 
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Repletas de sonhos, elas desejam ter condições financeiras de fazer reformas nos 

banheiros, para que haja mais conforto e privacidade, visto que a construção da Instituição 

é muito antiga, além do desejo de terem cadeiras de rodas melhores para que o idoso 

pudesse se locomover sozinho e, portanto, de forma mais autônoma e com mais qualidade 

de vida.                                    

 

6.2.5 Considerações finais 

 

Percebeu-se, na análise documental, que o Estatuto do Asilo Dr. Carlos Romeiro se 

assemelha ao Estatuto do Albergue Santo Antônio quanto às finalidades da Instituição, 

sendo elas promover assistência moral, espiritual e religiosa. Já o Estatuto do Lar 

Monsenhor de Assis e Plano de Ação do Lar São Camilo de Lelis se mostram mais 

detalhados no que concerne aos direitos sociais dos idosos. 

Quanto às competências da Administração, nota-se similaridade nas funções que se 

referem à elaboração de relatórios, administração, admissão e controle de funcionários, 

bem como estabelecer contato com instituições públicas e privadas para melhor 

atendimento aos idosos e manutenção do funcionamento da Instituição. Vale lembrar que 

no Plano do Ação do Lar São Camilo de Lelis não há menção sobre as competências da 

Administração.  

Observou-se também que apenas o Estatuto do Asilo Dr. Carlos Romeiro 

mencionou o Estatuto do Idoso como legislação regulamentadora. No entanto, em seus 

documentos, se absteve de declarar os direitos dos idosos, mantendo nele mais os quesitos 

burocráticos referentes à mesa administrativa. 

O idoso é percebido, de acordo com os documentos das ILPIs, como sujeito de 

direitos. Nas Instituições “Lar Monsenhor de Assis” e “Lar São Camilo de Lelis”, é 

possível notar que o idoso é percebido como alguém singular e, portanto, que suas 

preferências e intimidade devem ser respeitadas, independentemente de suas limitações, 

assim como sua história prévia. A partir disso, é dever dos funcionários respeitar seus 

costumes, ter empatia com os idosos e ser sensíveis à qualquer tipo de cuidado. Ressalta-se 

que o Lar São Camilo de Lelis reconhece o idoso como alguém que necessita de estímulos 

que permitam uma maior autonomia, privacidade e integração com a comunidade. De 

maneira semelhante, nos documentos do Albergue Santo Antônio, observa-se que o idoso é 
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percebido como alguém que necessita de carinho, atenção, cuidado e estímulos, sendo 

essas as características necessárias aos profissionais que trabalham na ILPIs. 

Apesar de o documento do Asilo Dr. Carlos Romeiro ser breve em relação aos 

direitos dos idosos, foi possível notar que eles percebem os idosos como um sujeito 

merecedor de respeito e atenção. Um ponto interessante de ser ressaltado é que o 

documento da instituição menciona que será assegurado aos idosos o melhor tratamento 

que a ILPIs têm condições de oferecer, no entanto, não se coloca no documento como se 

pretende oferecer “o melhor tratamento”. Em seguida, são colocadas restrições com 

relação à liberdade dos idosos em circular nos ambientes institucionais, sendo necessário 

respeitar os “pavilhões” femininos e masculinos. 

A palavra “pavilhão”, expressa no documento da Instituição, provocou certo 

incômodo, a princípio por remeter à ideia de prisão e hospital psiquiátrico, local que se 

destina ao tratamento de pessoas com grave sofrimento mental. A impressão deixada no 

documento foi algo contrário à ideia de moradia, princípio que uma ILPIs deveria oferecer. 

É interessante lembrar de alguns Pavilhões que permitem a recordação dessa ideia: 

Pavilhão Escola-Bourneville do Hospital Nacional dos Alienados (primeira instituição para 

crianças anormais), Pavilhão 9 do Carandiru (onde ocorreu o massacre de 111 detentos em 

1992) e o Pavilhão das Observações (onde funcionava a Clínica Psiquiátrica da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro). 

Como está posto, os idosos não podem circular livremente pela própria casa 

(ILPIs), uma vez que há lugares que podem ter sua entrada impedida pela administração. 

Desta maneira, não há liberdade para circulação. Por que não podem circular pelos locais 

onde reside o sexo oposto? É proibido?  Que motivo embasa essa afirmação do 

documento? Tal discussão é importante em virtude de o Regimento Interno ser um 

documento que concentra os valores e as crenças da Instituição com relação à finalidade a 

que se propõe. 

Quanto à maneira de se dirigir aos idosos residentes na ILPIs, foi observado que, no 

documento de uma instituição, o idoso recebe o nome de albergado, em outra, de asilado e, 

em apenas duas delas, de idoso. Naquelas em que o idoso recebe nomes alternativos, há 

referência à moradia na ILPIs como sendo um internamento e, assim, os idosos também 

são chamados de internos. Seria essa uma maneira ingênua de se referir àquele idoso que 

reside em uma Instituição que presta cuidados? Ou poderíamos pensar que tais termos já 

carregam crenças a respeito de estar em um asilo? Por que se diz que esses idosos estão 



139 

 

internados? Entende-se que “interno” ou “internado” refere-se a alguém que esteja em um 

local para tratamento seja de que espécie for (Aurélio, s.d). Estão esses idosos em 

tratamento? Tratamento contra o quê? 

 Cabe destacar que, apesar do Lar São Camilo de Lelis não ter oferecido os 

documentos “Estatuto da Instituição” e “Regimento Interno”, nota-se que o plano de ação 

da Instituição contempla direitos e deveres expostos nas legislações em análise no que diz 

respeito ao atendimento personalizado, privacidade, serviços especializados, preservação 

dos vínculos familiares e participação e integração do idoso em atividades internas e 

externas à comunidade. 

Na entrevista aos gestores no campo Identidade, foi possível notar que gerir uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos mostra-se como um novo ofício para a 

maioria das representantes entrevistadas, salvo àquelas que gerem o Lar São Camilo de 

Lelis, as quais já obtiveram experiências anteriores em lares e pensionatos para idosas. 

Elas percebem que pensar sobre o idoso é algo recente na história, reconhecendo que se 

deve ter muitos avanços em termos sociais e econômicos. 

Realizar um papel social pela comunidade e auxiliar quem necessita de cuidados 

foram uma das motivações para ocuparem o cargo de responsabilidade nas ILPIs. Atuar 

como gestoras apresenta-se como um desafio diante das dificuldades encontradas no dia-a-

dia, a exemplo da falta de recursos financeiros, sendo encarado como quem “apaga 

incêndios” e “quem faz de tudo”. 

Todas as representantes perceberam a necessidade de se atualizar frente ao assunto 

envelhecimento e consideram importante uma equipe multiprofissional de apoio para que o 

entendimento do cotidiano institucional seja, de fato, compreendido a partir de um olhar 

amplo para que a atuação seja eficiente. A falta de parcerias com as políticas públicas que 

envolvem a comunidade é um fator presente, uma vez que as ILPIs, raramente, recebem 

um apoio contínuo e preventivo, sendo, na maioria dos casos, emergenciais.  

A percepção acima é reiterada por Faleiros e Rapozo (2011) através de uma 

pesquisa realizada com o objetivo de identificar a percepção dos usuários e gestores da 

rede de proteção à saúde da pessoa idosa sobre o serviço da rede. Pôde-se perceber no 

estudo que apesar de haver uma perspectiva de ação integrada, o que ocorre na realidade 

são práticas pontuais e não articuladas entre as redes de proteção à saúde, revelando que a 

falta de acordos formais entre os gestores de saúde dificulta o andamento e execução 
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adequada de projetos que articulam a saúde e assistência social. Dessa maneira, cada 

instituição realiza sua função separadamente, não havendo proximidade entre os serviços 

de proteção à pessoa idosa.  

A concepção de envelhecimento expressa pelas representantes/gestoras traduz uma 

visão mais negativa que positiva da velhice, sendo caracterizada como uma etapa em que a 

falta de alegria, o cansaço, o desgaste físico e mental, a fragilidade, a dependência, a 

debilidade, o declínio, a solidão, a tristeza e a falta de motivação são fatores presentes e 

que marcam o envelhecimento. Ao contrário, e de forma menos expressiva, consideram ser 

uma etapa em que há maturidade e experiência de vida acumulada caracterizando como 

sábios os velhos; uma etapa abençoada, pois foi possível chegar aos maiores anos de vida e 

que, por isso, pode-se desfrutar da paz e tranquilidade alcançada pelos tempos de vivência, 

merecendo respeito e amor. Pontuam que os idosos que entram para a ILPIs envelhecem 

mais rápido, o que pode significar que todas as características negativas citadas por elas, no 

envelhecimento, surgissem mais velozmente nos idosos quando estes entram para as ILPIs. 

É possível notar que as concepções sobre envelhecimento das gestoras das Instituições 

confirmam a posição mais negativa, expressa na literatura cientifica e nos estudos citados 

no tópico “Concepções de Envelhecimento: uma revisão”.  

A sociedade, na percepção da maioria das gestoras, desvaloriza o idoso, 

principalmente o institucionalizado, ao não considerá-lo como pertencente, por exemplo,  

às políticas públicas dos bairros e às participações comunitárias no ambiente externo das 

ILPIs, marginalizando-o. Pela via do consumismo e capitalismo, a sociedade cultua a 

beleza e a produtividade, percebendo o velho como aquele que deve manter a energia, o 

corpo e a pele dos jovens; não sendo assim, enviam aos idosos um sentimento de pena e 

repulsa.  

 Consideram como sendo possível uma vida com qualidade de vida digna na 

Instituição. O termo dignidade é compreendido como possuir alimentação básica, moradia, 

cuidado com a saúde e higiene. Fatores igualmente importantes para uma boa qualidade de 

vida, como participação na sociedade e na família, a vida em liberdade e com cidadania 

são barreiras encontradas pelas ILPIs. Aspectos como estes últimos encontram-se faltosos 

e são justificados pelo pouco envolvimento da comunidade com os idosos 

institucionalizados, pela incapacidade física e mental dos idosos, que não permite que os 
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mesmos sejam livres fora das ILPIs, pela falta de parceria entre as famílias e o cuidado 

institucional, sendo o vínculo muitas vezes cortado.  

A ausência da família surge como grande dificuldade do trabalho cotidiano, uma 

vez que gera mal-estar e tristeza nos idosos, além do sentimento de solidão das gestoras, as 

quais não podem contar com essa parceria, quando necessário, seja para compra de fraldas 

ou pagamento de exames, ou mesmo para acompanhar no hospital e retirá-los da ILPIs 

para um passeio. 

A integração comunitária ocorre na maior parte das vezes no interior das ILPIs 

através da preparação, pela comunidade, de comemoração de datas especiais como Páscoa 

e Natal; através da assistência religiosa por meio do oferecimento da eucaristia aos 

católicos, oração do terço e serviços semanais de manicure. A integração ao meio externo à 

ILPIs ocorre de forma menos efetiva em função da dependência de voluntários para sair 

com os idosos da Instituição, de verbas e transporte disponíveis. Um fato que merece 

atenção é com relação à pouca convivência comunitária dos idosos mais dependentes 

fisicamente, os acamados, por exemplo, afinal, além de não haver condições estruturais das 

ILPIs para permitir a integração, a comunidade se permite estar presente com maior 

frequência com aqueles mais independentes e participantes de atividades propostas por 

eles. 

Um valor ressaltado com orgulho por uma das ILPIs estudadas é a característica do 

estabelecimento como sendo de regime aberto, sendo permitido aos idosos circularem pela 

comunidade ao redor, sendo a parceria comunidade-instituição muito positiva. Notou-se 

que, naquelas ILPIs de regime fechado, há uma cautela e cuidado especial com os idosos 

devido ao receio dos gestores de os mesmos se desorientarem espacialmente ou se 

machucarem. Nesse sentido, recebem adjetivos de vulneráveis e pouco capazes devido às 

debilidades da idade, dessa forma, não são permitidos de saírem das outras três ILPIs.  

Apesar da presença da comunidade no interior das ILPIs, as gestoras percebem 

como deficiente a frequência de saída dos idosos da Instituição sob forma de passeios e 

acesso maior ao ambiente externo da ILPIs, sendo este um dos desejos de uma das gestoras 

de uma Instituição. 

O atendimento psicossocial é compreendido como um atendimento integral e 

rotineiro ao idoso, sendo realizado por diferentes profissionais, levando em consideração a 

espiritualidade e, para além disso, a convivência na sociedade. Dentro das ILPIs, tal 
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atendimento é considerado pelas participantes como não totalmente possível, sendo faltosa 

a participação da comunidade e parceria da sociedade e poder público com relação ao 

apoio às ILPIs.  

As legislações que regulamentam os direitos dos idosos, seja aqueles que estão em 

ILPIs ou em qualquer outra condição, asseguram que este deve viver em condições de 

liberdade, cidadania e dignidade. Pôde-se perceber que tais conceitos são compreendidos, 

em sua maioria, como direito de ir e vir, sendo que tais concepções vão além deste 

julgamento. Ter liberdade é poder exercer a própria vontade como cidadão, é ter 

autonomia, poder de decisão, seja circular pelos lugares públicos, ter a crença 

religiosa/orientação sexual que desejar, participando da vida comutaria e familiar, sem 

nenhum tipo de discriminação, expressando suas ideias, sem sofrer preconceitos e ser ativo 

na comunidade.  

A maior parte das Instituições atribuem a falta de liberdade à pouca capacidade dos 

idosos em promover o próprio cuidado, seja por estar em processo de demência ou 

incapacidade física ou à falta de mobilização da sociedade que não se compromete em 

acompanhar os idosos com maior frequência para o mundo externo da ILPIs. Pode-se 

refletir, a partir dos depoimentos, uma culpabilização do idoso e da comunidade pela falta 

do direito de liberdade, já que percebem, de forma consciente ou não, que são eles os 

responsáveis por estarem incapacitados e por não se fazer presente, respectivamente. 

Percebe-se que há uma tentativa, mesmo diminuída, em fazê-los sentir tal direito quando 

propõe a caminhada semanal, participações em missas e comemorações de festividades na 

Instituição. Notou-se que consideram o número de funcionários insuficientes para realizar 

atividades que os permitam exercer a liberdade e a própria vontade dos idosos, sendo 

responsáveis por realizarem o básico para se viver com dignidade. 

A dignidade é outro direito constitucional, concebido como fundamental para a 

existência da pessoa humana. Kumagai e Marta (2010), analisando o conceito de tal termo 

pela Constituição de 1988, destacam que: 

“Em nível I, no seu preâmbulo, a Constituição faz menção ao Estado 

Democrático de Direito como forma de garantir os exercícios dos direitos sociais e 

individuais. Em seqüencia, no artigo 1º, incs. I e II e no artigo 170, caput, verifica-

se a incumbência da ordem econômica em assegurar a todos uma existência digna. 

No artigo 226, §7º, foi dado  ênfase a família, como forma de garantir a dignidade 
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da pessoa humana. Em nível II, o artigo 3º, inc.III e o artigo 23, inc.X, apresentado 

como “dos objetivos fundamentais”, é o responsável pela afirmação da 

“exterminação da pobreza e das desigualdades sociais”. No nível III, a Carta 

Magna traz, em seu artigo 6º o mínimo que cada indivíduo necessita: educação, 

saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.” 

 Foi possível notar que as gestoras compreendem de forma ampla tal conceito e que 

buscam oferecer dignidade aos idosos moradores das Instituições. Consideram básico o 

que é proporcionado a eles, como moradia, alimentação, higiene, vestuário e cuidados com 

a saúde e bem-estar físico e mental, o que nos faz entender como aspectos de extrema 

importância para a existência. Identificam como fatores ligados à dignidade o respeito e a 

preservação da identidade do idoso, permitindo em duas das ILPIs que os mesmos 

participem da rotina e das atividades cotidianas com o cuidado com o lar, além de citarem 

o carinho dispensado a eles. 

Pode-se dizer que o conceito de cidadania, para Oliveira (s.d), pode ser dividido em 

três partes: o civil, o qual contempla a liberdade, em todos seus aspectos; o político que 

vem assegurar a participação como eleitor ou membro de organizações e instituições 

participativas, como os conselhos e fóruns; e o elemento social que diz respeito à um 

mínimo de bem-estar econômico até a segurança de participar integralmente da sociedade 

como um ser civilizado. 

Neste estudo, a fala das gestoras das ILPIs ilustra que cidadania diz respeito ao 

envolvimento da sociedade com a Instituição e vice-versa. Os depoimentos mostraram que 

elas consideram que a sociedade exclui os idosos, muitas vezes, no momento em que os 

inserem na ILPIs. Dessa maneira, exercer e envolver-se com a participação social torna-se 

algo que deixa a desejar, afinal, a sociedade, na maior parte das vezes, se faz presente na 

Instituição sob a forma de doações, visitas esporádicas, comemorações e festividades 

populares, e os idosos moradores das ILPIs dificilmente saem para fora da ILPIs por falta 

de companhia, seja familiar ou da comunidade. Em apenas uma das ILPIs estudadas, pôde-

se perceber um maior grau de pertença entre a comunidade e os idosos, o que pode ser 

justificado pelo fato de esta ser “portas abertas” e não um modelo fechado. 

O desafio que reina em todas as Instituições é a dificuldade financeira, por serem 

filantrópicas e dependerem, em sua maioria, de doações da sociedade. Em seguida, surgem 
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desafios relacionados ao cotidiano dos idosos, mostrando a necessidade de se investir no 

conhecimento sobre o envelhecimento humano. Dificuldades nos aspectos como a 

sexualidade; convivência com Mal de Alzheimer, demências cognitivas e distúrbios no 

comportamento; ausência da família como parceira da ILPIs; falta de um entendimento 

amplo da velhice por parte dos funcionários que lidam diariamente com os idosos, bem 

como a falta de efetividade das políticas públicas; tais fatores surgem na vida cotidiana das 

Instituições e são percebidas pelas gestoras. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, com o apoio da equipe multiprofissional das 

ILPIs, as gestoras refletem esperança e desejam ter mais espaço para privacidade dos 

idosos, assim como poder permitir que sejam acompanhados por um familiar dentro da 

Instituição. Desejam maior número de funcionários para que pudessem se dedicar, junto 

aos idosos, ao lazer e atividades prazerosas, driblando a ociosidade existente, além de 

permitir a ampliação de vagas. Estimam uma casa mais confortável com poucas rampas e 

escadas para diminuir o risco de acidentes e aumentar a segurança dos moradores e que a 

sociedade e, principalmente as famílias estivessem presente no cotidiano dos idosos a fim 

de não perder o vínculo afetivo. 

Conclui que gerenciar uma ILPIs filantrópica é um complexo desafio, não só pela 

carência de recursos financeiros, mas pela falta de parceria entre as políticas públicas para 

a pessoa idosa, entre as famílias e a comunidade, de forma geral. Dessa forma, ser idoso 

em todas as dimensões (afetiva, social, espiritual, físico e cultural) não é inteiramente 

possível, apesar de se ter profissionais de diferentes áreas nas ILPIs. O que se percebe é 

que tenta-se fazer o melhor possível, no entanto há falhas administrativas que atravessam o 

caminho, seja falta de conhecimento, pouca carga horária de trabalho ou poucos 

funcionários. Pode-se arrisca-se que a concepção de envelhecimento negativa influencia o 

cotidiano dos idosos, sendo este sequenciado e sem muitas mudanças. Os direitos dos 

idosos são exercidos dentro das ILPIs da forma como se mostra possível diante das 

limitações encontradas e as gestoras não conseguem visualizar outra maneira de gerir a 

rotina dos idosos em virtude da carência financeira e falta de parceria. 
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Anexo A - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADACARACTERIZAÇÃO 

DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIAPARA IDOSOS 

 

DADOS GERAIS 

Data:  Horário: 

Nome da Instituição: 

Telefone: E-mail: 

Nome do Entrevistado: 

Cargo: Tempo de serviço: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

1. Qual a natureza da instituição? 

a. ( ) Pública 

b. ( ) Privada filantrópica religiosa 

c. ( ) Privada filantrópica leiga 

d. ( ) Privada com fins lucrativos 

e. ( ) Mista (pública e privada) 

 

2. Qual o regime de funcionamento da instituição? 

a. ( ) Aberto 

b. ( ) Semiaberto 

c. ( ) Fechado 

 

3. Por que a caracteriza assim? 

 

4. Qual é a história da instituição? (Tempo de funcionamento, como foi criada, quais 

pessoas participaram, quem colaborou, era vinculado a algum órgão e etc.) 

 

5. Número de internos no momento da entrevista: 

a. Mulheres:  

b. Homens: 
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6. Capacidade total de internos: 

 

 

7. Número de funcionários: 

Funcionários Número Situação (assalariado, 

cedido ou voluntário) 

Assistente Social   

Contador   

Costureiro   

Cozinheiro   

Cuidador   

Dentista   

Enfermeiro   

Farmacêutico   

Faxineiro   

Fisioterapeuta   

Fonoaudiólogo   

Função mista  

(mesmo funcionário 

exercendo mais de uma 

função) 

  

Lavadeiro   

Médico (especialidade)   

Nutricionista   

Porteiro   

Psicólogo   

Secretário   

Técnico em enfermagem   

Terapeuta Ocupacional   

Gestores   
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Outros (especificar a 

baixo) 

  

 

8.  Quais são os critérios de admissão do idoso na instituição? 

 

9.  Como/de que forma ocorre a entrada do idoso na instituição? (Há visita 

domiciliar? Quem faz? Há visita do idoso à instituição? Quais orientações são 

dadas?... etc). 

 

10.  Por quem, na maioria dos casos, são institucionalizados os idosos? (é possível 

marcar mais de uma opção). 

a. ( ) O próprio  

b. ( ) Órgão público 

c. ( ) Familiares  

d. ( ) Igreja 

e. ( ) Amigos  

f. ( ) Outros 

 

11.  Por que, na maioria dos casos, são institucionalizados? (é possível marcar mais 

de uma opção). 

a. ( ) A pedido do próprio idoso 

b. ( ) Ordem judicial 

c. ( ) Problemas familiares  

d. ( ) Indicação de membros da comunidade 

e. ( ) Dependência 

f. ( ) Dificuldades financeiras 

g. ( ) Outros 

 

12.  Há algum idoso que participa de alguma atividade fora da instituição? Existe 

algum suporte da ILPIs? 

a. Número de idosos: 

b. Atividades: 
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13.  É permitido ao idoso sair sozinho da instituição para alguma atividade? Em quais 

casos? Quantos idosos têm essa “liberdade”? 

 

14.  Em caso de saída da instituição, qual é o principal motivo de saída do idoso? 

a. ( ) Reintegração à família 

b. ( ) Troca de instituição 

c. ( ) Morte 

d. ( ) Outro 

 

15.  Os idosos recebem visitas familiares? 

a. ( ) Todos recebem 

b. ( ) A maioria recebe 

c. ( ) Metade recebe 

d. ( ) A minoria recebe 

e. ( ) Nenhum recebe 

 

16.  Há algum tipo de controle dessas visitas? 

 

17. Que tipo de relação a instituição mantem com os familiares? (descrever os 

desafios, possibilidades etc). 

 

 

18. A Instituição faz algum trabalho com as famílias? Em caso afirmativo, que tipo de 

trabalho é desenvolvido? 

a. ( ) Sim 

b. ( ) Não 

 

 

19.  Como é a relação da instituição com a comunidade local? 

 

20. A instituição faz algum trabalho com a comunidade? Em caso afirmativo, que tipo 

de trabalho é desenvolvido? 

a. ( ) Sim ( ) Não 
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21. Existe alguma atividade ou atendimento específico oferecido para os funcionários? 

Em caso afirmativo, que tipo de trabalho é desenvolvido? 

a. ( ) Sim   ( ) Não 

 

22.  Sobre o financeiro da instituição: 

a. Gasto Total: 

b. Gasto por idoso: 

 

23.  De onde vêm as contribuições da instituição (enumerar na ordem): 

a. ( ) Família do idoso 

b. ( ) Salário do idoso 

c. ( ) Subvenção Pública (estadual ou municipal) 

d. ( ) Doações de membros da comunidade 

e. ( ) Doações de empresa 

f. ( ) Igreja 

g. ( ) Outros (citar) 

 

24.  Qual é a área física total da instituição? 

 

25.  Marque com um X se a instituição possui as áreas descritas abaixo e, na coluna 

seguinte, se os idosos utilizam ou não a referida área: 

 

Área Possui?                                                Idosos utilizam? 

Acomodações (quartos)   

Divisão de áreas 

femininas e masculina 

  

Refeitório   

Sala de Tv e vídeo   

Sala ecumênica ou 

capela 

  

Jardim   
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Piscina   

Biblioteca ou sala de 

leitura 

  

Sala de Atividades   

Outras:   

 

26.  Que tipo de atividades de lazer e culturais a Instituição desenvolve com os idosos? 

a. ( ) festas comemorativas 

b. ( ) passeios 

c. ( ) bazar 

d. ( ) culturais (música, cinema, vídeo, teatro, museus) 

e. ( ) outros (especificar) 

 

27. Com que frequência ocorrem as principais atividades? 

 

28.  Esta instituição recebe visita do Programa de Saúde da Família? 

a. ( ) Sim  ( ) Não 

 

29.  Esta instituição recebe visita da Pastoral da Pessoa Idosa? 

a. ( ) Sim  ( ) Não 

 

30.  Quais são as instituições envolvidas na manutenção da instituição (igreja, 

prefeitura, ONGs etc)? 

 

31.  Quais são os documentos que regulamentam a atuação na instituição (da gerência 

e dos funcionários)? 

 

32.  Quais são as separações entre a instituição e a comunidade (muros, portas, 

paredes, distância física, horário de visita e etc.)? 

 

33.  Como você define a relação dos funcionários com os idosos?(se a relação é de 

igualdade ou dividida entre grupo controlado e grupo controlador). 
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34. Como é a rotina dos idosos na instituição? 

 

35.  Onde  na instituição são realizadas as seguintes atividades? (indicar caso não 

sejam realizadas): 

a. Dormir: 

b. Brincar\lazer: 

c. Trabalhar: 
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Anexo B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(Para as Instituições de Longa Permanência para Idosos e gestor responsável) 

 

Título do projeto de Mestrado: Fazeres cotidianos e administração da Instituição de 

Longa Permanência para Idosos (ILPIs): encontros e desafios sobre os direitos dos idosos. 

1 – Introdução 

Você está convidado(a) a participar da pesquisa: Fazeres cotidianos e administração da 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs): encontros e desafios sobre os 

direitos dos idosos. Se decidir participar dela, é importante que leia e/ou escute estas 

informações sobre o estudo e o seu papel nesta pesquisa. A qualquer momento você pode 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em 

sua relação com a pesquisa ou com a pesquisadora. É preciso entender a natureza e os 

riscos da sua participação e dar o seu consentimento livre e esclarecido por escrito. 

 

2 - Objetivo 

 A pesquisa intitulada “Fazeres cotidianos e administração da Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs): encontros e desafios sobre os direitos dos idosos”, 

inserida na linha Processo Psicossocias e Socioeducativos, tem como objetivo investigar 

qual ou quais a(s) concepção de envelhecimento orienta(m) as práticas da ILPIs, bem como 

de que forma a Administração (gestores) interpreta em seu fazer cotidiano as diretrizes do 

Estatuto do Idoso, assim como as possibilidades e impossibilidades, percebidas por eles, de 

aproximação ou garantia desse direitos. Receberão a proposta de participar da pesquisa 

quatro Instituições de Longa Permanência, nas mesmas condições, as quais serão: Lar 

Monsenhor de Assis, de Prados; Albergue Santo Antônio, São João del-Rei; Asilo Dr. 

Carlos Romero Ribeiro, Conselheiro Lafaiete e Lar São Camilo Lellis, de Rezende Costa. 

 

3 - Procedimento do estudo  

Se concordar em participar da pesquisa, serão realizadas duas entrevistas, uma com o 

objetivo de caracterizar a Instituição e outra a fim de investigar a forma como as 

administrações das ILPIs interpretam as diretrizes do Estatuto do Idoso (observando a 

portaria MPAS/SEAS e da resolução SEDH/CNDI Nº 12) em seus fazeres cotidianos. 
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Além dessas entrevistas, será necessário analisar os documentos que regulamentam o 

funcionamento da Instituição. 

 

4 - Riscos e desconfortos 

A pesquisa não oferece riscos identificáveis.  

 

5 - Benefícios 

Os resultados deste estudo poderão ou não trazer benefícios diretos a você, mas as 

informações obtidas poderão ser relevantes para o aprimoramento de estudos sobre as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos e seu gerenciamento cotidiano. Ao final da 

pesquisa, os dados serão fornecidos para você. 

 

6 - Custos/Reembolso 

Você não terá nenhum gasto com a sua participação no estudo, mas também não receberá 

pagamento pela sua participação.  

 

7 - Caráter confidencial dos registros 

Você não será identificado quando o material for utilizado, seja para a análise da 

fidedignidade ou para propósitos de publicação científica ou educativa. Ao final da 

pesquisa, os dados da entrevista serão guardados sob sigilo apenas para consulta e 

publicações em artigos, de informações relevantes ao estudo. Ao assinar esse 

consentimento informado, você autoriza sua participação.  

 

8 – Participação 

É importante que esteja consciente de que sua participação nesta pesquisa é completamente 

voluntária e de que você pode recusar-se a participar ou sair do estudo a qualquer momento 

sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tenha direito de outra forma. Em 

caso de você decidir retirar-se do estudo, deverá falar para a pesquisadora. A recusa em 

participar ou a saída do estudo não lhe causará nenhuma espécie de prejuízo.  

 

9 - Para obter informações adicionais 
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Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço profissional da 

pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. Caso você venha a sofrer algum dano relacionado ao estudo, ou 

tenha mais perguntas sobre ele. Por favor, entre em contato com os pesquisadores do 

projeto através do telefone (31) 3762-3602. Dúvidas em relação a este documento, entrar 

em contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPES) 

da Universidade Federal de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

10 - Declaração de consentimento 

Li as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de consentimento. 

Declaro que fui informado sobre os métodos da pesquisa e que tive tempo suficiente para 

ler e entender as informações acima. Declaro, também, que toda a linguagem técnica 

utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi 

respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia deste 

formulário de consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em 

qualquer momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade. 

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para participar deste 

estudo. 

____________________________________________  

Nome do participante                   Data ___/___/___ 

 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis 

riscos e benefícios da participação no mesmo ao participante e/ou seu representante 

autorizado. Acredito que o participante e/ou seu representante recebeu todas as 

informações necessárias, que foram fornecidas em uma linguagem adequada e 

compreensível e que ele/ela compreendeu essa explicação. 

_______________Assinatura do pesquisador            Data____/___/____ 

 

 

 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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Anexo C - PORTARIA MPAS/SEAS nº 73, DE 10 DE MAIO DE 2001 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO 

IDOSO NO BRASIL 

“Garantia de direitos e cumprimento de deveres para um envelhecimento saudável com 

qualidade de vida.” 

(...) 

9 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL 

 9.1- Definição 

Atendimento integral institucional – é aquele prestado em uma instituição asilar, 

prioritariamente aos idosos sem famílias, em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes 

serviços nas áreas social, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de 

enfermagem,  odontologia e outras atividades especificas para este segmento social. 

Trata-se de estabelecimento com denominações diversas, correspondentes aos locais 

físicos equipados para atender pessoas com 60 anos e mais, sob regime de internato, 

mediante pagamento ou não, durante um período indeterminado e que dispõe de um quadro 

de recursos humanos para atender às necessidades de cuidados com assistência, saúde, 

alimentação higiene, repouso e lazer dos usuários e desenvolver outras atividades que 

garantam qualidade de vida. São exemplos de denominações: abrigo, asilo, lar, casa de 

repouso, clínica geriátrica ancianato. Estes estabelecimentos poderão ser classificados 

segundo as modalidades, observando a especialização de atendimento. 

  

9.1.1 - Modalidade I 

É a instituição destinada a idosos independentes para Atividades da Vida Diária (AVD), 

mesmo que requeiram o uso de algum equipamento de autoajuda, isto é, dispositivos 

tecnológicos que potencializam a função humana, como por ex., andador, bengala, cadeira 

de rodas, adaptações para vestimenta, escrita, leitura, alimentação, higiene etc. 

  

Capacidade máxima recomendada: 40 pessoas, com 70% de quartos para 4 idosos e 30% 

para 2 idosos. 

  

9.1.2 - Modalidade II 
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É a instituição destinada a idosos dependentes e independentes que necessitam de auxílio e 

de cuidados especializados e que exigem controle e acompanhamento adequado de 

profissionais de saúde. Não serão aceitos idosos portadores de dependência física 

acentuada e de doença mental incapacitante. 

  

Capacidade máxima recomendada: 22 pessoas, com 50% de quartos para 4 idosos e 50% 

para 2 idosos. 

  

9.1.3 - Modalidade III 

É a instituição destinada a idosos dependentes que requeiram assistência total, no mínimo, 

em uma Atividade da Vida Diária (AVD). Necessita de uma equipe interdisciplinar de 

saúde. 

  

Capacidade máxima recomendada: 20 pessoas, com 70% de quartos para 2 idosos e 30% 

para 4 idosos. 

  

9.2- Objetivo 

Garantir aos idosos em estado de vulnerabilidade serviços de atenção biopsicossocial, em 

regime integral, de acordo com as suas necessidades, priorizando, sempre que possível, o 

vínculo familiar e a integração comunitária. 

  

9.3 - Público Alvo 

Idosos dependentes e ou independentes em estado de vulnerabilidade social, com e ou sem 

vínculo familiar que não dispõe de condições de permanecer em sua família ou em seu 

domicilio. 

  

9.4 - Rede de Parceria / Ações Articuladas 

Ministério da Previdência e Assistência Social – SEAS, Ministério da Saúde, Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, de Assistência Social ou congênere, famílias, 

universidades, organizações não-governamentais, voluntários e outros. 

  

9.5.1 - Forma de Manutenção 
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Termo de cooperação técnica e financeira inter-ministerial e inter-governamental, 

conforme especificidade e competência de cada área de atuação. 

 

9.6 - Grade de atividades  

  

- Atendimento e Apoio individual e sociofamiliar 

- Atendimento biopsicossocial aos idosos, de acordo com suas necessidades. 

- Atividades lúdicas, sociais, esporte, laborativas, produtivas, e de integração social.  

- As atividades deverão sempre ser planejadas em parceria e com a participação efetiva dos 

idosos, respeitando suas demandas e aspectos socioculturais do idoso e da região onde está 

inserido. 

 

(...) 

 

9.9.2 - Necessidades de Conforto e de Acessibilidade 

  

9.9.2.1 - Características Gerais 

As instituições de atendimento integral institucional devem estar localizadas dentro da 

malha urbana, com facilidade de acesso por transporte coletivo e, preferencialmente, 

próxima à rede de saúde, comércio e demais serviços da vida da cidade (posto médico, 

hospitais, supermercado, farmácia, padaria, centros culturais, cinemas etc), favorecendo a 

integração do idoso, independente e mesmo dependente, à comunidade do entorno. 

  

Portanto, não deve ser pensada como local de isolamento, inviolável ao contato com a vida 

urbana nem como espaço de uniformização e despersonalização da vida de seus usuários. 

Como é um local de moradia, deve prever, na medida do possível, a participação dos 

usuários na qualificação individualizada dos ambientes, especialmente naqueles mais 

íntimos e reservados – os dormitórios, por exemplo. 

Além disso, o projeto da Instituição deve contemplar o uso de elementos que atuem de 

forma positiva sobre a memória física e afetiva dos idosos e em suas relações com o novo 

espaço – o aprendizado desse novo espaço deve ser facilitado pela inclusão de objetos que 
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sejam capazes de resgatar antigos hábitos, experiências e recordações e trazê-los para o 

cotidiano atual dos usuários. 

 

(...) 
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Anexo D - Resolução SEDH/CNDI Nº 12, de 11 DE Abril de  2008 

 

Estabelece parâmetros e diretrizes para a regulamentação do Art. 35 da Lei nº. 

10.741/2003, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviços das entidades com a 

pessoa idosa abrigada. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos do Art. 20 do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 1, de 24 de janeiro de 2005, dando cumprimento às deliberações do CNDI, 

em sua II Reunião Ordinária, realizada em 11 de abril de 2008, e 

 

 

Considerando que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 

conforme o artigo 4º, § 1º, da Lei nº. 10.741/2003; 

 

Considerando que o artigo 35 da Lei nº. 10.741/2003 dispõe que todas as entidades de 

longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços 

com a pessoa idosa abrigada; 

 

Considerando as deliberações da I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa no 

sentido da melhoria, em todo território nacional, do atendimento a à população idosa 

independente, dependente e em situação de vulnerabilidade social residente em Instituições 

de Longa Permanência e casas-lares; 

 

Considerando que a Lei nº. 10.741/03, por meio do § 2º do artigo 35, confere ao Conselho 

Municipal do Idoso ou ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – a 

competência para regular a forma de participação prevista no § 1º, do mesmo artigo, que 

diz: "No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação 

do idoso no custeio da entidade."; 

 

Considerando que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI – tem por finalidade 

elaborar as diretrizes para a formulação e implementação da política nacional do idoso, 
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observadas as linhas de ação e as diretrizes conforme dispõe a Lei nº. 10.741/2003, bem 

como acompanhar e avaliar a sua execução; 

 

Considerando a competência do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI – para 

acompanhar e avaliar a expedição de orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei 

nº. 10.741/2003 e dos demais atos normativos relacionados ao atendimento do idoso; e 

 

Considerando, finalmente, que Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI – deve 

estabelecer diretrizes e parâmetros orientadores para a regulação pelos Conselhos 

Municipais, conforme o disposto no § 2º do artigo 35 da Lei nº. 10.741/2003, evitando-se 

regulamentações desordenadas e não referenciadas em orientações nacionais sobre o tema, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Todas as entidades de longa permanência ou casa-lar são obrigadas a firmar 

contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, nos termos do artigo 35 da 

Lei 10.741/2003, garantindo o cumprimento das condições previstas nos artigos 48, 49, 50 

e §3º no artigo 37 da Lei nº. 10.741/2003, além de normas específicas. 

 

Parágrafo único. São consideradas entidades de longa permanência, para fins desta 

resolução, todas as entidades governamentais ou não governamentais, com ou sem fins 

lucrativos, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, 

dignidade e cidadania, conforme explicitado na RDC nº. 283/2005 (Resolução da Diretoria 

Colegiada) - ANVISA. 

 

Art. 2º As situações em que houver a participação financeira da pessoa idosa devem ser 

normatizadas pelo Conselho Municipal do Idoso, e na sua falta pelo Conselho Municipal 

de Assistência Social, prevista no § 2º do artigo 35 da Lei nº. 10.741/2003, observados os 

seguintes princípios: 

 

I - O respeito à autonomia de adesão do idoso ao contrato de prestação de serviço, 

assegurando absoluta ausência de coação ou quaisquer tipos de constrangimento, bem 
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como a garantia de acesso do idoso e/ou de seu representante legal às informações 

necessárias para uma adesão consciente e segura; 

 

II - A cobrança de participação do idoso no custeio da entidade não governamental, sem 

fins lucrativos, quando houver, não poderá, nos termos § 2? do artigo 35 da Lei nº. 

10.741/2003, exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social, 

incluindo-se o benefício da prestação continuada - BPC, percebido pelo idoso, devendo 

constar a sua anuência no contrato de prestação de serviço; 

 

III - A garantia de que o percentual restante, de no mínimo 30%, será destinado à própria 

pessoa idosa que fará, a seu critério, o destino que bem lhe aprouver, garantindo-lhe o 

direito de liberdade, dignidade e cidadania; 

 

IV - O registro, em relatórios de atividades e financeiros da entidade, do número de idosos 

que participam com parcela de benefícios nos termos do artigo 35 da Lei nº. 10.741/03, 

bem como o valor de cada participação e as despesas subsidiadas com estes recursos, 

conforme preceitua o artigo 54 da mesma Lei; 

 

Art. 3º Nas situações em que o idoso for incapaz e necessitar de representação legal e o seu 

representante legal for o próprio dirigente da instituição, este não deve figurar como 

contratante e contratado, devendo ser a entidade representada por outro dirigente 

legitimado. 

 

Art. 4º As entidades com fins lucrativos também deverão celebrar contrato de prestação de 

serviços, sendo que o pagamento será negociado entre as partes, mas estarão sujeitas à 

legislação em vigor e deverão garantir os direitos assegurados e a qualidade dos serviços 

prestados. 

 

Art. 5º Os poderes públicos, das três esferas de governo, que firmarem convênios, 

contratos, termos de parceria, cooperação, dentre outros, com as entidades de longa 

permanência ou casa-lar, que tenham por objeto transferir recursos financeiros ou auxílio 
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de qualquer natureza pública, deverão prever no instrumento jurídico ou similar, cláusula 

que garanta o atendimento de pessoas idosas sem qualquer tipo de rendimento. 

 

Art. 6º. O Conselho Municipal do Idoso, ou na sua falta, o Conselho Municipal de 

Assistência Social, deverá assegurar que todas as entidades, públicas ou privadas, quando 

da elaboração do contrato de prestação de serviços, previsto no artigo 35 da Lei nº. 

10.741/2003, adotem como referência o padrão mínimo da qualidade de serviços 

explicitados no modelo de contrato anexo a esta Resolução. 

 

Art. 7º O Conselho Municipal do Idoso, ou na sua falta o Conselho Municipal de 

Assistência Social, deverá regulamentar o artigo 35 da Lei nº. 10.741/2003, em até 90 dias 

a contar da publicação desta resolução, e fixará um prazo para que as entidades adotem as 

devidas providências. 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Paulo Roberto Barbosa Ramos - Presidência da Republica 

 

SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

 

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N0 , DE DEDE 2008. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

 

CONTRATANTE (Idoso): (Nome do Contratante), (Nacionalidade), (Estado Civil), 

Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), neste ato representado por (xxx), Carteira 

de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx) residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), 
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bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) 

 

 

CONTRATADO (Prestadora de Serviços): (Nome do Contratado), com sede em (xxx), na 

Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no CNPJ sob o n° 

(xxx), e no CMI com a inscrição sob o nº (xxx), neste ato representado pelo seu diretor 

(xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), CPF n° 

(xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade 

(xxx), no Estado (xxx) 

 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 

Prestação de Serviços, conforme determina o artigo 35 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003-Estatuto do Idoso, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 

dispostas nas normativas descritas no presente. 

 

II - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

 

Clausula 1ª - É objeto do presente contrato a prestação do serviço em (colocar a natureza 

jurídica da instituição) destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, com ou sem vínculo familiar, em condições de liberdade, dignidade e 

cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 

2003 Estatuto do Idoso. 

 

 

III- DOS COMPROMISSOS DAS PARTES DO CONTRATANTE (Idoso) 

 

Clausula 2ª - É direito do contratante receber atendimento cotidiano de acordo com as 

normas estabelecidas na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, além de normas 

específicas, e das determinações expressas neste Contrato de Prestação de Serviço. 

 

DA CONTRATADA (Prestadora de Serviços) 
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Clausula 3ª - Caberá á contratada: 

 

I - Manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades dos idosos atendidos, 

bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas 

sanitárias e com estas condizentes, sob pena da lei, conforme estabelecido no § 30 do 

artigo 37 e inciso I do parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 

2003. 

 

II Oferecer atendimento de moradia digna adotando os princípios estabelecidos no artigo 

49 da Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, conforme descritos abaixo: 

 

a preservação dos vínculos familiares; 

 

b atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

 

c manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior; 

 

d participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo; 

 

e observância dos direitos e garantias dos idosos; 

 

f preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. 

 

III Primar pelo pleno cumprimento de suas obrigações segundo o que estabelece o artigo 

50 da Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, conforme descrito abaixo: 

 

a - observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos expressos em lei; 

 

b fornecer vestuário adequado( se pública) e alimentação suficiente; 

 

c -oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 
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d - oferecer atendimento personalizado; 

 

e - diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 

 

f - oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 

 

g - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 

 

h - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 

 

i - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; 

 

j - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

 

l- comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de 

doenças infecto-contagiosas; 

 

m- providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários 

ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei; 

 

n - fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos; 

 

o - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome 

do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, e demais 

dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento; 

 

p- comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono 

moral ou material por parte dos familiares; 

 

q - manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica; 
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r - garantir convivência comunitária; 

 

s - oferecer atendimento psicossocial ao idoso e à sua família; 

 

t- promover articulação com a rede de serviços existentes para atendimento à família do 

idoso bem como para garantir seu acesso a serviços especializados; e 

 

u- provisão das necessidades de saúde da pessoa idosa. 

 

IV Deverá ficar explicitado no contrato quais os serviços que serão considerados "extras", 

ou seja, não será da obrigatoriedade da entidade: exemplos, acompanhante hospitalar, 

medicamentos especializados e/ou controlados e /ou de alta complexidade, concessão de 

fraldas descartáveis, dentre outros(com exceção da entidade pública). 

 

IV - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

DE ACORDO COM A NATUREZA JURÍDICA DA INSTITUIÇÃO DEVERÁ SER 

ADOTADA UMA DAS SEGUINTES CLÁUSULAS: 

 

(instituição privada) 

 

 

Cláusula 4ª - A presente prestação do serviço será custeada pela quantia de R$ (xxx) (valor 

expresso), paga mensalmente pelo CONTRATANTE, assegurado o cumprimento dos 

direitos e obrigações das partes expressas neste contrato. 

 

I Em caso de reajuste contratual, aplicado sobre o valor informado na clausula anterior, 

será considerada a data de aniversário do referente contrato, utilizando-se de índices 

percentuais que não ultrapassem a medida da inflação apurada nos últimos doze meses. 

 

(instituição privada sem fins lucrativos, instituições públicas) 
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Cláusula 4ª - O contratante é facultado a contribuir mensalmente para o custeio da entidade 

com valor referente à ______% (valor máximo permitido 70%, segundo §2º do art. 35 da 

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) de seu benefício recebido. 

 

I- O contratante deverá fornecer todas as informações necessárias ao saque ou realizar 

diretamente o pagamento do valor referido acima em favor da contratada; 

 

II- O saldo do benefício do contratante, não poderá ser inferior a _________%( no mínimo 

30%) do valor líquido recebido, conforme estabelece o §2º do artigo 35 da Lei nº 10.741, 

de 1º de outubro de 2003, e deverá ser entregue diretamente ao contratante ou 

representante legal, ou depositado em conta específica de sua titularidade, com a entrega 

do referido comprovante de depósito ao CONTRATANTE, sendo assegurado a este o uso 

que melhor lhe aprouver. 

 

IV - DA RESCISÃO 

 

 

Cláusula 5ª - Poderá o presente instrumento ser rescindido pelo contratante, desde que 

motivada e mediante aviso por escrito ao Ministério Público. 

 

Cláusula 6ª- A rescisão motiva pela CONTRATADA, deve ser avisada previamente ao (a) 

CONTRATANTE, e encaminhada por escrito para a Secretaria Municipal de Assistência 

Social ou congênere, se houver necessidade de novo domicílio coletivo para o 

CONTRATANTE no prazo mínimo de 30 dias.(se pública e sem fins lucrativos) 

 

Cláusula 7ª- Caso seja a CONTRATADA quem requeira a rescisão imotivada, deverá 

devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao CONTRATANTE, 

acrescentado de 10% de taxas administrativas.(no caso de haver a contrapartida do idoso) 

 

Cláusula 8ª- Caso o(a) CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e 

mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia 
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paga devolvido, deduzindo-se 10% de taxas administrativas.(no caso de haver a 

contrapartida do idoso) 

 

V - DO PRAZO 

 

Cláusula 9ª- O presente Contrato de Prestação de Serviço terá prazo indeterminado de 

vigência, podendo ser rescindido conforme estabelece o capítulo acima. 

 

VI - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 10 - Fica pactuado entre CONTRATADA e CONTRATANTE a ausência de 

qualquer tipo de relação de subordinação. 

 

Cláusula 11 - Salvo com a expressa autorização do(a) CONTRATANTE, não pode a 

CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o 

risco de ocorrer a rescisão imediata. 

 

Clausula 12 - Qualquer modificação que afete os termos, condições ou especificações do 

presente Contrato de Prestação de Serviço, deverá ser objeto de alteração por escrito com 

consentimento de ambas as partes. 

 

VII - DO FORO 

 

Cláusula 13 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de (xxx); 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 

igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
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Anexo E–Roteiro de entrevista (em construção) para ser realizada com 

os coordenadores 

 

Identificação  

 

Nome: Idade:  

 

Sexo: ( ) F ( ) M  

 

Escolaridade:  Profissão:  

 

Instituição que representa:  

 

Tempo de trabalho na 

instituição:  

Tempo de gestão: Como foi o processo de escolha da sua 

representação na entidade?  

 

( ) Indicação ( ) Eleição  

 

 

1) Participa de alguma entidade e/ou organização/serviço que se refere ao idoso?  

( ) Igreja ( ) ONG ( ) Conselhos. Qual?      ( ) Outros 

2) Você já trabalhou com idosos antes de exercer esse cargo na instituição?  

3) Se sim, conte-me um pouco.  

4) Você já teve contato com o tema “Envelhecimento”? Acredita que as informações 

que possui são suficientes para gerenciar o cotidiano dos idosos residentes? Se não, 

o que falta? 

5) Se não, como está sendo essa experiência? Em sua opinião, como é vivenciar esse 

cargo? 

6) O que o motivou a trabalhar na instituição? 

7) Como você vê/identifica o seu papel dentro da instituição? Qual é o seu papel? 

Acredita que o seu papel é bem definido e esclarecido?  

8) Na sua opinião, o que os idosos que estão na instituição necessitam para viver com 

mais qualidade de vida? A instituição tem condições de oferecer isso à eles? 
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9) Em sua opinião, a maneira com a qual o cotidiano dos idosos é formado, é 

suficiente para a obtenção de qualidade de vida? 

10) Para você o que é envelhecer/ficar velho/ser idoso? 

11) Quais características você acredita que estão ligadas ao processo de envelhecer? 

Você visualiza algo de positivo na velhice? O que? E de negativo? 

12) Acredita que as pessoas idosas apresentam características que as prejudicam ou as 

tornam excluídas do convívio com as pessoas? Se você respondeu SIM indique 

quais são estas características.  

13) Na legislação que define o funcionamento das Instituições de Longa Permanência, 

há uma clausula que define que a instituição deve priorizar a integração 

comunitária. Como percebe essa integração na instituição? 

14) Os idosos realizam atividades de caráter interno e externo com a comunidade? 

Quais? Se você respondeu NÃO, por quê? Quais as dificuldades e desafios? 

15) Outro ponto é a priorização com o vínculo familiar. Como é feito e quais os 

desafios? 

16) Em caso de abandono pela família, o que acontece?  

17) A legislação diz ser necessário realizar um atendimento biopsicossocial, o que você 

entende por este termo? O que é feito com relação à este tipo de atendimento? 

18) A Legislação diz ser necessário que o idoso seja atendido em condições de 

liberdade, dignidade e cidadania. O que você entende, a partir das práticas na 

instituição, por esses termos? 

19) Tais condições são atingidas no cotidiano da Instituição? 

20) São promovidas atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer? Quais? 

21) É oferecida assistência religiosa aos idosos que desejam? Como? 

22) Por ser um local de moradia, os moradores participam da organização dos 

ambientes, em especial dos seus dormitórios? 

23) Quais os principais desafios, hoje, que você enfrenta na administração do cotidiano 

dos idosos?  

24)  Como se dá a articulação entre a instituição e as demais redes de serviço/políticas 

públicas (PSF, CRAS, CREAS, voluntários, universidades etc)? 

25) Se a Instituição estivesse com ótimos recursos financeiros, com uma equipe 

qualificada de profissionais, você imaginaria o funcionamento da Instituição de 
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outra forma? Se SIM, o que gostaria de fazer na instituição, em termos de práticas, 

modificações etc? 

26) Dentro das atuais possibilidades de organização do cotidiano e gestão da 

instituição, acredita ser possível outra forma de tratamento aos moradores? 

 

 

 

 


