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RESUMO 

Pesquisa de natureza qualitativa com finalidade de averiguar e compreender o 

modo de viver de idosos institucionalizados, residentes em uma instituição de 

longa permanência na região noroeste do Rio Grande do Sul.  A técnica 

utilizada para tal foi a História de Vida (ou Oral), com quatro idosos residentes 

na referida instituição. A coleta de dados ocorreu através de entrevista usando 

um roteiro de perguntas semiestruturadas, as quais foram gravadas e 

transcritas para posterior análise. Todos os critérios éticos previstos na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde foram respeitadas.  Dos 

idosos que participaram, três eram mulheres e um homem, com idade entre 65 

a 84 anos, viúvos e analfabetos. Dois idosos informaram não terem filhos, já os 

outros têm de 02 a 04 filhos. Trabalhavam na lavoura e em serviços 

domésticos. O tempo de residência na instituição variou de 10 meses à 09 

anos. O presente estudo direcionou-se para quatro categorias de análise, tais 

como: o motivo da institucionalização; o relacionamento entre o idoso e a 

família; os sentimentos dos idosos, e por último, o projeto de vida diante da 

institucionalização. O principal motivo da institucionalização foi a necessidade 

de cuidados devido aos problemas de saúde. A maioria dos idosos não está 

satisfeita em residir na instituição de longa permanência, uma vez que tem que 

se afastar de seu lar de origem e principalmente de seus familiares. 

Sentimentos bons e ruins surgiram, deixando-os submissos a um turbilhão de 

emoções. Pôde-se observar que os projetos futuros fazem parte da vida dos 

idosos, e muitos deles fazem planos e elaboram perspectivas para os dias que 

estão por vir. 

 

Palavras-chave: Idoso. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Família. 
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ABSTRACT 

 

Qualitative research with the purpose of investigating and understanding the 

way of life of institutionalized elderly people, residents in a long-term institution 

in northwestern Rio Grande do Sul State. Qualitative study, using the Life 

History (or Oral) technique with four elderly residents of that institution. Data 

were collected through interviews using a semi-structured questionnaire. The 

answers recorded and transcribed for later analysis. All ethical requirements of 

Resolution 196/96 of the National Health Council were met. Three women and 

one man took part in the survey; all were aged between 65 to 84 years, and 

widowers; two elderly residents reported having no children, while the others 

had 2 to 4 children; illiterate; having worked in agriculture and domestic services 

and; with a time of residence at the institution ranging from 10 months to 9 

years. This study focuses on four categories of analysis: the reason for the 

institutionalization; the relationship between the elderly and the family; the 

feelings of the elderly, and finally, and the life plan, faced with the 

institutionalization. The main reason for institutionalization was the need for 

care due to health problems; most of the elderly residents were unhappy about 

living in a long-term institution, since they had had to move away from their 

homes of origin, and especially their families. Good and bad feelings arose, 

making them submissive to a storm of emotions. It can be seen that future plans 

are part of life for the elderly, and many of them make plans and have prospects 

for the days to come. 

 

Keywords: Elderly; Long-Term Institution for Elderly; Family. 
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1 INTRODUÇÃO 

            

          A população brasileira vem sofrendo modificações devido aos baixos 

índices de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Como consequência 

destes indicadores, percebe-se o aumento de pessoas no Brasil, demonstrando 

a importância de compreensão desta nova condição em que a população se 

encontra (TIER; FONTANA; SOARES, 2004).  

         Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 

(2004), em 2000 os sujeitos entre 0 a 14 anos englobavam 30% de toda 

população, já os sujeitos com mais de 65 anos eram somente 5%. De acordo 

com pesquisas, em 2050 esses dois públicos se igualarão tendo a mesma 

percentagem de 18%. Outro ponto a ser destacado em relação aos dados 

epidemiológicos do envelhecimento é que em 2000 o Brasil tinha 1,8 milhões 

de indivíduos com 80 anos ou mais e provavelmente em 2050 esse indicador 

poderá chegar aos 13,7 milhões de habitantes idosos. 

          Alguns estudos demográficos apontam que as famílias brasileiras estão 

optando por ter menos filhos. No ano de 1960, eram totalizados seis filhos por 

mulher, em média. Em 1991 essa taxa caiu para 2,89, no ano 2000 caiu para 

2,39 e em 2023 a média prevista será de 2,01 filhos por mulher. Tudo isso 

sugere uma diminuição da população brasileira a partir do ano de 2062 (IBGE, 

2004).  

         Em relação à diminuição da taxa de fecundidade, no ano 2000 o Brasil 

estava em 75ª posição em relação aos 192 demais países estudados pela 

ONU. Esse fato se dá pelas modificações advindas da família brasileira como 

questões referentes a entrada da mulher no mercado de trabalho e a utilização 

de métodos anticoncepcionais (IBGE, 2004). 

          Todos esses indicadores epidemiológicos supracitados demonstram que 

a população jovem está diminuindo e a população idosa aumentando. Tal 

aspecto sugere uma atenção voltada para os idosos, devido as suas 
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necessidades de cunho biológico, psicológico e social, muitas vezes deixadas 

de lado pelo poder público e pela sociedade em geral. 

      Durante algum tempo o processo de envelhecimento era visto como 

sendo um problema individual, em que a responsabilidade ficava voltada para a 

família. O tempo foi passando e essa responsabilidade modificou-se em 

problema social, deixando os ambientes familiares e migrando para a 

sociedade e o governo (ZIMERMAN, 2000).    

         Néri (2001) define o envelhecimento como um processo de modificação 

do organismo que acontece depois da maturidade sexual e que diminui de 

forma gradativa a probabilidade de sobreviver. Zimerman (2000) destaca que o 

processo do envelhecimento implica em modificações físicas, psicológicas e 

sociais no indivíduo e tais modificações são naturais e gradativas. Essa fase 

inevitável da vida do ser humano precisa ser encarada como um meio de 

amadurecimento e de crescimento intelectual, emocional e social. 

         O envelhecimento não deve ser considerado uma doença apesar de vir 

acompanhado de perdas funcionais, tornando fundamental uma adaptação no 

estilo de vida de cada idoso como, por exemplo, a inclusão de novas formas de 

relacionar-se com o meio em que se está inserido (RAVAGNI, 2008). 

         De acordo com a Organização Mundial de Saúde (1998), para os países 

em desenvolvimento considera-se idoso qualquer pessoa a partir de 60 anos 

de idade, todavia tal fator é avaliado segundo o envelhecimento fisiológico, o 

que não impede uma pessoa de ser social e intelectualmente ativa. É 

importante ressaltar que nos países desenvolvidos, uma pessoa é considerada 

idosa a partir dos 65 anos.  

         Como foi visto, há muitas definições de envelhecimento, todas 

explicitando como se dá esse processo natural da vida do homem, física e 

psicologicamente. Entretanto, percebeu-se nas literaturas que há alguns 

obstáculos quando se trata de idosos dependentes e/ou sobre instituições de 

longa permanência ou asilos, popularmente dito, por ser visto como um 

assunto muito delicado e que deve ser tratado com cautela. 

         De acordo com Khoury et al (2006), no Brasil os asilos são considerados 

um lugar de exclusão, de isolamento, depósito de idosos abandonados, entre 
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outros fatores degradantes. Toda essa visão equivocada ocorre pelo fato de 

que a maioria dos asilos funciona em situação precária.  

         Para muitos, o asilo é visto como sendo um lugar de idosos 

abandonados, onde as pessoas que lá moram não têm laços familiares, são 

solitárias e desocupadas. Sentimentos como a solidão, o desprezo e o 

abandono são considerados fatores que podem levar à internação (FREITAS; 

NORONHA, 2010). 

  Segundo Anacleto et al (2004), os idosos institucionalizados tornam-se 

carentes de atenção e não sabem trabalhar sua perdas de maneira adequada. 

A tristeza faz com que esse idoso perca sua identidade e se sinta solitário, 

conduzindo-se ao passado como uma alternativa de diminuir esse sofrimento. 

 Khoury et al (2006), destacam os aspectos mais levados em conta no 

momento da decisão pela institucionalização como, por exemplo, a situação 

socioeconômica (dificuldades financeiras), problemas de saúde, ausência ou 

dificuldade de apoio social ou familiar. Entretanto, vale salientar que há 

pessoas que buscam a institucionalização por escolha própria. 

         Na maioria das culturas a família é o suporte de todo o indivíduo, do seu 

nascimento até a sua velhice, pelo fato dela estar envolvida com o mesmo, 

biologicamente e psicologicamente durante muito tempo.  Anacleto et al (2004) 

defendem que a limitação das relações afetivas com os familiares deixa o idoso 

triste e revoltado, às vezes até fazendo com que o mesmo deixe de lado o 

sentido da vida, facilitando o surgimento de problemas de saúde e depressões. 

         Geralmente, a sociedade e a família procuram explicar o motivo pelo qual 

os levam a internar os idosos. Ambas alegam que os idosos terão melhores 

cuidados e que a única finalidade desta escolha é de protegê-los, prevenindo-

os de maus tratos. Contudo, apesar de algumas instituições terem boas 

condições, não será o suficiente para diminuir a dor e o sofrimento gerados 

pelo fato de terem sido obrigados a viverem como internos (SOUZA, 2003). 

         Segundo Capodieci (2000), a sociedade não tem condições e perspicácia 

necessária para encarar com sensibilidade as dificuldades geradas pelo 

envelhecimento. Na cultura em que o homem está inserido, a velhice é tachada 



14 
 

como sendo uma doença a qual, mais cedo ou mais tarde, a medicina e a 

ciência acharão um remédio apropriado para tal. 

         Por isso, o que motivou a pesquisadora para este estudo foi ter tido uma 

experiência na graduação, onde a mesma estagiou no programa de 

envelhecimento saudável na clínica de Psicologia, com sujeitos idosos. Ter a 

oportunidade de estagiar com idosos a sensibilizou pelo fato de notar que esse 

público necessita de uma atenção, uma vez que seus sentimentos e emoções 

afloram nesta fase, modificando suas vivências.  Assim, quando ingressou no 

Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho descobriu que poderia ter outra 

oportunidade de pesquisar mais sobre eles, sendo assim resolveu continuar 

nesta linha, porém com outro enfoque, desta vez tendo com foco os idosos 

institucionalizados. Ao fazer visitas em asilos, pôde-se perceber que os idosos 

passam por muitas dificuldades no momento de sua internação e nos anos que 

passam internados, muitos até sua morte e isso gera conflitos em sua 

subjetividade, ocasionando sentimentos negativos como a tristeza e o 

sofrimento, deixando-os fragilizados e com pouca ou nenhuma perspectiva de 

vida.  

         Segundo Martins et al (2011), a compreensão da realidade e das 

necessidade provindas dos idosos e de suas famílias são aspectos que 

oportunizam um melhor conhecimento referente ao âmbito social e familiar do 

qual essa população faz parte. 

         Deste modo, pretendeu-se nesta pesquisa compreender como os idosos 

vivem dentro de uma instituição, quais são seus sentimentos perante os seus 

familiares e com a nova situação, revelando suas angústias, tristezas, alegrias, 

solidão vivenciadas no contexto de uma instituição asilar.  

         Para tanto, o tipo de pesquisa utilizada foi de cunho qualitativo, por meio 

da história oral dos idosos participantes, que possibilitou levantar temas em 

relação ao envolvimento afetivo com sua família, antes e depois da internação, 

as vivências dentro do asilo, os sentimentos desencadeados por tal situação e 

os possíveis projetos de vida elaborados pelo idoso dentro da instituição. 
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         Conforme pesquisa de Anacleto et al (2004), os relatos dos idosos 

propiciam um resgate de sua identidade, do seu “eu”, autenticando a história 

vivenciada por eles e  proporcionando uma troca de experiências.  

         Por tudo o que foi mencionado acima, este estudo procurou elencar todos 

os processos psicológicos e sociais ocasionados pela chegada da internação, 

até os dias de vida de um idoso institucionalizado. Tais aspectos contribuirão 

para um melhor entendimento e uma melhor conscientização de como se dá o 

processo de viver de idosos em uma instituição de longa permanência. 

         Portanto, com o objetivo de discutir o processo de viver do idoso em uma 

instituição de longa permanência, questionou-se: Como ocorre o processo de 

viver do idoso frente a sua necessidade de residir em uma instituição de longa 

permanência? Quem são os idosos que estão institucionalizados? Quais os 

sentimentos evidenciados pelo idoso frente a sua institucionalização? Como 

fica o relacionamento entre o idoso e a família? O que ocasionou a sua 

institucionalização? Qual o projeto de vida delineado pelo idoso ao estar 

institucionalizado? 

         Para responder esses questionamentos foi necessário tecer um objetivo 

principal que foi o de conhecer o processo de viver do idoso em uma instituição 

de longa permanência. Para tal, traçaram-se os objetivos secundários, como: 

levantar os motivos da institucionalização do idoso; indagar sobre o seu projeto 

de vida diante da institucionalização; investigar as condições de 

relacionamento entre o idoso e a família antes e depois da institucionalização 

e; averiguar os sentimentos do idoso acerca da sua institucionalização. 

 Este estudo consta de embasamento teórico apresentando como 

fundamentação os temas relacionados ao idoso, família e institucionalização de 

longa permanência. Em seguida está o percurso metodológico delineado para 

o desenvolvimento da pesquisa.  

         Já a apresentação dos resultados juntamente com sua análise foi 

organizada trazendo uma breve trajetória de vida de cada um dos idosos 

participantes (Mônica, Catarina, Suzana e Antônio) até a sua institucionalização 

e, posteriormente, é apresentado o processo de viver do idoso frente à 

necessidade de estar residindo na instituição. Essa reflexão está pautada nos 
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motivos da institucionalização, seu relacionamento com a família antes e 

depois da institucionalização, sentimentos manifestados e o projeto de vida 

diante dessa nova condição de vida, sendo que essas duas últimas reflexões 

estão, também, apresentadas no formato de artigo científico. (Apêndice 04) 

         Por fim, estão as considerações finais do estudo, referência utilizada, 

documentos éticos, instrumento de pesquisa e o artigo com as suas normas de 

publicação postos nos apêndices e anexos.         
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2 FUNDAMENTAÇÃO TE ÓRICA 
 

 
 
2.1 Envelhecimento como um processo 

 

         No Brasil há cerca de 10 milhões de habitantes com 60 anos ou mais, 

conforme dados apontados no censo em 2000. Isso tudo significa que 8,65% 

da população são de idosos e que em 2025 esse percentual aumentará para 

15%, ou seja, aproximadamente 34 milhões de idosos, fazendo com que o 

Brasil torne-se o sexto maior país do mundo em relação ao número de pessoas 

mais velhas (MARTINS et al, 2011). 

        O Brasil caminha para o envelhecimento populacional devido a mudanças 

que vêm ocorrendo nas últimas cinco décadas, referentes ao grau de 

mortalidade e fecundidade. Tais modificações fizeram com que o país mudasse 

sua posição demográfica que antes era de alta natalidade e alta mortalidade 

para outra posição, de baixa mortalidade e de baixa fecundidade, 

respectivamente (LEBRÃ, 2009). 

         Ainda esta autora faz um comparativo do volume de pessoas com menos 

de 15 anos em 1940 e no ano 2000. Em 1940, esse volume chegou a 42, 6%, e 

em 2000 diminuiu para 29,6%. Já em relação aos idosos, em 1940 o volume foi 

de 4,1% e em 2000 subiu para 8,6%.   

 
         Como foi dito anteriormente, o envelhecimento da população está 

crescendo cada vez mais. Cabe às pessoas aprenderem a lidar com tal 

situação, aceitando o fato de que um dia ficarão velhas. Na concepção de 

Loureiro (2000, p. 40), o ser humano tenta “esquecer o fato de que será velho, 

pois, como já se viu, acredita que a velhice, assim como a morte, só chega 

para os outros. Os problemas do idoso, ele, hoje maduro ou jovem, pensa, não 

os terá quando for velho”.   

 
          As pessoas quando são jovens acreditam que para garantir uma boa 

velhice, devem casar-se, ter filhos, ter uma residência e uma adequada 

aposentadoria. No entanto, é no decorrer dos anos que situações inesperadas 

acontecem, podendo gerar desânimo e fazendo o indivíduo repensar nos seus 
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planos. Tal situação faz com que essa pessoa se adapte a novas experiências 

(FREITAS; NORONHA, 2010).  

 
         Quando o assunto é envelhecimento, geralmente existe uma ênfase 

maior nos fatores negativos do que nos fatores positivos. Durante muito tempo, 

o envelhecimento era considerado um declínio de limitações intelectuais, 

emocionais e mentais, onde tal fase era enxergada somente como um período 

de perdas, mas com o passar dos anos percebeu-se que há tanto perdas, 

quanto ganhos, não só na velhice como também em qualquer outra etapa da 

vida. Por mais que, às vezes, os aspectos negativos sejam em maior número, 

eles não extinguem os ganhos a ela associados, como as experiências 

alcançadas, capacidades sociais e grande sabedoria (NÉRI; FREIRE, 2000).  

          
         De acordo com Capodieci (2000), antigamente a velhice dava sinais aos 

quarenta anos de idade, todavia nos dias atuais, a mesma se inicia depois dos 

oitenta, derrubando o estereótipo de velhice permanente e inútil. Não obstante, 

o indivíduo deve se preparar para viver esta etapa de maneira sadia, inteligente 

e provida de muitos sentimentos bons, bem como ter objetivos traçados, 

visando sempre aprender mais. 

         Para Zimerman (2000) uma pessoa é considerada idosa quando possui 

diversas idades, ou seja, aquela que possui idade biológica, genética, 

psicológica e da sua relação social. Pode-se dizer também que as 

transformações dessa etapa da vida ocorrem em idade mais precoce ou mais 

avançada, em maior ou menor grau, levando em conta as características 

genéticas de cada pessoa, principalmente o modo como leva a vida, os hábitos 

alimentares, a estimulação mental, o controle do estresse, o apoio psicológico 

e a atitude positiva perante a vida. Esses fatores mencionados é que poderão 

retardar ou minimizar os efeitos da passagem do tempo.        

         Alguns desenvolvimentos sintomáticos que podem ser destacados nessa 

etapa senil são o desinteresse pelas atividades antes praticadas que traziam 

bem-estar e felicidade, a falta de convivência com amigos ou com familiares, 

pensamentos de incapacidade, crises de choro, perda da autoestima, entre 

outros fatores negativos (CAPODIECI, 2000).      
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         Néri e Freire (2000) destacam as diferenças de cada pessoa referentes à 

velhice e salientam em seus estudos alguns fatores que devem ser levados em 

consideração, são eles: a saúde, perdas físicas e as experiências de 

incapacidade biológica, bem como a questão das pressões e perdas sociais, 

por exemplo, a aposentadoria, perda do cônjuge, filhos e por último, mas não 

menos importante, a questão do ajustamento da ideia de tempo que se torna 

cada vez mais curta para os idosos, provocando uma nova compreensão do 

sentido da vida.  

         Os autores Birren, Schaie e Schroots (1996) descrevem os tipos de 

envelhecimento, quais sejam: a) Envelhecimento primário: pode ser definido 

como um fenômeno universal que atinge todas as pessoas por meio de fatores 

genéticos peculiares à espécie. Afeta de maneira gradual e acumulativa o 

organismo. Os indicadores que apontam as etapas do envelhecimento normal 

são os cabelos brancos, rugas, flacidez muscular, déficits sensoriais, etc. b) 

Envelhecimento secundário ou patológico: são as alterações devido às 

doenças relacionadas ao envelhecimento (não são mudanças normais dessa 

fase), por exemplo, a esclerose múltipla, demência senil e outras doenças 

neurológicas peculiares à velhice. c) Envelhecimento terciário ou terminal: é 

caracterizado como sendo as perdas físicas e cognitivas em um período curto 

de tempo. A acumulação de perdas é tachada como o ponto final das doenças 

terminais que ocorre em qualquer idade.  

         Conforme foi visto, a velhice tem seus aspectos positivos e negativos, 

cabendo ao indivíduo saber lidar com tais situações. Merece destaque também 

o envelhecimento saudável deste sujeito, questão muito importante para que se 

viva bem esta etapa da vida. 

         Para Pena e Santo (2006), envelhecer de forma saudável é uma meta a 

ser buscada, sempre levando em conta que existem mudanças que estão ao 

lado desse processo e que é importante que o indivíduo saiba lidar com elas. 

Vale advertir que a qualidade de vida é o resultado dos hábitos de cada pessoa 

e que as emoções são fatores colaboradores para obter uma vida sadia. 

         Somente quando o indivíduo começa a aproveitar mais suas experiências 

de vida, aprender a conviver com suas doenças, elaborar suas próprias perdas, 

mas não se esquecendo dos seus ganhos, driblando os preconceitos e 
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aprendendo a utilizar seu tempo, o indivíduo começa a aproveitar essa fase de 

forma saudável, gozando das coisas boas e, dessa maneira, sendo mais feliz 

(ZIMERMAN, 2000) 

          Zimerman (2000) ainda enfatiza que o importante é a postura de cada 

pessoa em relação à vida. O envelhecimento saudável irá depender de 

construções pessoais desses indivíduos, assim como depender também do 

significado que a mesma tem para cada um.  

         Um aspecto a ser destacado em relação a uma vida saudável é, segundo 

Blazer (1998, p. 15), o fato de que “assim como a saúde não é ausência de 

doença, o envelhecer bem não representa a ausência de problemas encarados 

pelos idosos”. 

         Sabe-se que a Psicologia e a Gerontologia já consideraram o 

desenvolvimento e o envelhecimento como ciclos opostos e trajetórias 

inconciliáveis. Entretanto, nos dias atuais a Psicologia já tem um conceito mais 

aceito em relação ao envelhecimento como sendo um processo adaptativo. 

Cabe ressaltar que tal fase varia entre perdas e ganhos (NERI, 2001). 

         Enfim, pode-se ressalvar que os idosos são pessoas que já passaram por 

diversas situações, boas e más, e que tiveram muitas experiências no decorrer 

de suas vidas. Segundo Espitia e Martins (2006), compreender o idoso e sua 

família é uma tarefa interminável, uma vez que tal tarefa é muito complexa, 

devido à sabedoria vinda dessas pessoas. Dessa maneira, as autoras 

salientam que os idosos são seres únicos e que temos muito a aprender com 

eles.  

 

 2.2 A família e o idoso 

         Ravagni (2008) aponta que as leis brasileiras amparam o idoso. A Política 

Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, subsidiado na Constituição Brasileira, 

artigo 230, defendem que as famílias têm obrigação de cuidar da pessoa idosa 

e que tal obrigação deve vir acompanhada e exercida com a sociedade, 

comunidade e o poder público.  

          A Política Nacional do Idoso (Lei 8842/1994, Artigo 4º, Parágrafo III), 

além de defender que a família deve ser responsável pelo idoso, priorizando o 
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cuidado do mesmo, determina que a institucionalização somente deva ocorrer 

caso o idoso não possua vínculo familiar, tenha sido abandonado ou não tenha 

condições de sustentar-se (BRASIL, 1994). 

         O processo de envelhecimento provoca modificações nos sentimentos do 

idoso e de sua família, avivando os laços familiares. É também nesta fase que 

o idoso requer mais atenção, amor e afetividade. Tal gesto afetivo é visto 

diariamente na vida destas pessoas, destacando outra vez que esta etapa deve 

ser vivida juntamente com a família para que haja um apoio por parte desta 

para com seu idoso (ESPITIA; MARTINS, 2006).  

         Espitia e Martins (2006) destacam que os lares estão perdendo as 

tradições familiares e, consequentemente, questões como o amor, o contato 

físico e a convivência do dia-a-dia que antigamente eram vistos como sendo de 

muita importância para as relações entre os membros da família. Nos dias 

atuais, existem transformações nesse núcleo familiar, devido aos novos hábitos 

e costumes, devendo a família saber lidar com essas novas situações para 

que, assim, desenvolvam-se de maneira adequada no ambiente social.  

         No decorrer da velhice, algumas pessoas ficam sem seus cônjuges, 

principalmente as mulheres pelo fato de terem maior expectativa de vida ou 

pelo menor índice de segunda núpcia após a viuvez. Dessa forma, é inevitável 

as perdas e, logo, o sofrimento. Para que haja uma aceitação de tais 

condições, é fundamental que consigam elaborar essas experiências de vida 

para que assim, sintam-se psicologicamente mais preparadas para 

recomeçarem a própria vida (CAPODIECI, 2000). 

          Conforme Karsch (2003), cuidar de uma pessoa idosa exige, 

principalmente por parte dos familiares, uma reorganização da vida familiar, 

profissional e social. Ainda, muitos cuidadores relatam que suas vidas foram 

modificadas de maneira intensa após a etapa do cuidar. 

          Tier, Fontana e Soares (2004) observam que existem diversas limitações 

na vida de uma pessoa velha, dentre elas pode-se destacar as modificações 

psicossociais que de certa forma causam influências no processo de viver do 

idoso para com sua família. Essas transformações estão relacionadas aos 
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fatores como déficit de memória, desorientação (tempo e espaço), sentimentos 

de solidão e abandono, podendo até mesmo ocasionar o suicídio. 

         As doenças crônicas em idosos como, por exemplo, hipertensão, 

acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, diabetes, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, podem ter uma ligação com o aparecimento da depressão. 

Pesquisas apontaram que os idosos doentes têm uma predisposição em 

manifestar sintomas depressivos, ocasionando não só incapacidades físicas 

como também psicológicas (LIMA; SILVA; RAMOS, 2009). 

         Muitas vítimas de acidente vascular cerebral (AVC) ficam incapacitadas e 

possivelmente serão dependentes de cuidado durante sua velhice. Em 

pesquisa realizada, percebeu-se que quando algum membro familiar deixa de 

realizar tarefas pessoais e sociais para cuidar de seu familiar doente, há um 

procedimento de reorganização de origem afetiva, financeira e de relações de 

poder no núcleo desta família (KARSCH, 2003). 

          Todos esses problemas de saúde dos idosos colaboram para opção de 

internação em asilos por parte dos familiares. Conforme Karsch (2003), os 

familiares alegam internar seu idoso no asilo pelo fato de não terem mais 

condições de disponibilizar o cuidado necessário que o mesmo demanda. 

Alguns familiares deixam claro que se tivessem condições de cuidar de seu 

parente, permitiriam que o mesmo morasse em suas casas com toda a família. 

         Segundo Fernandes e Garcia (2009), muitas vezes, a responsabilidade 

pelo ato de cuidar de um idoso é considerada um fator estressante e exaustivo. 

Tal questão é justificada pelo fato de que há uma implicação afetiva e por 

ocorrer a transformação de uma relação anterior de reciprocidade, referente à 

dependência. Vale lembrar que a maioria dos cuidadores sentem-se 

sobrecarregados, manifestando níveis altos de tensão pelo fato de 

desempenharem atividades aquém de suas capacidades, tendo como 

resultado uma situação de cuidado desequilibrada, geralmente sendo seguida 

de resultados insatisfatórios. 

          Em relação à responsabilidade depositada aos familiares, muitos estão 

despreparados para assumir tal tarefa que diz respeito ao bem-estar físico e 

psicossocial dos idosos, deixando, muitas vezes, sua própria vida de lado, 
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priorizando o cuidado do idoso dependente. Isto irá desencadear o cansaço e o 

estresse, devido à falta de apoio que deveriam receber (FERNANDES; 

GARCIA, 2009). 

         Indubitavelmente, a dependência senil influencia nas questões familiares, 

tanto afetivas, quanto físicas. Segundo uma pesquisa de Martins et al (2011), 

idosos dependentes causam uma desordem na estrutura e na economia de 

suas famílias e muitas são os familiares que têm a saúde afetada por causa da 

responsabilidade requerida. É interessante ressaltar que o idoso tem o seu 

projeto de vida modificado ao ingressar numa instituição de longa permanência, 

tendo que elaborar outro devido às circunstâncias.      

          Algumas famílias não têm condições de atender às demandas da saúde 

de seu familiar idoso dependente e por isso a necessidade de haver outro 

cuidador responsável é imprescindível. Para Karsch (2003) os cursos e 

treinamentos em serviço visam dar suporte às atividades de vida diária, 

ajudando no processo saúde/doença e favorecendo a integração idoso/família, 

idoso/sociedade. Dessa forma, os cuidadores terão condições de realizar da 

melhor maneira possível suas atividades e, como resultado, colaborar para 

uma melhor qualidade de vida dos idosos. 

          De acordo com Pena e Santo (2006), a relação do idoso com a 

sociedade, incontestavelmente, influencia nas etapas do envelhecimento. 

Muitas vezes, depois da aposentadoria, os idosos sentem-se inferiores pelo 

fato de se sentirem sem condições de realizar algo, sem nenhuma utilidade, 

sendo um peso para seus familiares. Tudo isso pode ocasionar um isolamento 

social por acharem que desta forma estarão evitando essas situações. 

          Tanto no âmbito familiar como no âmbito social, a conduta normal e 

anormal pode aparecer. Sabe-se que boa parte dos transtornos mentais são 

originados a partir dos aspectos sociais. O estresse, os problemas de origem 

emocional e o comportamento mal adaptado são exemplos disto, facilitando um 

rompimento nos relacionamentos interpessoais. Outro aspecto que também 

merece ser enfatizado são os eventos sociais estressantes na vida de pessoas 

mais velhas como, por exemplo, a perda do emprego na meia-idade ou a perda 

de um familiar ou amigo querido que possam acarretar uma desordem 

emocional, podendo resultar numa depressão (BLAZER, 1998). 
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          Sem dúvida, o melhor lugar para o idoso morar é no seu lar de origem, 

com seus familiares, porém, algumas vezes, esse lar não é o melhor para se 

viver. Em muitos casos, ocorrem conflitos com os demais membros da família e 

isso faz com que o idoso sinta-se fragilizado e traga sofrimento, mal-estar e 

oscilações no seu estado de equilíbrio, afetando assim sua vida (PENA; 

SANTO, 2006). 

          Segundo Freitas e Noronha (2010), deve-se levar em consideração que 

há idosos que mesmo tendo um lar e morando com familiares, optam por 

viverem em instituições de longa permanência por acharem que estão 

atrapalhando a vida dos filhos e dos netos, por serem viúvos ou por não terem 

filhos, entre outros fatores decisivos.  

 

 2.3 O idoso institucionalizado 

          No Brasil, a demanda de idosos institucionalizados cresce cada dez 

mais. As ILPI´s (Instituições de Longa Permanência para Idosos) tornam-se 

uma opção importante pelo fato de almejar a qualidade de vida e a satisfação, 

tanto por parte dos idosos como por parte da família (CREUTZBERG et al, 

2007). 

         As Instituições de Longa Permanência para Idosos funcionam através de 

normas e leis específicas. Em setembro de 2005 foi aprovada a Resolução de 

Diretoria Colegiada (RDC) que, por sua vez, seguiu um regulamento o qual 

designa o funcionamento para as ILPI´s. Segundo este regulamento, todas as 

ILPI´s devem criar um plano de trabalho e um plano de atenção integral à 

saúde que busque a universalização, equidade e integralidade para esses 

idosos, bem como trabalhar com a promoção, proteção e prevenção de 

doenças (WATANABE; GIOVANNI, 2009). 

          Para Creutzberg et al (2007), a ILPI vê a família como um alicerce para 

ajudar no cuidado de seus parentes institucionalizados. Já a família e o idoso 

veem a ILPI como uma parceira em relação aos cuidados e confiança. Em 

conjunto, todos esses fatores irão contribuir para a saúde e o bem-estar dos 

idosos. Dessa maneira, a instituição deve procurar conhecer melhor todo o 
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contexto familiar para que haja um acolhimento e um apoio referentes às 

demandas da família em questão. 

         De acordo com Watanabe e Giovanni (2009), as ILPI´s são consideradas 

um lugar para se viver, uma vez que diversos idosos vivem durante muitos 

anos nessas instituições. Existem residentes que moram em asilos boa parte 

de suas vidas, fazendo deles seu verdadeiro lar.  

         Creutzberg et al (2007) destacam que muitos idosos sentem-se 

envolvidos no ambiente institucional, demonstrando sentimentos positivos, 

sensação de bem-estar e satisfação em estarem inseridos num ambiente onde 

têm pessoas que prezam pelas suas vidas, demonstrando também a sua 

felicidade em fazer ou preservar suas amizades feitas lá dentro, deixando 

transparecer a vontade de não voltar mais para a sua casa de origem. 

          Porém, uma pesquisa de Martins et al (2011) constatou insatisfação e 

infelicidade de idosos institucionalizados. De outro lado, idosos que residiam 

em casas de seus familiares também relataram não aceitar uma possível 

internação. Tier, Fontana e Soares (2004) destacam que a maioria dos idosos 

internados em asilos ainda tem esperança de que algum familiar venha buscá-

lo para morar na sua casa. 

          Conforme Freitas e Noronha (2010), dentro do ambiente institucional há 

diversas formas de sentimentos que, muitas vezes, até geram conflitos entre os 

moradores que lá habitam. Fatores como desavenças, fofocas, paixões, 

competições, entre outros, são visivelmente observados pelas pessoas que 

convivem diariamente com esses idosos. 

         Um fator que facilita o aparecimento de problemas emocionais e físicos 

no idoso é a sua personalidade, uma vez que o idoso que passou a vida inteira 

sendo desconfiado ou arredio será assim para o resto da vida, todavia se o 

idoso possui algum tipo de demência, pode tornar-se agressivo e violento 

(BLAZER, 1998). 

          A ausência da família e o processo de adaptação no asilo envolvem 

aspectos biopsicossociais negativos. Tais aspectos podem ser destacados 

como sendo a perda da identidade, baixa autoestima, sedentarismo, perda da 
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capacidade laborativa, perda do controle financeiro, falta de vida social e 

poucas opções de lazer (ANACLETO et al, 2004). 

          Ainda Creutzberg et al (2007) apontam que a instituição não deve obrigar 

a família a participar desse convívio, e sim criar subsídios que proporcionem a 

motivação da mesma e, consequentemente, a integração no contexto 

institucional. A integração familiar auxilia na aproximação dos três fatores 

(idoso, família e cuidadores) e pode ser feita através de várias formas, por 

exemplo, participação dos familiares em festas de aniversário, datas 

comemorativas, atividades de lazer, etc. 

          Independente do que levou à institucionalização do idoso, o estado, a 

família e a sociedade devem integrar uma rede de apoio que possa colaborar 

para que haja uma qualidade de vida dos idosos mais digna e satisfatória 

(FREITAS; NORONHA, 2010). 

         Sabe-se que o idoso ao sair do núcleo familiar e migrar para o âmbito 

institucional passa por transformações em sua vida, tendo que lidar com o até 

então desconhecido e aprendendo a viver e se acostumar com esta nova 

condição.  

 Segundo Khoury et al (2006),  a resiliência pode ser definida como a 

capacidade do indivíduo de enfrentar as adversidades. Tais adversidades 

modificam a vida do indivíduo, devido aos fatores estressantes de determinada 

situação, possibilitando assim a adaptação ou a superação dessas 

circunstâncias. Basicamente, os estudos com a resiliência levantam questões 

referentes à maneira de como o indivíduo que está exposto às situações e 

experiências de risco consegue subsídios necessários para se desenvolver de 

maneira correta.  É válido enfatizar que muitos idosos podem estar se 

desenvolvendo e evitando certas patologias, participando ativamente de seu 

tratamento e tendo um envolvimento na prevenção de condições crônicas e 

seus sintomas. Desse modo, o idoso pode fazer uso da resiliência e ter o apoio 

de sua família, das equipes de saúde e também da sua comunidade.  

          Inevitavelmente, no momento da institucionalização haverá uma 

separação e um isolamento do idoso em relação a sua família e isso causará 

um conflito no relacionamento de ambos. Esse distanciamento do ambiente 
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familiar e do círculo de amizade gera muito sofrimento para o sujeito que foi, 

muitas vezes, abandonado pelos seus familiares (SOUZA, 2003). 

          Apesar de existir asilos disponíveis para os idosos viverem, 

incontestavelmente, o melhor lugar para qualquer pessoa viver é ao lado de 

sua família, principalmente quando este indivíduo é mais sensível e frágil, como 

é o caso da maioria dos idosos. De acordo com Espitia e Martins (2006), é no 

seio familiar que devemos encontrar nossos sentimentos e buscar 

experiências, já que os laços de amor e dependência aparecem ao nascermos 

e isso é duradouro. Tal fato proporciona um crescimento recíproco aos 

membros, dependendo de cada um preservar essa convivência.  

          Desse modo, é irrefutável a importância do vínculo familiar no decorrer 

da vida do ser humano, principalmente no final dela, uma vez que as ligações 

afetivas são imprescindíveis para o desenvolvimento saudável de cada um. 

Não se deve esquecer que um dia todos ficarão velhos e precisarão de apoio 

familiar, por isso deve-se cuidar de quem um dia foi cuidador.  

          Não só a família é responsável pelo equilíbrio salubre de idosos 

institucionalizados, mas também os trabalhadores da área da saúde. O 

trabalho desses profissionais possibilita um melhor cuidado, tendo como meta 

a saúde integral e estruturada deste público. Os profissionais da saúde mental 

devem integrar este grupo, pois desempenham um papel de fundamental 

importância na saúde psíquica da população asilar. O Papel do psicólogo 

dentro de uma entidade asilar é de grande valor para os sujeitos que lá 

habitam, uma vez que tal profissional proporciona a essas pessoas uma melhor 

qualidade de vida, além de estimular a preservação da autonomia, 

independência e autoestima. Dessa forma, o modo de vida dos idosos torna-se 

sadio, diminuindo a probabilidade de eventos que levam a patologias 

(CORRÊA et al, 2012).  

As referidas autoras pontuam que o psicólogo deve incitar a participação 

de idosos em atividades sociais e educacionais, bem como estimular sua 

criatividade, sociabilidade e participação comunitária. Tudo isso colaborará 

para que eles realizem suas perspectivas e alcancem um significado de vida.   
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          Mais uma vez, é válido enfatizar a importância do psicólogo em marcar 

seu recinto de trabalho, pois é desse modo que serão vistos como profissionais 

úteis e necessários às pessoas que deles precisam. Para que essas metas 

sejam alcançadas, devem ser implantadas ações que visem a modificação de 

atitudes, práticas e políticas, promovendo ao idoso um favorecimento e 

desenvolvimento peculiar (CORRÊA et al, 2012). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 

         Para a realização desta pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa, 

por meio da História Oral, a qual contribuiu para um entendimento referente ao 

processo de viver do idoso em uma ILPI.   

    
         Nas palavras de Bauer e Aarts (2002, p.57), o principal objetivo da 

pesquisa qualitativa “é na tipificação da variedade de representações das 

pessoas no seu mundo vivencial”. Salientam que aspectos como o 

comportamento, as opiniões, os sentimentos, os costumes, o sistema de ideias, 

entre outros, podem ser observados neste tipo de pesquisa.  

           
         Para Beck, Gonzales e Leopardi (2002) a história de vida (ou oral) 

propicia um levantamento do histórico pessoal do relator, visando conhecer o 

processo de vivência deste indivíduo e ajudando-o a resgatar sua biografia até 

o momento presente. Também merece destaque os pontos positivos desse 

instrumento de pesquisa, uma vez que contribui, dando informações culturais 

do indivíduo para que haja uma compreensão por parte do pesquisador em 

relação à história de vida do entrevistado em questão. 

          A presente pesquisa foi realizada em uma ILPI, localizada no município 

de Palmeira das Missões, região noroeste do Rio Grande do Sul. É uma 

entidade filantrópica, assistencialista-caritativa, dependente de doações de 

órgãos públicos e privados, além do rendimento próprio de alguns idosos que 

possuem aposentadoria. Foi fundada por religiosos com o intuito de abrigar 

idosos carentes ou que foram abandonados pela família. Antigamente era 

dirigido por freiras (irmãs) do município, porém agora é dirigido pela 

Associação das Damas de Caridade, constituída por senhoras voluntárias que 

compõem a diretoria do asilo. 

          Atualmente possui 45 internos, sendo 29 do sexo feminino e 16 do sexo 

masculino, oriundos tanto do próprio município como de toda a região. 

Geralmente, os idosos têm acesso à entidade por intermédio de seus familiares 

ou são encaminhados pela assistência social do município ou da região.  
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         O ambiente físico da instituição pode ser caracterizado como um recinto 

simplório. A fachada possui alguns bancos. O pátio e a sala principal, por 

serem um espaço público, são amplos e espaçosos. Na sala há televisão, 

lareira e diversos assentos, como sofás e cadeiras, bem como mesas onde os 

internos realizam as refeições. A cozinha é um ambiente pequeno, utilizada 

somente pelas funcionárias e algumas internas para o preparo dos alimentos. 

O espaço privado apresenta diversos quartos, com leitos duplos e triplos, 

separados por sexo. Os banheiros são adaptados. Corrimões e rampas 

aparecem em todos os ambientes. Ainda possui um escritório de uso restrito à 

direção e uma igrejinha, onde são realizadas missas semanalmente.  

          A equipe que disponibiliza o atendimento a esses internos é composta 

por 14 funcionários, são eles: técnicos de enfermagem, cozinheiras, auxiliares 

de serviços gerais, coordenadora e diretora. Voluntários na área da saúde e da 

educação também frequentam a instituição, bem como os estagiários dos 

cursos de Nutrição e de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM-CESNORS), Campus Palmeira das Missões, que colaboram com os 

cuidados aos idosos. Algumas vezes, quando solicitados, médicos também 

visitam o asilo. 

          As atividades mais praticadas pelos internos são os passeios pela 

cidade, participação em eventos educativos, festas em datas comemorativas, 

culto em missa e aulas de alfabetização. As idosas que têm condições 

funcionais colaboram na cozinha do asilo e alguns idosos realizam algumas 

tarefas na horta da instituição. 

          Portanto, os participantes da pesquisa foram os idosos 

institucionalizados com 60 anos ou mais. Os critérios utilizados na escolha 

destes corresponderam: variável de sexo, participação em atividades 

diferentes, tempo de inserção na instituição e capacidade cognitiva preservada, 

tais como a percepção, comunicação, memória, entre outros. Ou seja, idosos 

que tivessem condições de estar narrando  o seu histórico de vida, bem como o 

processo que envolve a institucionalização, para que pudéssemos obter relatos 

fidedignos e com histórias de vida diferentes. Vale enfatizar que a informação 

do estado mental foi dada pelos profissionais da entidade que inclusive os 

indicaram.   
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         Foi levantado o relato de, inicialmente, três idosos para alcançar o 

objetivo desta pesquisa, priorizando os idosos que moram a mais tempo no lar. 

Compete lembrar que se extinguiu a possibilidade de participar desta pesquisa 

qualquer idoso que demonstrou ter alguma fragilidade de origem física ou 

psicológica, ou qualquer outra forma de patologia que impossibilitasse o 

presente estudo. Cabe ressaltar também que o quantitativo de idosos foi 

acrescido para quatro, o que determinou o término da coleta foi o critério de 

saturação dos dados. 

          De acordo com Bauer e Gaskell (2002), a saturação ocorre quando há 

interrupção do procedimento seletivo devido ao fato de que os esforços 

adicionais não trarão mais variedade para a pesquisa. 

          Para concretizar a coleta de dados e assim obter a análise de dados, 

primeiramente, foi realizada a observação do cotidiano da instituição, assim 

como a aproximação da pesquisadora com os idosos, para que os mesmos se 

sentissem acolhidos e à vontade para relatarem fatos de sua vida.  

 Inicialmente, a aproximação da pesquisadora deu-se com todos os idosos 

residentes na ILPI. Somente quando os entrevistados foram indicados pela 

direção do asilo que a pesquisadora procurou aproximar-se mais de Suzana, 

Mônica, Antônio e Catarina. Apesar de já se conhecerem - pesquisadora e 

pesquisados - a aproximação mais íntima foi de grande importância, pois 

proporcionou uma relação sólida, transmitindo confiança e camaradagem para 

os mesmos.  

 Antes das entrevistas, procurou-se manter conversas informais, sobre 

diversos assuntos. Além dos diálogos mais descontraídos, a pesquisadora 

também utilizou-se de materiais didáticos para consolidar o vínculo. Durante 

alguns dias de visita, foi levado jogos, desenhos impressos em folhas de ofício 

para que os interessados pudessem estar colorindo e escrevendo, atividade 

apreciada por muitos lá dentro. E, somente após a consolidação do vínculo é 

que a pesquisadora iniciou a coleta de dados.  

 Em seguida, foi realizada a entrevista face a face com os sujeitos da 

pesquisa utilizando um roteiro constituído de perguntas abertas que possibilitou 

narrar a história de cada idoso (Apêndice 01). Contudo, coube à pesquisadora 
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ter tido sensibilidade e discernimento para conduzir a entrevista de maneira 

adequada, sem que agredisse emocionalmente os relatores, demonstrando 

confiança e amabilidade aos mesmos.  

 O contato com esses idosos foi tranquilo, uma vez que todos têm uma 

personalidade sociável e sossegada. Além dos dias de visitas e observações 

no ambiente asilar, foi necessário mais quatro dias utilizados somente para as 

entrevistas. Cada dia um idoso era entrevistado. As entrevistas ocorreram de 

uma maneira positiva, pois os participantes contribuíram ricamente na coleta de 

dados, trazendo desde as histórias corriqueiras do dia a dia, até aquelas 

guardadas particularmente em seu âmago.   

          Segundo Gaskell (2002), existem muitas vantagens em utilizar a 

entrevista como meio de apanhar informações. A entrevista individual, por 

exemplo, é indicada quando o objetivo da pesquisa é conhecer inteiramente a 

vida do entrevistado, uma vez que tal alternativa de pesquisa levanta 

experiências detalhadas e escolhas pessoais do indivíduo. Um público que se 

encaixa neste perfil de pesquisa são aqueles difíceis de aproximação como, 

por exemplo, idosos, pessoas doentes, crianças, entre outros.      

          Para Polit; Beck; Hungler (2004), uma alternativa que contribui para o 

autorrelato é a observação direta, pois ao utilizar-se de tal técnica, pode-se 

medir um fenômeno de maneira ampla. 

          Foi elaborado um cronograma para o desenvolvimento da pesquisa 

juntamente com os responsáveis pelo asilo, que conciliasse os dias de visitas à 

instituição pela pesquisadora, para que desta forma não houvesse qualquer 

empecilho à pesquisa, concretizando assim a coleta de dados por meio da 

entrevista gravada. Porém, antes foi requerida a assinatura de autorização da 

instituição, bem como dos entrevistados para que fosse utilizado o gravador na 

entrevista, vindo dessa forma a facilitar a coleta do conteúdo relatado. É 

importante advertir que a instituição e os entrevistados foram cientificados em 

relação aos objetivos da pesquisa. 

         Bauer e Jovcholovitch (2002) destacam os passos para a realização de 

uma entrevista narrativa, são eles:  
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 1) Preparar a entrevista, primeiramente criando familiaridade com o 

campo de estudo. A partir disto, o pesquisador pode começar a desenvolver 

perguntas e questões referentes à pesquisa.  

 2) Explicar o procedimento da entrevista para o entrevistado. Em seguida, 

inicia-se a entrevista, utilizando-se de gravador, sempre com o consentimento 

do relator. A gravação é importante, pois contribui para uma análise mais 

adequada. 

 3) A narração não deve ser interrompida pelo entrevistador e o mesmo 

deve conter-se para não fazer nenhum comentário, apenas exercer sinais de 

escuta e interesse demonstrado (“hum”, “sim”, “aham”). 

 4) Após o término do relato do entrevistado, começa-se o questionamento 

por parte do pesquisador. É necessária esta etapa, pois levanta assuntos que 

não apareceram no momento da narrativa. 

 5) Por fim, após desligar o gravador, podem ocorrer comentários 

informais. Assim, deve-se continuar o diálogo de forma descontraída, muitas 

vezes contribuindo para um melhor entendimento da entrevista formal. 

          Ao final desta etapa, foram expostos aos idosos os seus relatos frente 

aos questionamentos feitos, para que os mesmos alterassem se assim 

achassem necessário. Não houve necessidade de alteração das respostas, 

assim, as informações foram mais legítimas possíveis, concretizando a 

validação dos dados junto aos pesquisados.       

         Com a validação feita, partiu-se para uma leitura mais profunda do 

conteúdo das entrevistas para identificar as suas similaridades de respostas, 

construindo assim as categorias definidoras, subcategorias e narrativas, e por 

fim, realizou-se a análise daquelas. Conforme Beck, Gonzales e Leopardi 

(2002, p.220) a análise de conteúdo é conceituada como sendo “um método de 

tratamento dos dados obtidos em textos ou gravações reduzidas a textos, 

como um conjunto de técnicas de análise de comunicação”. Em outras 

palavras, as autoras apontam que a análise de conteúdo é um instrumento de 

pesquisa objetivo, metódico e qualitativo de todo o material elencado no 

momento da comunicação. 
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         De acordo com Moraes (1999), o processo de análise de conteúdo se dá 

em cinco etapas, são elas: 

- Preparação de informações: identificação dos diferentes materiais 

alcançados, realizando leituras para que, dessa forma, possibilite escolher 

àqueles que estão mais pertinentes com a pesquisa; 

- Unitarização: Reler os materiais levantados com o intuito de determinar a 

unidade de análise; 

- Categorização: é um método de congregar os dados, levando em conta as 

suas semelhanças ou, em outras palavras, é uma síntese que aponta os 

resultados da pesquisa e nela são salientados os seus pontos principais. Pode-

se dizer que o principal objetivo deste tipo de análise é propiciar uma 

diminuição dos dados de uma comunicação. 

 - Descrição: Para cada categoria elabora-se um texto síntese que mostre o 

conjunto dos significados das unidades de análise incluída nelas. Sugere-se 

que haja citações diretas dos dados verdadeiros. É de suma importância esta 

etapa, pelo fato de expressar os significados levantados nos relatos estudados. 

- Interpretação: é realizada por meio de uma busca de significados citados nas 

categorias da análise. Um vínculo que possibilita uma maior profundidade na 

análise de dados é a teorização, interpretação e, por fim, a compreensão. 

          Conforme as recomendações da Resolução 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde, para a realização da pesquisa foi levado em consideração 

as seguintes recomendações:  

- Foi requerida a autorização da Instituição de Longa Permanência para 

Idosos – São Vicente de Paulo. (Apêndice 02) 

- Foi requerida a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para cada participante. (Apêndice 03) 

- Todos os participantes foram informados que sua liberdade para 

escolher participar ou não da pesquisa e, independentemente, de sua resposta, 

em nada modificaria seus cuidados na instituição.  
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- Todo o material coletado durante este projeto está mantido em sigilo. 

Apenas os abrangidos no projeto manipularam os dados coletados, sendo que, 

os idosos terão a sua identidade preservada através de pseudônimos. 

- O risco ao idoso que poderia ocorrer durante a coleta de dados era o 

abalo emocional, tendo em vista que a pesquisa se propôs trazer a tona os 

sentimentos expressos relacionados à institucionalização, implicando em 

recordações quase sempre desagradáveis, haja vista que envolveu aspectos 

sobre a história de vida deles. No entanto, a pesquisadora, como psicóloga, 

esteve atenta durante todo o processo procurando dar apoio psicológico a este 

idoso, conduzindo a entrevista cautelosamente e, quando necessário, 

interrompendo-a para depois reiniciá-la, deixando ao critério do idoso sua 

permanência na pesquisa. 

- O Projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da UNIVALI, obtendo o parecer de aprovação nº. 278 em 12 de julho de 2011.   

- Os resultados desta pesquisa foram apresentados no Curso de 

Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho e será encaminhado 

pelo relatório da pesquisa à Instituição de Longa Permanência para Idosos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
          Levando em consideração os objetivos propostos, os resultados foram 

analisados e categorizados, destacando-se de início a descrição da história de 

vida trazendo as características dos idosos até a sua institucionalização. 

Posteriormente, os dados foram analisados em categorias, quais sejam: motivo 

da institucionalização; o relacionamento entre o idoso e a família antes e 

depois da institucionalização; os sentimentos dos idosos referentes à vida na 

instituição, e por fim, o projeto de vida diante da institucionalização. 

 
4. 1 Descrição da história de vida até a internação  
 

 
4.1.1 Mônica  

 
          Mônica tem 65 anos, analfabeta, viúva e não tem filhos, paranaense, 

cresceu no interior, onde viveu boa parte de sua vida. Quando sua mãe faleceu 

tinha 03 anos e, por isso, passou a morar com seus avós. Desde muito 

pequena teve que trabalhar na lavoura juntamente com seus familiares.  

         Conheceu o seu marido em um baile e logo se apaixonou. Ficou noiva 

aos 16 anos, casando-se aos 17 anos no Rio Grande do Sul. Logo após o 

casamento, foi morar em Panambi (RS) e relata que gostava muito de lá.  

         Conta que tinha prazer em cozinhar, principalmente em fazer cucas e 

pães para o seu companheiro. Comenta também que se casou de véu e 

grinalda e que teve uma linda festa de casamento. Porém, certo dia foi viajar 

com seu marido e acabaram sofrendo um grave acidente que causou a morte 

dele “Nós estava viajando e ele bateu em outro carro. Foi feio o acidente. Eu fiquei 

bem judiada e o meu marido não aguentou e acabou falecendo.” 

         Ela sente muita falta do marido, e muita saudade da época em que vivia 

com ele: “Não tenho mais marido [...] eu ia aos bailes com ele, eu ia aos restaurantes 

almoçar [...].” [choro]. 
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          Antes de residir no asilo, Mônica relembra que um amigo perguntou-lhe 

se queria rever seus parentes e a mesma respondeu que sim. Então esse 

amigo disse-lhe que tentaria achá-los. Foi até o Paraná ver se encontrava 

alguém, mas não achou. Pouco tempo depois em uma viagem até Porto 

Alegre, esse amigo encontrou alguns de seus parentes. Quando retornou a 

Palmeira das Missões (RS), contou-lhe que tinha encontrado alguns de seus 

parentes e prometeu que iria levá-la até eles. Ela ficou emocionada, não 

sabendo se chorava ou se ria com essa notícia. Viajou e foi visitar uma tia em 

Porto Alegre (RS). Diz que antes disso levou quase 49 anos para rever algum 

de seus parentes. “Fiquei longe da minha gente [...]“. Apesar de algumas 

situações difíceis de sua vida, Mônica afirma estar contente e tem uma vida 

feliz dentro da instituição, em que vive há 09 anos.  

          Mônica se mostrou ser vaidosa porque procura estar sempre com blush, 

batom vermelho, com as unhas pintadas e utiliza muitos adereços. É muito 

comunicativa, alegre e desinibida. Gosta de conversar, contar histórias, mas 

sempre acompanhada de seu chimarrão. 

 
 
4.1.2 Catarina 
 

          Catarina, 68 anos, analfabeta, do lar, nasceu em Campo Santo (RS), 

porém foi criada no município de Boi Preto (RS). Viúva e sem filhos, reside na 

ILPI há 04 anos, teve 03 acidentes vasculares devido à hipertensão arterial. 

Conta que quando morava em Boi Preto (RS), a cidade era só um povoadinho 

e que tinha apenas uma igreja católica. Foi criada pelos pais, porém sua avó 

colaborou em sua criação. Trabalhou desde cedo e conta que não teve 

infância, pois além de trabalhar na lavoura, tinha que cuidar de seus irmãos 

mais novos: “[...] porque a minha mãe assim, como é que eu vou dizer, ganhava os 

filhos e entregava para mim cuidar. Eu que cuidava, eu que tomava conta.” 

          Relata ter muita mágoa de sua mãe. “Eu era escrava em casa [...] quando a 

mãe chegava em casa, a casa já estava tudo limpa [...].” Relembra que seu pai 

faleceu aos 95 anos. Naquela época, ela passou por muitas situações difíceis. 
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Diz que não tinha condições de ir ao médico quando ficava doente devido à 

questão financeira que se encontrava. 

          “Meus dentes arrumei quando eu tinha 17 anos [...] eram tudo podre [...] eu 

trabalhava o dia inteiro e não dormia de noite de dor de dente, daí eu peguei, vendi 

umas galinha, fiz um dinheirinho, paguei o ônibus e me fui pra Chapada, lá no dentista 

[...] extraí tudo, tudo lá, não deixei nenhum e não pegou a anestesia por que estava 

tudo inflamado [...] eu era bicho, eu aguentei por que eu era forte mesmo, e ele 

cavocava pra tirar os pedaços. Coloquei duas chapas...ai costurava, enchia de algodão, 

costurava...”  

          Ainda relata com muita tristeza que queria ter tido filhos, mas não pôde, 

pois segundo um médico, não teria condições de seguir adiante uma gravidez: 

“De tanto que queria, eu não tive. O doutor disse que eu tinha o útero virado, não 

podia segurar filho.”  

         Enfatiza que trabalhou intensamente em sua vida. Mesmo depois de 

casada, trabalhava como dona de casa, fazendo todo o serviço doméstico e 

também ajudando o marido na lavoura, plantando trigo e arroz:  

          “Carpia, cortava trigo, cortava arroz. Quando não tinha serviço em casa, 

trabalhava na roça. Mas eu enfrentei até capoeira pra ganhar o pão de cada dia. Ia 

com foice, facão, foice, facão e enxada. Eu cresci no meio do mato, eu fui bicho na 

lavoura pra trabalhar. Só não lavrei porque não tinha força, eu era muito 

miserávelzinha, muito aperriadinha, não tinha força para o arado.”  

          Viveu momentos muito felizes ao lado de seu companheiro. Conta com 

certa empolgação que gostava de sair com ele, e que frequentava os bailes da 

cidade sempre acompanhada do marido: “Ele tomava cerveja e eu dançava com os 

outros [...] ele nem tinha ciúme.” [risos]  

          Catarina demonstra ser uma pessoa de origem humilde, suas vestes são 

simples, sem vaidades. É discreta, reservada, porém gosta de conversar. Tem 

uma fala suave e seu linguajar é notavelmente coloquial. 

 

 
4.1.3 Suzana 
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          Suzana, 66 anos, 2° grau incompleto, separada e com 04 filhas, Nascida 

em Palmeira das Missões (RS). Reside na ILPI há quase 02 anos, tem 

problema cardíaco (05 safenas e 03 cateterismos). Conta que foi residir no 

asilo por vontade própria, pois se sentia solitária em casa. Apesar de morar 

com uma das filhas, Suzana passava boa parte do tempo sozinha, pois a filha  

trabalhava o dia todo, estudando também à noite.  

         Relata que passou sua juventude morando numa granja, onde trabalhou 

como cozinheira, faxineira e ajudando nos cuidados com os animais. Narra que 

tinha uma amizade muito grande com os seus antigos patrões, e que considera 

a ex-patroa uma grande amiga. Quando saiu da cidade para residir na granja, 

já tinha 03 filhas. Relembra que trabalhou muito lá, e que, muitas vezes, 

cozinhava para mais de vinte peões. 

          “Além de ser cozinheira, lavava tudo as roupas deles e cuidava do quarto dos 

homens”.  

          Casou-se com 25 anos. Foi trabalhar como professora do ensino 

fundamental em uma vila rural no ano de 1970. Voltou para Palmeira das 

Missões (RS), pois as suas filhas queriam vir para a cidade. Tem filhas gêmeas 

que nasceram em 1971 e uma delas tem um casal de gêmeos. Duas de suas 

filhas, atualmente, lecionam na mesma vila rural que Suzana trabalhava 

antigamente, localizada na Esquina Scherer (aproximadamente, uns 20 km de 

Palmeira das Missões). Expõe que se separou do marido por causa do 

problema de alcoolismo dele.  

         Durante alguns anos, depois de separar-se e ir morar em São Leopoldo 

(RS), chegou a trabalhar como cuidadora de uma senhora nesta cidade, 

fazendo sua higiene e alimentando-a. Conta que antigamente, quando alguma 

mulher ia dar a luz no hospital de caridade de Palmeira das Missões (RS), a 

chamavam para que a mesma pudesse estar dando os cuidados necessários, 

devido a sua experiência como cuidadora. Diz com muita empolgação que 

cuidava da sonda dos doentes e que aprendeu tudo praticamente sozinha. 

“Aprende com o tempo, trabalhando, cuidado da pessoa idosa. Lá na vila da mãe em 
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São Leopoldo qualquer pessoa ficava doente e vinham me chamar: chama a Dra. 

Suzana aqui”.  

 Recorda com desapontamento que sua ex-patroa quis lhe dar o curso de 

Enfermagem e ela optou por não fazer na época: “Uma coisa que eu sempre 

gostei de fazer [...] não fiz de boba”. Termina esse assunto dizendo que sente 

muita falta de realizar essas atividades, pois foi um trabalho que sempre gostou 

de praticar.  

          Suzana demonstrou ser uma pessoa distinta, bem articulada, culta e 

inteligente. Veste-se de maneiras simples, porém com vestimentas boas.  

         

4.1.4 Antônio 

          Antônio, 84 anos, analfabeto, viúvo duas vezes, tem 02 filhas (uma 

falecida), natural de Cruz Alta (RS), onde viveu seus primeiros 02 anos de vida, 

mudou-se com os pais para São José (RS), ainda criança. Conta que não 

estudou, pois seu pai não permitiu: “Nunca tive aula, e o meu pai era professor, daí 

pra filho-aluno ele não deu aula”. Relembra que quando pedia para estudar, seu 

pai respondia: “Vai trabalhar na lavoura. Vai ficar escrevendo carta pras gurias?” 

         Casou-se com a primeira esposa com quem teve 02 filhas. Sua esposa 

faleceu devido a um câncer e Antônio ficou morando com uma das filhas. 

Depois de alguns anos conheceu outra companheira, com a qual não teve 

filhos. Uma de suas filhas acabou falecendo pouco tempo depois.  

“[...] quando me casei, eu era novo ainda [...] Com a primeira, fiquemos, não 

me lembro se eram 07 anos [...] a outra levou uns 09 anos, por aí”. [se refere ao 

tempo de casamento].  

         Relata ter sido abandonado pela segunda esposa, por causa de outro 

homem. Ela veio a falecer em decorrência de um câncer.  

          “As duas é de câncer, a primeira e a segunda. Um tá aqui no municipal que foi 

por último. Eu já tenho o meu jazigo ali. A hora que eu fechar os olhos é só eu fazer a 

carneira.” 
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         Quando jovem trabalhou nas lavouras: “eu era da lavoura [...] me criei 

trabalhando na lavoura [...] prantando e prantando, lidando com as colheitas.” 

Trabalhou também na prefeitura de Palmeira das Missões, como jardineiro. Diz 

sentir muita falta do trabalho e que só não volta a fazer essas atividades, 

porque não tem mais condições físicas. “Eu trabalhava por conta lá na prefeitura, 

trabalhei 08 anos na prefeitura. Eu sou auxiliar de jardineiro. Essas podação que eles 

fazem por aí, eu conheço tudo aqui.” 

          Antônio reside na ILPI há 10 meses. A institucionalização foi uma 

decisão tomada pela assistência social do município que constatou a 

impossibilidade desse idoso de morar sozinho, uma vez que o mesmo tem 

problemas de saúde e sua família não tem como cuidá-lo. Porém, Antônio 

deixa claro que nunca esteve de acordo com essa mudança.  Sofre de diabetes 

e tem um problema no joelho direito. Devido a isso, tem que tomar muita 

medicação, todos os dias. “Agora tô fazendo tratamento da diabete, mas ó tô 

tomando uns comprimidos desse tamanho assim que eu tomo [...] duas vezes por dia. 

Tem dias que eu ando enjoado de tanto tomar remédio, mas tem que tomar, né? É 

remédio”. Conta com tristeza que teve que mudar alguns hábitos por causa do 

diabetes como, por exemplo, abrir mão de alguns alimentos que gostava muito 

de comer antes. “Tô em tratamento. Tiraram-me a doçura, tiraram salgadinho, me 

tiraram tudo.” 

          Antônio é muito bem humorado e tem uma aparência simpática. De fala 

mansa, aparenta ser uma pessoa tranquila e simplória.  

 

4. 2 Refletindo sobre o processo de viver do idoso frente a necessidade 

de residir na IPLI 

 

4.2.1 Motivo da institucionalização 

          Considerando os relatos dos idosos estudados, pôde-se observar que os 

04 (quatro) ingressaram na ILPI pelo mesmo motivo: a falta de cuidador. Haja 

vista os problemas de saúde que demandam de ajuda, devido à situação de 

dependência dos mesmos.  
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          Todos mostraram ter nível socioeconômico baixo, portanto não tinham 

condições de estarem contratando cuidadores particulares, dependendo da 

vigilância de seus familiares mais próximos. Porém, como os familiares tinham 

outras ocupações, não poderiam dar a atenção necessária aos mesmos, como 

relata Catarina: “Eles acharam que eu não estava bem aqui [...] não podem me 

cuidar, tudo trabalha, porque tudo é empregado.”  

          Quando ocorre um incidente ou uma situação imprevista, os familiares 

desses idosos não sabem a quem recorrer, por isso tomam a decisão de 

interná-los numa ILPI, privada ou não, a qual muitas vezes, não proporciona 

suporte necessário em relação aos cuidados dos internos. O recinto 

desconhecido do asilo ocasiona o isolamento e o abandono, além do idoso se 

sentir esquecido pelos membros de sua família (POZZO, 2012). 

         Para Tier, Fontana e Soares (2004) a responsabilidade com o idoso 

deveria ser compartilhada com todos os membros da família e não somente 

com um deles. Muitas vezes, essa responsabilidade fica tão pesada, que o 

membro da família que cuida do idoso, sente-se sobrecarregado e acaba 

decidindo pela internação. Cada membro familiar deveria ter um compromisso 

e ser mais afável com seu idoso, pois, dessa forma, a interação familiar 

aumentaria.  

          De acordo com Karsch (2003), pelo menos 40% de indivíduos com 65 

anos ou mais precisam de ajuda para realizarem alguma tarefa. Preparar as 

refeições, fazer compras, cuidar das finanças e limpar a casa são exemplos 

disto. Já uma parcela menor de 10% requer auxílio para realizar atividades 

básicas como, tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se, sentar e 

levantar de cadeiras e camas.  

          O processo de cuidar de idosos dependentes pode causar múltiplos 

desconfortos para o responsável de tal atividade. Algumas tarefas podem 

desencadear estresse, implicação afetiva, sobrecarga, altos níveis de tensão, 

falta de preparação e falta de tempo para si mesmo (FERNANDES e GARCIA, 

2009).  
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         O indivíduo que desempenha, na maioria dos casos, o papel de cuidador, 

são os cuidadores informais, ou seja, pessoas que tem algum grau de 

parentesco com o idoso, proximidade física, proximidade afetiva e geralmente é 

do sexo feminino. Este tipo de cuidador pode ser dividido em dois grupos: 1) 

Cuidador primário: o único responsável pelos cuidados diretos ao idoso, 

podendo ser ajudado por outras pessoas que pertençam à rede informal de 

cuidados; 2) Cuidador principal: assume toda responsabilidade realizando os 

cuidados sem poder contar com a ajuda de outra pessoa ou de profissionais 

(KARSCH, 2003). 

          Ainda, a autora pontua que os cuidadores formais que são 

caracterizados como sendo sujeitos que possuem cursos e treinamento de 

serviços (suporte às AVD’s) e melhor preparação, objetivando uma melhor 

qualidade de vida, favorecendo a integração idoso\família e idoso\sociedade.  

 Contudo, muitos dos idosos vivenciam a carência de cuidador seja o 

informal ou formal, a exemplo de Catarina que relata que quando saiu do 

hospital seu irmão acolheu e cuidou dela. Porém, teve que ir para o asilo 

devido ao falecimento dele, já que não havia ninguém para cuidá-la. 

         Catarina conta: “Eu já estava ali com meu irmão quando eu vim do hospital, dei 

alta, daí eu fui pra casa dele lá na Vista Alegre [...] não tinha quem me cuidasse, daí 

tive que vim aqui pro asilo quando ele faleceu.”  

“[...] eu ficava sozinha em casa, caía e não tinha quem me levantasse [...]. Ele 

arrenda terrenos grandes pra plantar e a mulher dele trabalha no hospital [...]. Daí ela 

entra, pega às 19 horas no hospital e eu ficava sozinha de noite. Ele tinha que me dar a 

janta, ele tinha que me dar remédio, até eu deitar”, expõe Catarina, em relação ao 

seu irmão e sua cunhada que a cuidavam.  

          Conforme pesquisa realizada por Marques, Teixeira e Souza (2012), o 

ato de cuidar pode ser encarado como uma situação negativa se esses 

cuidadores não tiverem um apoio e uma orientação apropriada. Um cuidador 

que não tiver o preparo adequado poderá sofrer de ansiedade e um grande 

desgaste físico, sendo isso prejudicial tanto para quem cuida como para quem 

recebe os cuidados. 
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         Os problemas de saúde apresentados pelos 03 (três) idosos são um dos 

fatores mais motivadores da internação. O adoecimento limita a autonomia 

individual, fazendo com que esses idosos precisem mais da família para 

auxiliá-los nos seus cuidados e atividades de vida diária (AVD). Todavia, esses 

familiares não podem estar dando a atenção necessária por diversos motivos, 

por exemplo, condições financeiras baixas ou falta de tempo.      

          A população idosa no Brasil é de, aproximadamente, dois milhões de 

pessoas (11%). Afirma-se que de toda essa estimativa, 200.000 pessoas 

demonstram problemas relacionados à dependência, e 20.000 encontram-se 

acamados ou com debilidade funcional (POZZO, 2012). 

  “Eu tenho problema cardíaco, tenho 05 safenas, 03 cateterismo.” (Suzana) 

  “Menina, passei por 03 derrames [...] A minha irmã faleceu e eu fiquei rolando 

pelas casas.” (Catarina) 

“Diabete [...] tô em tratamento. Tiraram-me a doçura, salgadinho, me tiraram 

tudo. É, tinha que tirar, tinha que tirar.” (Antônio) 

“Por causa disso, da isquemia, eu caio muito. Eu já caí e quebrei esse aqui 

também.” Suzana, referindo-se a um dos braços quebrados devido a uma 

queda.  

         Idosos e doentes que vivem nas suas próprias residências necessitam de 

cuidados, e quem desempenha geralmente esse papel são os cuidadores 

informais. Esse tipo de cuidador ajuda seu familiar debilitado higienizando-o, 

alimentando-o e medicando-o, sem receber qualquer pagamento pelo seu 

trabalho, gerando no mesmo um desgaste de cunho psicológico, físico e 

econômico (MARQUES; TEIXEIRA; SOUZA, 2012). 

          A institucionalização contra a vontade foi vista em 03 (três) relatos. A 

maioria dos idosos pesquisados demonstrou não ter vindo residir no asilo por 

vontade própria, apontando alguém da família ou outra pessoa como o atuante 

da iniciativa para sua internação. Mônica fala que uma parenta optou por trazê-

la para a ILPI: “Não queria vir pra cá, mas a sobrinha do meu marido me trouxe, ela 

trabalha e não podia ficar comigo”. Já Antônio conta que veio morar no asilo, 
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porque a assistência social achou mais conveniente, devido seu estado de 

saúde: “[...] as gurias que me trouxeram. Não vieram mais aqui, eu esperava falar 

com elas, mas não vieram mais. Quem me trouxe foi a saúde, de lá do bem-estar.” 

          A internação em asilos pode ocorrer por diversos fatores, porém destaca-

se a dependência e o abandono. Essa situação gera um distanciamento do 

idoso em relação ao âmbito familiar, ao qual viveu durante muitos anos. Em 

quase todos os casos, esses idosos são internados contra sua vontade, e 

muitas vezes, sentem-se aprisionados dentro das ILPI’s. As visitas familiares 

não ocorrem mais, ficando os idosos aos cuidados de profissionais que, muitas 

vezes, não têm qualquer qualificação ou preparo para tal atividade. (TIER; 

FONTANA; SOARES, 2004) 

          Outro aspecto motivador em um dos relatos apontou a solidão como fator 

decisivo para a internação de uma idosa na instituição asilar: “Eu estava com 

minha guria, essa que não tem filho, daí ela trabalha o dia inteiro, de noite faz 

faculdade ainda [...] ficava o dia inteiro só, daí ela saía “dez pras seis” pro colégio, ia 

dar aula lá na Esquina Scherer [...] daí eu ficava muito sozinha.” (Suzana) 

          Apenas 01 (uma) idosa relata que foi residir na ILPI por vontade própria, 

devido à solidão que sentia, apesar de morar com uma filha: “[...] sabe de uma 

coisa, eu peguei e liguei pra Mariza, pra me arrumar um quarto aqui, daí eu vim pra 

cá. Sim, daí eu fui e digo: mas eu vou para o asilo, lá pelo menos toda hora tem gente 

cruzando.” Suzana, referindo-se ao dia que decidiu morar no asilo. 

          A questão da segurança também foi destacada em 02 (duas) entrevistas. 

Para Suzana, o asilo é sua nova casa e lá se sente segura, pois quando 

morava fora da ILPI sentia muito medo de sofrer uma queda, ou de acontecer 

algum acidente mais grave com ela e não ter ninguém para socorrê-la: “Os 

vizinhos diziam: qualquer coisa me chame. Como é que eu ia chamar se estava tudo 

chaveado [...] tudo fechado de grade e coisa.” Suzana ainda completa: “Como é que 

se eu caio tu vai ver? Na hora do banho e coisa.”, referindo-se a um diálogo que 

teve com um vizinho. E termina concluindo: “Daí resolvi vir para cá”. 

         Já Antônio conta que seus familiares ficam mais tranquilos em saber que 

ele está protegido no asilo, uma vez que um de seus netos usa drogas e todos 
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têm receio que ele possa lhe fazer algum mal: “Eles têm medo de eu sair daqui por 

causa dos piás me matarem [...]. Tem que reconhecer, né? Que eu sou o avô dele, né? 

[...] Tem um que usa droga, um neto usa droga.” 

         Se houver momentos em que o ambiente do idoso não possuir mais 

segurança, é importante avaliar se é vantajoso que o mesmo permaneça no 

seu lar. Aspectos como dependência funcional, debilidade, falta de assistência, 

limitação da vida social e psicológica, são levados em consideração quando se 

trata dessa avaliação.  O mais indicado seria se todas as pessoas envolvidas 

com a internação, como a família, o idoso e a ILP, estivessem unidos em 

relação à tomada de decisão de ir ou não residir no asilo (VIEIRA, 2006).  

         Costa e Freitas (2010) apontam que a institucionalização deveria ser a 

última alternativa, destacando que o que acarreta tal situação é a falta de 

políticas públicas e a falta da família. Ainda, essas autoras defendem que os 

idosos deveriam residir ao lado de pessoas com as quais mais têm convivência 

como, por exemplo, sua família e a comunidade em que estão inseridos. 

          O que se compreendeu sobre as institucionalizações de idosos em asilos 

foi que, indubitavelmente, o melhor lugar para os mesmos viverem é ao lado de 

seus familiares. Quando se vive junto da família – se o ambiente for saudável – 

preservam-se as nossas origens, nossa história, e consequentemente, se vive 

em harmonia. Entretanto, se motivos maiores como, por exemplo, relações 

familiares comprometidas, histórico de violência, brigas, desafetos, que não 

permitam um envelhecimento saudável no seu lar de origem, as instituições de 

longa permanência acabam se tornando uma opção necessária.  

         No entanto, se o idoso não tiver escolha e precisar residir numa ILPI, é 

importante que a família forneça o suporte necessário para adaptação à nova 

vida e morada, bem como que mantenha uma relação próxima à instituição 

com o intuito de preservar os vínculos familiares e de dar assistência 

necessária, garantido uma boa relação institucional.  

 

4.2.2 Relacionamento entre o idoso e a família antes e depois da 

internação 
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         Alguns mitos em relação ao processo de envelhecimento influenciam no 

relacionamento familiar. Questões referentes ao enfraquecimento, à 

incapacidade, à dependência e ao abandono da família são alguns desses 

mitos. O envelhecimento é uma etapa inevitável da vida e também um aspecto 

familiar de fundamental importância (TIER; FONTANA; SOARES, 2004).  

          Os 04 (idosos) relataram um pouco de suas vidas juntamente com seus 

familiares e percebeu-se que há algumas diferenças e semelhanças nessas 

histórias de vida familiar. Destacou-se, primeiramente, a infância difícil de 

alguns desses idosos. Duas (02) delas tiveram que trabalhar na lavoura 

quando criança, “lá na casa da vó tinha que trabalhar, tudo trabalhavam na lavoura, 

sabe?” (Mônica)  

 Já Catarina, além de ter que trabalhar na lavoura, tinha a 

responsabilidade de cuidar de seus irmãos mais novos: “Eu trabalhava em casa, 

cuidava os fio da mãe e tomava conta desde pequenininhos, eu que criava. Trabalhava 

só com uma mão [...] quando a mãe chegava da lavoura, eu tava com o almoço pronto, 

a cozinha limpa, já passado o pano, tudo pronto.” 

         Tanto Catarina quanto Mônica não tiveram filhos. Catarina diz que 

gostaria muito de ter tido, porém não foi possível e Mônica disse que Deus não 

mandou pra ela. Já Suzana e Antônio tiveram 04 (quatro) e 02 (duas) filhas, 

respectivamente.  

         O relacionamento com os filhos mostrou-se saudável em relação a esses 

02 (dois) idosos, tanto antes como depois da institucionalização. Suzana 

demonstrou ter muito carinho pelas 04 (quatro) filhas e também deixou claro o 

afeto das filhas e dos netos por ela.  Antônio, não diferente de Suzana, 

destacou o amor dele pela filha e pelas suas netas e vice-e-versa. 

“Elas não gostaram muito, não. Querem fazer casa pra mim, lá no meu terreno 

[...] vieram esses dias com essa conversa. Fazer uma casinha pra mim, com quarto, 

sala, cozinha e o banheiro já dentro do quarto.” Comenta Suzana, em relação a 

não aprovação das filhas sobre sua mudança para a ILPI. 
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“[...] vem as minhas netinhas, né, que dizem: - Ah vô, hoje eu vou te levar pra 

casa, hoje eu vou te levar pra casa. – Mas você não pode, minha filha. – Posso, vô, te 

levo pra casa, pra te cuidar.” (Antônio) 

         Outro fator familiar observado nas entrevistas foi a questão da viuvez. 

Somente Suzana ainda tem ex-marido vivo, o restante dos idosos são viúvos. A 

relação da Catarina e da Mônica com seus maridos era boa, pois ambas 

lembram a falta que seus companheiros fazem na vida delas.  

 “Eu sinto falta dele. Ele era meu companheiro [...]. Eu não queria que ele 

tivesse morrido. Mas a vida é assim, a gente tem que deixar nas mãos de Deus, né?” 

(Mônica) 

“Meu marido já tinha dado derrame, tava na cama. Não pode se incomodar 

quando dá derrame e ele se incomodou [...] ele morreu de derrame.” (Catarina)  

          O momento de desespero gerado pelo luto ocorre devido à decepção do 

indivíduo em não conseguir recuperar seu ente querido. O sentimento normal 

que aparece é a depressão que, aos poucos, vai ficando cara a cara com a 

realidade vivida, levando a pessoa a entender que a perda é verdadeira e a dor 

demorada (CARDÃO, 2009).  

         Já Antônio casou-se duas vezes e ficou viúvo duas vezes. Conta que foi 

muito feliz com a primeira esposa, porém com a segunda não teve um bom 

relacionamento por conta de uma traição por parte dela: “viúvo duas vezes [...]. 

As duas tiveram câncer, a primeira e a segunda. [...] peguei a outra só pra desgraçar 

minha vida.” 

          As inúmeras perdas da vida ocorrem na velhice e, uma das principais, é 

a de seu cônjuge. Contudo, essa perda é natural, trazendo para a viúva, 

resultados que precisam ser trabalhados, pois o luto possibilita a criação de 

novos significados e a oportunidade de construir uma história nova. A dor 

causada pela viuvez varia de acordo com o nível de afinidade com o seu 

parceiro (RUBIO; WANDERLEY; VENTURA, 2011). 

         Suzana descreve que se separou do ex-marido por causa do alcoolismo 

do mesmo, porém comenta que tem um bom relacionamento, tanto com ele 
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como com sua nova esposa: “Eu deixei ele por causa da bebida. Disse: não quero 

marido engarrafado, não quero saber. Trabalhei 07 anos pra ele entender que eu não 

queria mais saber. Levou 07 anos pra nós se separar, pra ele entender que eu não 

queria mais marido.” 

         “Minha relação com ele é ótima, eu vou lá. Até achavam que eu não ia 

cumprimentar a mulher que ele tem agora. Era minha vizinha, eu quero bem a Beta. Tá 

cuidando dele. Eu cheguei lá e cumprimentei-a, e todo mundo achava que não”, relata 

Suzana, sobre seu atual relacionamento com o ex-marido e sua nova esposa. 

         Ainda comenta sobre sua separação: “Me dou sim [...] não se separamos 

com inimizade, com amizade [...]. Mas tem que ser assim, não pode fazer uma 

separação enganosa de briga, quebra-quebra, não dá, isso não presta.” (Suzana) 

         Observou-se que o relacionamento familiar apresentado antes da 

institucionalização mostrou-se diferente em alguns pontos, em relação ao 

relacionamento apresentado depois da internação. Essa diferença se mostra 

nas questões cotidianas, pois idoso e família já não tem um contato mais 

frequente, não dividem mais as atividades diárias, antes compartilhadas, e por 

aí segue. Esse distanciamento faz com que esse idoso sinta-se, muitas vezes, 

só e com muita saudade de casa e de seus parentes. Deu para notar que para 

todos os idosos entrevistados, a família é muito importante e todos 

demonstraram estar sentindo muita falta dela.  

          Catarina e Antônio demonstraram descontentamento de morar na ILPI e 

salientaram o desejo de voltar para o seu lar de origem. No entanto, foi 

unânime o sentimento de infelicidade desses idosos ao estar residindo longe 

de seus familiares. Até as 02 (duas) idosas que disseram gostar de residir na 

ILPI, Suzana que decidiu morar no asilo por vontade própria e Mônica que diz 

não querer morar fora da ILPI, têm saudade de seus familiares e gostariam que 

os mesmos morassem perto delas.  

          No decorrer da vida asilar, o idoso sente-se mais dependente da família 

e das pessoas que antes convivia, além de ter sua capacidade adaptativa 

reduzida. Por isso, a presença familiar é muito necessária para o mesmo 

(ANACLETO et al., 2004). 
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         As pessoas precisam de afeto e carinho, principalmente quando 

envelhecem. É nessa fase vital que os laços afetivos com a família devem ser 

mais intensos, devendo a família ser o apoio esperado desses idosos, 

argumentam Espitia e Martins (2006). 

         Em relação às visitas familiares, todos os idosos narraram que já 

receberam visita de algum familiar no asilo, porém alguns recebem 

frequentemente e outros não veem seus parentes há anos. Dos 04 (quatro) 

idosos, apenas (01) uma recebe a visita da família toda semana: “Elas vêm aqui, 

eu quase não vou pra lá, porque a casa é ruim pra gente subir escada [...]. Elas vêm 

sim, todas. Os netos também vêm [...] Tem uma que vem toda semana.” Pronuncia 

Suzana, em relação às filhas e netos. 

          Antônio conta que sua filha, sempre que pode, vai vê-lo, mas o mesmo 

expõe que gostaria que ela o visitasse mais vezes na ILPI: “Sempre vem alguém, 

né? [...] minha filha, às vezes, passa uns dias que eu não espero e ela tá chegando.” 

 “Eu mandei dizer pra ela agora, esses dias, que ela viesse mais seguida, né, me 

ver, porque ela pode vim, mas... também não vou tirar a razão dela, porque ela tem os 

afazeres dela. Daí eu tenho que dar razão, não acha?” (Antônio) 

         De outro lado, 02 (duas) outras idosas, não recebem visitas familiares 

assiduamente. Catarina não vê seus parentes há anos, assim como Mônica 

que não tem mais contato com ninguém de sua família, uma vez que seus 

parentes moram em outro estado. “Minha gente mora tudo no Paraná. Eu tenho até 

saudade, mas não dá pra sair pra gente ver os parentes.”  

          “Eles também não vieram mais me ver. Eu acho que faz uns 02 anos que 

ninguém mais veio pra esses lados. Não sei o porquê disso tudo [...] o último que veio 

me ver foi meu tio que mora em Porto Alegre, mas faz tempo.” (Mônica) 

         Percebeu-se que os idosos que recebem mais visitas familiares são 

aqueles que têm filhos. As visitas familiares mais citadas foram de filhas e 

netos e poucas visitas de pessoas com outro grau de parentesco surgiram nas 

entrevistas. 
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         Catarina conta que gostaria muito de ver com mais constância seus 

parentes, entretanto não pode: “Tenho 02 irmãos em Porto Alegre e irmã tenho 04, 

e eu não posso ir lá. De vez enquanto eles vêm passear.” 

          A diminuição das visitas familiares, assim como o abandono e os laços 

familiares afetados, provocam nos idosos vários sentimentos. A dor, a tristeza, 

a revolta, bem como a perda do sentido da vida, podem ser agravantes de 

doenças como a depressão e outros problemas de saúde (ANACLETO et al., 

2004).  

         Segundo Espitia e Martins (2006), a promoção da saúde do idoso vem 

por meio da família, da maneira como vive seu papel social, de sua cultura e de 

como encarará o processo de envelhecimento. A necessidade de estar junto 

com alguém de sua família ou com algum amigo aumenta conforme os anos 

passam. 

          As referidas autoras defendem que a família é imprescindível nessa fase 

senil, uma vez que os laços de afeto são muito importantes para a vida do ser 

humano. Quando uma pessoa consegue enxergar o quão necessário é a 

presença do idoso no âmbito familiar, essa pessoa consegue manter um 

equilíbrio das relações afetivas.  

         Levando em consideração a análise desta categoria, cabe enfatizar que a 

família é o eixo de cada pessoa do nascimento até o momento de sua morte. A 

dependência familial inicia-se na infância, com os primeiros cuidados com o 

bebê, as primeiras alimentações, troca de fraldas, primeiro dia de aula e por aí 

vai, até migrar para a adolescência. Na adolescência começa a etapa das 

dúvidas e questionamentos: “Por que eu sou assim?”, “Será que isso é 

normal?”, “Por que isso sempre acontece comigo?”. Na juventude e na vida 

adulta, isso tende a diminuir, pois a independência financeira aparece e os 

laços afetivos ficam mais organizados. O que muita pouca gente sabe é que 

essa dependência perdura pela vida inteira, inclusive ou principalmente, na 

velhice. Todos nós precisamos da nossa família, do início ao fim, e isso deve 

ser preservado para que os vínculos familiares estejam sempre consolidados, 
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fazendo com que existam mais amor e compaixão dentro de cada ser humano, 

pois a base para isso está ao alcance de muitos: na própria família!  

 

 4.2.3 Sentimentos dos idosos referentes à vida na instituição 

          Todas as pessoas têm sentimentos. Algumas demonstram mais, outras 

menos, porém eles aparecem em todos os momentos da existência humana, 

principalmente quando o homem se encontra em conflito ou fragilizado por 

algum motivo. Compreendeu-se que dentro da ILPI, os sentimentos que foram 

construídos durante uma vida inteira afloram-se de tal forma que muitos idosos 

ficam mais sensíveis do que eram antes de serem internados.      

         Para a gerontologia, a fragilidade é um dos conceitos mais importantes 

dessa área, podendo ser conceituada como uma condição de vulnerabilidade 

do ser humano quando este tem que lidar com questões desafiadoras do 

ambiente em que o cerca. Os idosos fazem parte das pessoas que passam por 

essa condição, principalmente quando exibem doenças físicas ou quando 

passam por momentos considerados arriscados (CALDAS, 2006).  

         De acordo com Costa e Freitas (2010) para que haja uma valorização do 

idoso, este deve ser respeitado, ter sua imagem preservada, bem como ter sua 

identidade e seus valores conservados. Para tanto, deve-se proporcionar ao 

mesmo o direito de mostrar seus pensamentos e sentimentos. É importante dar 

a chance para esse idoso de relatar suas vivências que não foram contadas e 

que estão reprimidas por algum motivo. 

          Constatou-se que alguns sentimentos são trazidos para dentro do asilo, 

outros aparecem por conta da institucionalização. Um aspecto que muito 

apareceu nos relatos dos idosos é a sensação de abandono em relação aos 

familiares. Esses idosos sentem-se excluídos da família e, logo, sentem-se 

tristes longe do seu lar de origem. De acordo com Costa e Freitas (2010), 

quando o idoso é largado em uma instituição, o mesmo fica abatido 

moralmente, sentindo-se abandonado e depressivo, independentemente, do 

asilo em que estiver.  
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“Trouxeram-me pra cá. Minha gente me tratava que nem cachorro. Eu não era 

cunhada, eu não era tia, eu não era nada [...] e acho que não sou nada mesmo [...]. Por 

que não me consideram como gente de casa? Por que não me consideram, fia?” Relata 

Mônica, emocionada. 

          “Eu não podia nem chorar, eles atacavam o meu chorar, não queriam que eu 

chorasse de sentimento. Quando eu cheguei aqui, eu chorei. Quando eu saí de casa eu 

disse assim: vou ficar lá até morrer.” (Catarina) 

          Outro fator é a baixa autoestima gerada pelo abandono familiar, e isso é 

bem destacado nas palavras de Antônio: 

  “Eu morava com a minha esposa. Por causa de homem ela me abandonou, me 

abandonou.” [...]. “Eu não fiz nada, eu queria bem ela, tudo. A sustentação eu fazia. 

Eu fazia rancho e sacolão, porque nós íamos ao sacolão de comida, e iam levar lá na 

minha casa”, referindo-se ao não saber o porquê da segunda esposa o ter 

abandonado. 

         O nervosismo, a ansiedade e, principalmente, a saudade também 

apareceram nos relatos desses idosos. Conforme Suzana: “Aqui, sentimentos a 

gente não tem. Às vezes, tenho é nervosismo. Aqui me atinge a parte nervosa. Mas não 

sei, vem aquilo [...] dá vontade de chorar.” 

         “Aqui a minha vida é só comer, tomar mate e dormir.” (Antônio)        

          Caldas (2006) assinala que muitos fatores como fragilidade, 

incapacidade, abandono, falta de esperança, autoestima baixa, ansiedade, 

entre outros, ocasionam um envelhecimento mal sucedido. 

          Uma sensação muito comum trazida nos relatos é o sentimento de 

inutilidade e incapacidade desses idosos dentro da ILPI. Tais sentimentos são 

evidenciados pelo motivo de se sentirem velhos e vulneráveis demais para 

realizarem qualquer tipo de atividade. Alguns idosos demonstraram estarem 

sentindo falta de realizar tarefas que antes de morar no asilo praticavam.  
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         “Ajudar a lavar a louça, limpar meu quarto, eu não posso fazer.” Relata 

Catarina, sobre as atividades de vida diária que não pode mais realizar devido 

a sua condição física.  

         Catarina, conta: “Aqui tem vizinho espalhado por aí, e eu não posso ir à casa 

de ninguém, por causa da perna que eu não caminho. Não tem quem saia comigo, não 

adianta. Tem que ser só embarcada, e assim mesmo não é fácil. Eu sinto por não poder 

fazer nada, eu era uma pessoa que não podia ficar quieta”. 

         “Eu sempre fui independente. [...]. Trabalhei até em campanha política, batendo 

perna na rua.” (Suzana)   

         O desejo de manter a independência funcional apareceu em uma das 

entrevistas. Suzana diz que sempre foi independente, porém quando teve 

isquemia começou a depender dos outros para ajudá-la a fazer as tarefas, mas 

diz que sempre faz o que pode sozinha: “Eu tenho pavor de cadeira de rodas. Aqui 

eu ando devagarzinho. Eu fazia meu banho sozinha, tudo. Agora que não dá...por causa 

do gesso. Até esses dias fui tomar banho, sentei na cadeira de braço pra baixo, botei 

uma toalha aqui assim e fui tomando banho sozinha.” 

          Algumas instituições asilares evitam deixar os idosos praticarem algum 

tipo de trabalho, por motivo de segurança, ou pelo fato de não terem condições 

ocupacionais que possam ser adaptadas ao modo de vida deles. As poucas 

atividades realizadas na ILPI correspondem as de lazer, pois se enquadra 

numa atividade com pouco risco físico e psicológico. A instituição não tem uma 

política de preservar as atividades antes desenvolvidas pelos idosos quando 

residiam em seus lares, como por exemplo, a arrumação do quarto, da cozinha, 

o cozer, o bordado, as atividades de jardinagem, entre outras. Isso mantém o 

idoso por muito tempo inativo o que impossibilita de prosseguir com sua vida 

social e ocupacional antes exercida.  

            Em muitos casos, a desvalorização do idoso é um fator decisivo para a 

exclusão dessas pessoas do ambiente coletivo. Para muitos, os idosos são 

vistos como pessoas sem capacidade de realizarem serviços, ou 

impossibilitados de terem alguma ocupação, por conta de sua idade avançada 

e de suas limitações físicas e\ou cognitivas. Em algum momento, esse idoso 
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percebe essa rejeição e acaba optando pelo afastamento de seu meio social, 

deixando de realizar suas tarefas por pensar não ter mais utilidade para a 

sociedade e para si mesmo.  

         De acordo com Beger e Derntl (2005 apud HORTA; FERREIRA; ZHAO, 

2010), depois que o idoso se aposenta, a posição social é perdida, tirando toda 

a responsabilidade que o mesmo tinha com o trabalho e deixando-o com a 

sensação de inutilidade e improdutividade. A saída do trabalho sem preparo 

antecipado pode acarretar uma situação traumática, perda da auto identidade e 

transtornos mentais, como a depressão.  

          As ILPI’s são locais de cuidado e, portanto precisam desenvolver 

atitudes positivas a respeito das potencialidades dos seus idosos. Cabe avaliar 

as atitudes em relação à velhice e às incapacidades relacionadas a ela. O 

desafio é criar um ambiente acolhedor, ativo e seguro, que ressalte as 

qualidades e minimize as fragilidades. O modo como se é conduzido o cuidado 

poderá ajudar o indivíduo a se ajustar com sucesso as suas dificuldades e 

incapacidades. Desse modo, é mister que as instituições tenham programas 

que estimulem os idosos a realizarem atividades de autocuidado e deixe-os 

fazer as atividades por mais simples ou complexas que sejam. O importante é 

que eles preservem a sua capacidades funcional por maior tempo possível, do 

contrário perderão a habilidade para tal. 

          As brigas, desentendimentos e desavenças dentro da instituição foram 

salientados nas entrevistas. “Quando eu cheguei aqui, eu brigava com elas, ficava 

nervosa, empurrava elas. Daí comecei a pensar que eu ia ficar veia também.”, conta 

rindo,  Mônica, relembrando os primeiros dias como moradora do asilo. 

         “Eu não fico muito lá, não gosto, minha cabeça não aguenta o barulhão. Elas 

gritam muito, elas começam de briga e eu já não gosto, já me recolho pra cá.” 

(Suzana) 

          Antônio conta que já se desentendeu com alguns de seus colegas tendo 

alguns momentos de discórdia com os mesmos: “Algum que outro que me 

destrata [...]. Tem um velho que me chama de fia duma p***. Eu não pulei nele, porque 

não deixaram”, porém diz que não se sente bem quando briga com os colegas: 
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“Eu não me sinto contente brigando com os velhos. [...] eu não posso com aquilo, não 

posso...me destratando.”  

         “[...] se um cara se encrencar comigo eu já pego e me vejo agitado [...]. Eu, 

graças a Deus, com 84 que tô, conheci a cadeia de vender coisas para os presos, por 

isso que conheço a cadeia [...] nunca sujei meu caráter. Eu vendia doce, vendia picolé, 

vendia de tudo um pouco.” (Antônio) 

          Já Catarina diz que evita brigar, evita desavenças com suas vizinhas: 

“Não briguei com nenhuma. A Mônica é uma, eu sou outra. É minha amiga de eu tomar 

chimarrão com ela, mas eu me cuido para não brigar com ela, porque quando ela não 

tá boa da cabeça [...] mas eu fico quieta, não respondo nada. No começo eu respondia, 

mas agora não.”                  

         A interação faz parte das relações humanas, contribuindo para a 

construção das representações sociais de cada um. Como explicita Guareschi 

(2004), é difícil pensar numa sociedade em que os indivíduos nela inseridos 

não se comuniquem. A comunicação faz parte da vida e ela é vista em diversas 

formas e espécies como, por exemplo, no comportamento dos animais e no 

comportamento dos seres humanos. Há muitos meios de comunicar-se com as 

demais pessoas, mas sem dúvida a mais utilizada pelo homem é a linguagem. 

 As relações interpessoais são construídas no decorrer da vida. Ao nascer, 

o ser humano já é inserido em um conjunto familiar e social. Com o passar do 

tempo, o relacionamento interpessoal é ampliado, possibilitando às pessoas 

uma troca de experiências e uma subjetividade mais estruturada. Em outras 

palavras, a vivência em conjunto possibilita ao homem uma vida mais plena e 

mais harmoniosa. Mas nem sempre viver conjuntamente é uma tarefa fácil e 

Geertz (1978 apud BONIN, 2002) discute bem isso ao defender que a 

convivência grupal é difícil e pode ficar mais complicada ainda quando o 

indivíduo tem que conviver com grupos dessemelhantes, onde existem normas 

de relações e de domínio.  

    Sem dúvida, as interações sociais possibilitam ao homem um 

desenvolvimento em todos os aspectos que o cerca, principalmente nos que se 

referem aos seus sentimentos, uma vez que o mesmo é criado dentro de uma 
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sociedade onde tem que aprender a conviver com pessoas de comportamentos 

e personalidades díspares. Por isso, é muito importante que o mesmo 

relacione-se com outras pessoas, mas sempre procurando ter contato consigo 

mesmo e preservando seu próprio espaço, para que se tenha um equilíbrio 

sadio das relações conquistadas durante sua existência. Ou seja, o homem só 

será uma pessoa boa para o próximo, se for uma pessoa boa para si mesmo.  

         Quando uma pessoa nasce, ela já obtém certos comportamentos de 

acordo com sua característica biológica. Porém, esse comportamento é 

modelado pelo vivencia da cultura e pela sua relação com as pessoas que nela 

vivem, passando por situações e se desenvolvendo com elas. A formação de 

um indivíduo histórico-social se dá por meio das inter-relações sociais, onde o 

mesmo adquire o hábito da sociedade em que vive (BONIN, 2002). 

         E mais, o autor supracitado ressalta que o comportamento interno de 

cada sujeito é estabelecido pela vida social levada por ele, e não só pelo 

individualismo que o cerca, destacando que tal vivência é formadora das ações 

e das capacidades de cada um, compondo questões como a cognição, 

motivação e a emoção. 

         O descontentamento em estar institucionalizado e a falta de liberdade lá 

dentro foram citados em 02 (duas) entrevistas. Conforme Antônio: “Sou feliz, 

mas a gente nunca tá contente, né? Tá fechado. Pior que preso [...] a gente fica 

nervoso, né? A gente não pode sair, não tem voz ativa. Às vezes, saímos junto com a 

família, com a professora [...], damos uma caminhada ali e voltamos para casa.” 

         “Agora não tô gostando muito de morar aqui [...].” (Catarina) 

         Por outro lado, também se constatou os sentimentos bons que esses 

idosos demonstram com a institucionalização. Tais como: as amizades 

construídas, a afeição, o carinho pelas pessoas com as quais dividem o novo 

lar. Nas palavras de Mônica: “Eu gosto das vozinhas, quero bem elas, vou seguido 

prosear com elas.”  

        Sentir-se com a alma jovem é de fundamental importância, principalmente 

para as pessoas que já estão vivenciando a senilidade, pois isso contribui para 

um envelhecimento saudável. Todavia, é necessário ter consciência de seus 
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anos de existência e saber tirar proveito dessa fase tão bonita da vida. Para 

alguns idosos, a velhice pode parecer uma fase muito distante, pois muitos, 

apesar da idade avançada, não se consideram pessoas velhas. Mônica se 

refere as suas colegas de ILPI - em quase todas as falas - como sendo 

“vozinhas” ou “velhas”, muitas delas sendo mais jovens que a própria idosa 

entrevistada, demonstrando que a velhice é do outro, nunca da pessoa que a 

vivencia. Para Welling (2009) a expressão “velha” pode apenas representar 

para a pessoa idosa algo de sua vida que não tem identificação, pois não é por 

que a pessoa não gosta de se designar como velha que ela não note que está 

envelhecendo e que tem mais anos que uma pessoa mais jovem. 

         Mônica não demonstra vergonha pela sua idade, mas deixa bem claro 

que se sente como uma pessoa jovem e que não se sente velha, pois se 

comparando com os demais idosos, está em boas condições físicas e mentais, 

tendo ainda controle da sua autonomia. Notou-se também que essa idosa é 

muito vaidosa e conserva sua autoimagem, dando ênfase para a aparência 

física, pois se encontra sempre bem maquiada e com muitas joias. Isso, 

hipoteticamente, ocorra pelo desejo de querer se sentir mais jovem, 

preservando assim a sua juventude interna.  

         Esse assunto é bem colocado em uma pesquisa realizada por Welling 

(2009) a qual mostrou que alguns idosos até percebem-se velhos, entretanto 

não querem essa condição. Esse público com a idade mais avançada até 

aceita o processo de envelhecer, porém não quer ficar velho, enxergando 

sempre no outro a velhice, mas nunca em si mesmo. 

         Para essas pessoas o envelhecer pode ser considerado negativo, tendo 

somente perdas, como as transformações do corpo, doenças, relações sociais 

comprometidas, entre outros. Talvez essas significações possam ser alguns 

dos critérios para a negação da idade. E mais, o envelhecimento pode ser 

encarado como o responsável pelo corpo fraco, com rugas e problemas físicos, 

ou seja, pelo corpo envelhecido (WELLING, 2009). 

          Cardão (2009) enfatiza que o processo de envelhecimento se dá mais 

pelo aspecto psicológico do que fisiológico. Para esta autora, envelhecer 
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fisicamente é inevitável, contudo, uma pessoa só irá envelhecer de fato quando 

a mesma parar de se encantar com a vida. 

          Como foram mencionadas anteriormente, as relações interpessoais são          

imprescindíveis para adquirir uma vida saudável. Tais relações proporcionam a 

evolução do ser humano, uma vez que nascemos e crescemos em um 

ambiente social. Suzana, ainda fala sobre seu relacionamento com os 

moradores do asilo: “Eu me dou bem com todos eles. Dou-me bem com minhas 

vizinhas [...] todas elas, tudo igual. Da faxineira até a chefa. Às vezes, eu escuto queixa 

da chefa, mas isso não tem nada que ver...entra por um ouvido e sai pelo outro.”  

         Um fator muito vivenciado é a empatia e o companheirismo, demonstrado 

pelas atitudes lá dentro. “Eu ajudo a cuidar das vozinhas. Dou comida, porque têm 

umas vó que não conseguem comer sozinha, daí eu tenho que ajudar elas. Eu arrumo a 

cama da vó que dorme junto comigo. Ela é bem velhinha. Ela não consegue arrumar 

sozinha, daí eu já acordo, arrumo a minha, depois a dela.” (Mônica) 

  “Ela me espera com a cuia na mão e a chaleira. E se ela não tá, eu fico sem o 

chimarrão. As outras, cada uma tem sua cuia, as outras fazem os bolinhos dela pra 

tomarem. Nós é só nós.” Conta  Catarina, referindo-se a uma colega amiga do 

asilo. 

          Há muitas maneiras de relacionamentos interpessoais, e tais maneiras 

variam de cultura para cultura. No Rio Grande do Sul, uma forma muito comum 

das pessoas interagirem, é compartilhar o chimarrão juntamente com outras. 

Isso abre um espaço para uma rede social mais reservada, momento em que 

as pessoas interagem com as que mais têm intimidade. As “rodas de 

chimarrão”, tão peculiar a este estado, fazem parte do cotidiano dos gaúchos 

que veem nesse costume uma forma de intercâmbio social.  

          Incontestavelmente, a cultura encontra-se dentro das relações sociais, 

cada qual com sua peculiaridade, pois geralmente envolve grupos, e se 

envolve grupos, envolve também interações. Bonin (2002, p. 60) conceitua 

cultura como sendo “um conjunto de hábitos, instrumentos, objetos de arte, 

tipos de relações interpessoais, regras sociais e instituições em um dado 

grupo.” Ainda esse autor aponta que as atitudes e a maneira de como o sujeito 
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interpreta as atividades do dia-a-dia é o que constitui a tradição cultural e tudo 

isso é visto por meio da história coletiva.  Já Guareschi (2004) salienta que as 

concepções sociais de cada indivíduo sobre a cultura é o resultado das 

relações humanas que, por sua vez, encontram-se mais consolidadas e 

materializadas, e que nenhuma pessoa consegue existir sem a mesma. Nas 

palavras deste autor (p. 100), “[...] todos os povos, todas as comunidades e 

grupos sociais criam, para além de seu mundo material, outros mundos que 

dão sentido e legitimam suas vidas.” 

         Todos os idosos demonstraram sentir carinho pelas funcionárias do asilo, 

pois as mesmas tratam todos com carinho, desde o preparo da alimentação e 

limpeza do lar, até os cuidados e a higiene dos idosos incapacitados de 

realizarem sozinhos. Mônica relata: “As mulheres daqui são tudo boa. Seguido vou 

na cozinha fazer meu mate e prosear com elas”,  e ainda complementa, “eu gosto 

daqui, me sinto bem tratada. Aqui ninguém briga comigo.” 

         Conforme Antônio: ”[...] sou bem cuidadinho. Remédio tudo na hora, precisa, 

né? Aqui eu tô contente, tô contente mesmo.” 

         Cada pessoa tem seu modo peculiar de relacionar-se. Há pessoas que 

têm mais facilidade em conviver com as diferenças, já outras não conseguem 

lidar bem com essa situação. Buscar viver em harmonia e aceitar as pessoas 

como elas são, é o melhor caminho para ter bom relacionamento.  

          O bom relacionamento do indivíduo com sua família é extremamente 

necessário para uma convivência proveitosa. Um dos tantos fatores para uma 

relação agradável é a questão da afetividade que possui uma infinidade de 

sensações. Diversos aspectos são expressos através da afetividade, podendo 

alguns deles ser citados, são eles: amor, paixão, carinho, enfim a sexualidade 

de um modo geral.  

          A sexualidade não é somente o ato sexual em si, e sim todo o conjunto 

emocional que engloba as relações afetivas do ser humano. Questões como os 

relacionamentos amorosos também surgiram em algumas conversas dos 

idosos. Segundo o relato de Mônica: “Tem uns velhos que querem me namorar, 
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mas eu não quero nada com eles. Tem até uns que brigam, porque querem me namorar, 

mas são muito veios, daí eu não quero, né.”  [risos]. 

         Catarina conta que existem muitos senhores namoradores no asilo e que 

eles só pensam nisso: “O Paulo queria namorar com a Mônica, mas ela nem quis. 

Não dá com uma, ele tenta com outra.” [risos] 

         Na época em que vivemos atualmente, a sociedade acredita que os 

idosos não têm mais condições de expor sua sexualidade. Entretanto, a 

vontade e o desejo continuam vivos dentro dessas pessoas, e tal condição é 

fundamental para um envelhecimento saudável.  Para os idosos, o amor 

acontece de um jeito mais profundo, pois o que mais pesa para eles é o 

sentimento do amor e da paixão e o que menos importa é a questão sexual 

propriamente dita (CAPODIECI, 2000).  

         Percebeu-se que para os idosos o que mais vale é o carinho e a atenção 

de outras pessoas. Mônica, Antônio, Catarina e Suzana comprovaram 

claramente isso ao demonstrarem que gostam muito de serem paparicados e 

escutados tanto pelos moradores e funcionários, como também por todos que 

vão vê-los no asilo. Por serem institucionalizados e viverem longe de seus 

familiares de origem, sentem-se carentes de afeto. Muitos expressam 

nitidamente o amor e o carinho pelas pessoas que vão visitá-los, sendo 

conhecido deles ou não. A disputa pela atenção foi um comportamento muito 

notado dentro dessa ILPI. 

          Outro aspecto relacionado à sexualidade é a vaidade. Notou-se em uma 

(01) das idosas que a mesma sente-se feliz em chamar a atenção dos idosos 

do sexo masculino que lá habitam. Isso demonstra que apesar de sua idade 

avançada, Mônica sente-se orgulhosa em saber que ainda recebe olhares do 

sexo oposto.  

          Além da afetividade, outro fator ressaltado foi a fé, no contexto da 

espiritualidade. A espiritualidade proporciona um alicerce para seguirem 

adiante.   
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          A espiritualidade representa para cada idoso um suporte de esperança. 

Catarina diz que vai todas as sextas-feiras na capela do asilo, para rezar pelos 

seus familiares e pelas pessoas doentes, uma vez que não pode frequentar a 

igreja matriz da cidade, devido à condição física: “Aqui eu não faio, por que eu 

não posso ir na Matriz. Só rezo. Tem uma rezadeira que vem aqui nas terças-feiras e na 

missa na sexta, sempre no fim do mês. Elas dão óstia pra gente.” 

          “[...] eu sou crente, eu sou cantor [gospel]. Sou graças a Deus. Ali é igreja católica.” 

Conta Antônio, que quase não vai à capela do asilo por ser católica. Antônio é 

evangélico, por isso só frequenta a capela quando alguém da mesma religião 

realiza a missa, “quando vem algum crente, eu frequento, mas não vem quase”. 

         Segundo Krause (2003 apud HORTA; FERREIRA; ZHAO, 2010), um fator 

fundamental que serve como apoio emocional é a espiritualidade do ser, pois 

destaca que as práticas e crenças religiosas colaboram para um 

envelhecimento saudável, ajudando às pessoas a lidarem com eventos 

estressantes e apoiando socialmente as mesmas.  

          Já Cupertino e Novaes (2004) apontam que a espiritualidade pode 

auxiliar os idosos a superarem as perdas, mudanças no modo de vida e 

alterações que possam estar presentes na medida em que envelhecem. A 

espiritualidade pode compensar, a partir do momento que atinge um papel 

protetor, fortalecendo os indivíduos e inclusive, ser um proposito para continuar 

a viver. 

         Dessa forma, a fé mostrou ter um papel fundamental na vida desses 

idosos, uma vez que a maioria evidenciou ter confiança em alguma crença 

religiosa. Observou-se ainda nesses idosos que apesar dos paradigmas 

espirituais peculiares a cada um, a espiritualidade é um caminho buscado por 

todos. 

         A espiritualidade permite às pessoas se conhecerem melhor, a fazer uma 

introspecção consigo mesmo, a aceitar a dualidade de vida e morte. Mostra 

sob outro prisma o sentido da vida trazendo tranquilidade e a paz necessária 

para o viver. Seria como se na finitude, com o sentimento de dever cumprido 
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em todos os aspectos da vida, possa se dar mais tempo para si mesmo 

possibilitando maior compreensão do seu existir no mundo.   

          Por fim, destacam-se as atividades que esses idosos praticam no asilo e 

que proporcionam aos mesmos, momentos de lazer, distração e alegrias.  

Mônica conta que frequenta o grupo educativo dos idosos: “Tu sabe que eu faço 

umas atividades com a professora daqui? Às vezes ela aparece, dá trabalhinho pra 

gente pintar desenhar, traz uns joguinhos. A gente acaba se entretendo com isso.” 

         “Ah, no verão, às vezes, a gente sai. No verão, vamos ao parque passear. Aquelas 

que caminham vão no centenário passear, onde tem a piscina. Eu não fui nenhuma vez, 

elas já foram umas duas vezes, e eu não fui porque não posso caminhar.”  Catarina, 

referindo-se aos passeios no clube da cidade que os idosos fazem de vez 

enquanto. 

          Mônica relata que sempre que pode vai aos bailes para dançar e se 

divertir: “Eu gosto muito das mateadas que tem no 35, lá tem baile. A gente dança 

música gaúcha [...]. Eu sou bem assanhada, eu não tenho vergonha. Vergonha é roubar 

e não poder carregar .“ [risos]  

          As vivências e situações lúdicas, em conjunto com um espaço 

estimulante, possibilitam aos idosos uma diminuição das deficiências físicas e 

das limitações comuns à velhice. Os exercícios lúdicos com os idosos têm o 

objetivo de diminuir os medos, apegos e outros sentimentos negativos e 

possibilitar que cada pessoa expresse livremente seus pensamentos. Ainda, 

merece destaque um programa que teve como meta trabalhar com a 

expressão, a comunicação, a criatividade, a coordenação motora, a 

sensibilidade e a participação dos idosos em vivências de cunho sociocultural e 

artístico, etc., que mostrou a importância dessas atividades e os benefícios 

trazidos por elas. (AZAMBUJA, 2006).  

            Pôde-se comprovar ainda que os idosos entrevistados sentem-se mais 

contentes quando estão em momentos de lazer ou quando estão realizando 

atividades educativas. Tais momentos e tais atividades acrescentam bons 

sentimentos em suas vidas, pois instigam suas capacidades e criatividades, 

tornando-os pessoas mais ativas e entusiasmadas em relação às vivências do 
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dia-a-dia. Foi constatado também que somente o fato de se divertirem em 

algum evento de origem educativa ou cultural ou de passearem por outros 

ambientes já fazem os mesmos mais felizes, sendo uma espécie de terapia 

para eles. 

 

4.2.4 Projeto de vida diante da institucionalização 

         Conforme Tier, Fontana e Soares (2004), há um crescimento da 

dependência funcional na medida em que as pessoas envelhecem, porém isso 

não significa que as pessoas tornam-se incapazes. É direito do idoso escolher 

o que é melhor para sua vida. Todos devem ter consciência que apesar da 

dependência, o idoso deve ser autônomo no que diz respeito as suas decisões.  

          Todas as pessoas fazem planos no decorrer de suas vidas, entretanto 

esses se concretizam mais na fase adulta, uma vez que é nessa fase que se 

tem mais maturidade emocional e estabilidade financeira. Muitas dessas 

pessoas quando envelhecem, esquecem que só estão passando de uma etapa 

da vida para outra e não se acham mais em condições de pensar no futuro 

e\ou planejar e realizar seus sonhos.  

         Segundo Araújo (2011), na medida em que os países desenvolvidos 

foram envelhecendo, originou-se o conceito de projeto de vida. Esse tal 

conceito observou o quão importante seria se houvesse o desenvolvimento de 

um sentido nessa etapa vital, destacando a produtividade e o prazer que essa 

fase pode proporcionar à pessoa que nela vivencia.  

          Nas entrevistas realizadas com os idosos institucionalizados, observou-

se que muitos deles têm o mesmo objetivo de vida: ir embora do asilo. 03 (três) 

idosos demonstraram a vontade que têm de voltar a ter o seu “cantinho” e 

poder realizar as atividades de antigamente. Somente uma idosa relatou a 

vontade de continuar residindo na ILPI para o resto da vida.  

  “Eu gosto muito daqui. A gente se acostuma né? Eu já tô bem apegada com tudo 

eles, e não quero mais sair daqui [...] aqui elas me cuidam.” (Mônica) 
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          Já os demais idosos relataram que têm o desejo de sair de lá, como 

Catarina, expressando a vontade de ir morar novamente com seus familiares: 

         “Um dia eu penso em sair, sim. Não sei quando, se é logo, mas um dia eu dou um 

jeito. Eu já falei pra eles se tinha um lugar pra mim de novo lá, e eles disse que tinha.”  

          “Pois daí eu espero que um dia eu vou ter que sair, né? [...]. Sair pra minha casa, 

pra tá no meu canto, ter meu quartinho ali, minha panelinha, meu cantinho, né?” 

(Antônio) 

         Além do desejo de ir embora da ILPI, Antônio relatou que ainda pensa em 

construir uma casa, e talvez encontrar uma nova esposa para lhe fazer 

companhia: “Eu quero fazer minha casa, minha casinha. Ali eu tenho meu chimarrão, 

tenho minhas visitas, né? E se achar alguma companheira que queira morar comigo. 

[...] pra gente não ficar sozinho, pra gente não tá sozinho, porque eu logo acho que 

baixo a terra fria.” 

         Nas entrevistas, notou-se que apesar dos idosos terem planos para 

futuro, os mesmos sentem-se velhos demais para terem desejos pretensiosos, 

destacando apenas o desejo simples de sair da ILPI. Vale salientar que apesar 

de algumas limitações pela condição de serem institucionalizados, todos são 

capazes de esboçarem um plano de vida que possa ser vivido plenamente por 

eles. Um (01) dos entrevistados de 84 anos deixa claro isso ao contar que tem 

planos de encontrar uma nova companheira, antes de vir a falecer, mostrando 

que não deixa a idade atrapalhar sua perspectiva de vida.  

         Ter sonhos e fazer planos é uma questão necessária, uma vez que isso 

estimula viver para o futuro e motiva o ser humano a definir suas metas. 

Planejar o futuro nem sempre é uma tarefa fácil, uma vez que tal planejamento 

deve ser pensado e refletido de maneira consciente.  

          Há que se sublinhar que todas as pessoas têm o direito de delinear seus 

projetos para o futuro, independente da idade que tenha. Muitos acreditam que 

os idosos são incapazes de praticarem certas atividades, e que já não têm 

mais condições de pensarem no tempo que está por vir, uma vez que já estão 

na última etapa vital. No entanto, esses idosos estão aptos para elaborarem 
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projetos futuros já que se encontram vivos e com toda a vontade de viver. 

Pôde-se observar nas entrevistas que alguns desses idosos são providos de 

anseios e aspirações não importando a idade em que se encontram, pois 

enquanto houver vida, deve haver pensamentos voltados para o amanhã. 

          Morais (2009) destaca que os fatores psicológicos ajudam na 

subjetividade e qualidade de vida. Ainda defende que cada um tem 

características na velhice, e essas características mudam de pessoa para 

pessoa.  Assim, as atividades nessa fase da vida devem ser realizadas de 

acordo com a condição ativa ou inativa do idoso, pois, dessa forma, a 

qualidade de vida será alcançada. 

          Suzana foi à única idosa que manifestou desejo em morar no asilo por 

vontade própria e diz ainda estar pensando se ficará no asilo ou sairá dele. 

Também diz que tem como meta em sua vida curar-se de suas doenças e 

problemas físicos para voltar a trabalhar como cuidadora. “Eu tinha planos de 

sarar e ir trabalhar. Fazer isso que eu queria fazer: Cuidar de pessoas idosas, eu gosto, 

sempre gostei, e de pessoas doentes também. Queria tá fazendo alguma coisa, 

trabalhando.” 

          Suzana, referindo-se às filhas e às incertezas que a cerca sobre a 

decisão de permanecer ou não no asilo. “Agora querem fazer casa pra mim, lá. 

Não sei se ainda não faço. Eu pretendo ficar aqui, mas as gurias querem me levar pra 

lá. Eu tô pensando ainda, mas ainda não resolvi, me deixa pensar.” (Suzana)  

         Percebeu-se nitidamente que Suzana tem vontade de realizar as antigas 

atividades, porém a mesma tem um pouco de insegurança por causa de sua 

saúde frágil. De acordo com Morais (2009), na velhice, as restrições e 

dificuldades estão relacionadas com a maneira que os idosos encaram esse 

processo, uma vez que esse indivíduo é influenciado por preconceitos no 

decorrer de sua vida.   

         Ainda, 02 (dois) idosos complementam dizendo que querem sair do asilo, 

pois se sentem muito presos lá dentro e não têm a liberdade que gostariam de 

ter. Antônio fala que gostaria de ter sua “casinha” para reunir seus amigos: 

“Não vejo a hora, não vejo a hora. Receber meus amigos, não sei se vou durar muito 
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tempo, né? [...] tomar meu chimarrão, ter meu fogãozinho ali, porque ali eu faço como 

eu quero, né? Cozinho, cozinho. Eu faço tudo que é tipo de comida.” Catarina 

argumenta: “Eu espero que um dia eu vou morar fora do asilo. Espero. A gente fica 

mais livre pra sair, passear.” 

         No final de sua entrevista, Mônica além de desejar residir na ILPI para 

sempre, termina dizendo: “Eu espero daqui pra frente que eu seja feliz, porque eu já 

sofri demais [...] espero que Deus me dê um descanso.” [choro] 

          Não se pôde deixar de perceber que o regresso destes idosos para suas 

antigas residências não será uma tarefa fácil, pois não é toda família que 

deseja este retorno, por mais que seu parente interno almeje. Muitos asilados, 

apesar de terem o sonho e a esperança de que um familiar, um dia, vá buscá-

los, não terão sua vontade realizada. Por isso é que a função do psicólogo é de 

fundamental necessidade, para que este idoso seja acolhido no seu momento 

de tristeza e frustração. O psicólogo procurará amenizar esse sentimento de 

abandono e de sofrimento, podendo utilizar-se de técnicas psicoterápicas, além 

de seu conhecimento empírico.  

          Conforme Néri (2004), há um agrupamento de procedimentos de 

diagnóstico, de avaliação e de intervenção voltadas ao tratamento de conflitos 

de origem psíquica em idosos. Estes métodos têm como desígnio a 

manutenção, aperfeiçoamento e recuperação do bem-estar na velhice, tendo 

como alvo, tanto pessoas independentes, como também dependentes, 

saudáveis ou não, que vivem em comunidades ou em instituições. 

           Muitos são as ferramentas de atuação da Psicologia no trabalho com 

pessoas idosas, mas dar-se-á destaque para algumas delas: 1) Avaliação 

psicológica, 2) planejamento e execução de intervenção psicológica, 3) 

orientação e aconselhamento, 4) informações em relação à velhice, 5) 

psicoterapias individuais ou em grupo, 6) tratamento de déficits e de distúrbios 

cognitivos e psicomotores, bem como a reabilitação, 7) orientação, 

aconselhamento e psicoterapia para familiares, 8) assessoria, planejamento e 

execução de programas de promoção de saúde em comunidades ou promoção 

social para idosos, 9) apoio psicológico a profissionais responsáveis por 
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cuidados aos idosos, 10) participação em equipes multiprofissionais, entre 

outros (NÉRI, 2004). 

            Os projetos de vida que o ser humano elabora durante sua existência, 

estão relacionados com as atividades que o mesmo pratica. Porém, tais 

projetos devem ser adaptados e revistos de acordo com a condição de cada 

pessoa para obter sucesso. Dessa forma, é importante que o idoso saiba lidar 

com as experiências adquiridas no decorrer de sua vida, buscando resiliência 

nas situações necessárias (MORAIS, 2009).  

         Araújo (2011) defende que cada indivíduo deve desenvolver um projeto 

de vida na velhice, pois este indivíduo está diante de um novo período de 

longevidade mundial. A ideia de que o envelhecimento é uma etapa da vida 

onde existem somente perdas e dependência, deve ser desmistificada para 

que assim, haja uma concretização de um projeto de vida positivo. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         

        A pesquisa realizada teve como finalidade conhecer e compreender o 

processo de viver do idoso em uma instituição de longa permanência, contando 

sua história de vida e destacando alguns aspectos referentes à mesma. O 

motivo da institucionalização, o relacionamento do idoso com sua família, os 

sentimentos desencadeados pelo idoso ao residir no asilo, e o seu projeto e 

expectativa de vida foram algumas categorias destacadas e analisadas neste 

estudo. 

         Foi visto que esses idosos têm algumas semelhanças, seja pelo histórico 

de vida difícil, seja pelo fato de encontrarem-se na mesma situação 

institucional, todavia constatou-se também que em muitos aspectos esses 

idosos se diferenciam, aspectos esses peculiares à personalidade e a 

capacidade de resiliência de cada um. Essas evidências levantadas na 

presente pesquisa foram ressalvadas e serão melhores compreendidas nas 

categorias citadas abaixo. 

          Inicialmente a categoria destacada está relacionada ao Motivo da 

Institucionalização desses idosos. Verificou-se que todos os pesquisados 

ingressaram no asilo por diversos motivos, porém o fator decisivo da 

internação, sem dúvida, foi a falta de ter quem os cuidasse, pois são 

dependentes, devido aos problemas de saúde e necessitam de mais atenção.  

A institucionalização contra a vontade foi relatada pelos idosos, e apenas 01 

(uma) idosa resolveu mudar-se para a ILPI por vontade própria. Percebeu-se 

ainda a insatisfação desses idosos ao terem que sair de suas casas e mudar-

se para um ambiente, a primeira vista, desconhecido. 

          Já na segunda categoria sobre o Relacionamento do Idoso com a 

Família Antes e Depois da Internação, observou-se que a relação familiar foi 

modificada por conta de fatores do cotidiano, mais para o idoso do que para 

sua família, por causa do seu distanciamento do lar. Alguns idosos relataram 

sentir muita saudade e que sentem falta de casa, outros relataram gostarem 
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muito de viver na ILPI e disseram não pensam mais em ir embora no momento. 

Antônio e Suzana têm filhas e relataram ter um bom relacionamento com as 

mesmas. Também foi visto que as visitas familiares ocorrem, em maior ou 

menor quantidade, dependendo do idoso. Relataram já ter passado pela 

viuvez, somente Suzana disse ter ex-marido vivo. Foi observado também que 

todos os idosos sentem tristeza por morarem longe de seus familiares, e alguns 

contaram que têm vontade de regressar para o seu lar de origem. 

          A terceira categoria a respeito dos Sentimentos dos Idosos trouxe 

muitas questões referentes às emoções negativas e positivas manifestadas 

dentro do asilo. Nas emoções negativas foram observadas questões como o 

abandono, baixa autoestima motivada pela exclusão familiar, a ansiedade, 

sensação de inutilidade, desentendimentos dentro da ILPI, falta de liberdade, 

descontentamento, entre outros. Já as emoções positivas enfatizadas foram a 

amizade, o carinho, a espiritualidade, o companheirismo em relação aos 

colegas de instituição asilar, relacionamentos amorosos, alegrias por 

vivenciarem momentos de lazer, etc. 

         Foi percebido na última categoria relacionada ao Projeto de Vida, que a 

metade desses idosos tem o desejo de voltar a morar fora da instituição. 

Mônica disse que deseja morar por toda sua vida dentro da ILPI e Suzana 

narrou estar pensando em sua permanência ou saída do asilo. Em uma das 

entrevistas foi mencionado por Antônio o seu plano de construir uma casa e 

encontrar uma nova esposa. Nenhum dos idosos relatou ter algum plano futuro 

mais pretensioso, apenas almejam retornarem para seus lares de origem ou 

terem sua própria casa.  

          Mediante o exposto, é importante complementar que os idosos desta 

instituição são pessoas que fazem jus a nossa consideração e admiração, uma 

vez que todos têm uma riquíssima biografia de vida, onde passaram por 

diversos momentos, bons e ruins. Todos trouxeram nas narrativas assuntos 

sobre situações antigas, situações atuais e situações futuras, demonstrando 

saudade do tempo passado, experiências vividas cotidianamente e momentos 

que ainda pretendem vivenciarem.  
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           Mônica contou estar adaptada a esta fase, sabendo lidar com a velhice 

de maneira tranquila e feliz, tendo consciência de suas limitações, porém sem 

deixar de fazer o que gosta. Essa adaptação demonstrou-se pelo fato dessa 

idosa estar constantemente com um semblante alegre e ter comentado que 

gosta muito de sair, de frequentar eventos sempre que tem oportunidade, de 

gostar de conversar, acompanhada de sua cuia de chimarrão todo o final da 

tarde, etc. Do outro lado está Catarina, Antônio e Suzana que demonstraram 

serem mais sensíveis a esta fase, pois destacaram mais os empecilhos dos 

anos vividos deixando, muitas vezes, de explorar os fatores positivos de ter 

uma idade avançada como as experiências adquiridas, o conhecimento 

conquistado, regozijar de descanso e sossego, entre outros diversos proveitos 

ansiados por esta etapa de vida, enfim, de aproveitarem o processo de 

envelhecer. Catarina demonstrou não estar contente com essa condição, pois 

está muito debilitada fisicamente e Suzana informou não esperar muito da vida 

dentro do asilo.  

         Já Antônio descreveu sua tristeza devido à situação de interno do asilo, 

mas diz que voltará a ficar feliz no momento que puder sair da ILPI. Entretanto, 

foi nitidamente observado a alegria dos idosos ao receberem visitas, 

obviamente, se essa alegria for desencadeada pela presença de alguém de 

sua família, porém sentem-se muito contentes em receber outros tipos de 

visitantes, sem necessariamente ter algum grau de parentesco.  

         Quando foram realizadas as entrevistas, notou-se que esses idosos 

gostam muito de conversar e sentem falta de ter alguém além dos que estão 

acostumados diariamente, para se comunicarem. Essa oportunidade de 

estarem narrando um pouquinho de suas histórias, deixou transparecer o 

contentamento de Suzana, Antônio, Catarina e Mônica em estarem 

compartilhando uma parte de sua vida, percebendo-se assim o quão 

importante foi dar voz a essas pessoas, muitas vezes, carentes de atenção.   

         Levando em consideração tudo o que foi visto nesta pesquisa, foi 

compreendido, de maneira mais profunda, o universo em que os idosos 

institucionalizados habitam. Muitos pensamentos sobre institucionalização 

foram aprendidos, outros afirmados e outros reformulados. Foi de grande 
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aprendizado ter tido a oportunidade de escutar tantas histórias e experiências 

diferentes desses idosos, desde suas infâncias até os dias atuais. As narrativas 

propiciaram à pesquisadora, uma reflexão de todo o processo de uma 

institucionalização asilar e dos fatores envolvidos nele.  

         Indiscutivelmente, as pessoas precisariam estar preparadas para 

envelhecer, no entanto, em muitos casos, não é isso que ocorre. Vários 

indivíduos passam a vida inteira temendo o envelhecimento e todos os fatores 

que os rodeiam, fatores estes geralmente enfrentados com sendo negativos. A 

espera pela velhice deveria ser encarada como uma etapa natural da vida, a 

qual todas as pessoas um dia passarão. A melhor maneira para que isso 

ocorra é a adaptação às novas fases da vida, tendo consciência que cada 

etapa é efêmera e aceitando que não é o acréscimo de anos que irá impedir o 

sujeito de ter uma vida produtiva e completa. 

         Como foi visto acima, é muito importante aceitar a etapa vital em que se 

encontra para ter uma vida melhor. Já que o assunto é uma vida saudável não 

se pode deixar de discutir a atenção que deve ser disponibilizada à saúde 

integral do idoso, destacando-se primeiramente a saúde mental destes. Vale 

pontuar que os profissionais que atuam nessa área devem proporcionar a esse 

público mais fragilizado, em que o sentimento de abandono e tristeza aparece 

mais facilmente, um acolhimento e um amparo especial. E assim, como os 

idosos institucionalizados, seus familiares e a equipe que atua nos cuidados 

com o mesmo, também devem ter um acompanhamento de profissionais da 

saúde mental, para que possam estar sendo orientados e esclarecidos no que 

diz respeito a esse assunto. 

         Os idosos necessitam de cuidados especiais, e não só merecem auxílio 

de origem biológica, como também de origem psíquica. A Psicologia, como 

sendo a ciência do comportamento humano, trabalha com públicos de diversas 

faixas etárias.  

 Na velhice, o trabalho da Psicologia é muito amplo, uma vez que engloba 

a vida do indivíduo do seu nascimento até sua fase atual, sempre levando em 

conta seu histórico. Há muitos tipos de terapias que podem ser benéficas no 
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tratamento psicológico dos idosos, podendo ser realizado individualmente ou 

em grupos, por exemplo, o Psicodrama e a Gestalt-terapia que atuam nas 

sensações e nos pensamentos através de reproduções de situações e 

dinâmicas de grupo, respectivamente. Também há outras abordagens 

terápicas como a Cognitiva Comportamental, geralmente individual, que visa a 

diminuição dos sintomas, por meio de métodos cognitivos e\ou testes 

psicométricos, e a psicanálise que atua na origem e alívio dos sintomas, 

através de técnicas como a associação livre dentro da psicoterapia analítica. 

         Nas ILPI’s públicas percebe-se que existe um espaço muito pequeno 

para a área da Psicologia, uma vez que os programas de atenção à saúde 

priorizam o atendimento biomédico, uma vez que os idosos necessitam mais, 

devido à saúde física debilitada. Há de se concordar que a atenção aos idosos 

deve ser primeiramente biológica, uma vez que precisam estar saudáveis 

fisicamente para viverem, contudo a saúde psíquica não deve ser deixada de 

lado, pois também é necessária para que os idosos tenham uma vida mais 

sadia. O ideal seria se houvesse um equilíbrio entre essas duas áreas da 

saúde: física e psicológica, pois dessa maneira, o indivíduo viveria 

beneficamente e plenamente a sua vida em todos os sentidos. 

         Finalizando as considerações, deixa-se uma mensagem de 

conscientização a todos os envolvidos com os idosos institucionalizados, pois é 

um público muito especial que carece muito de carinho e atenção. 

Primeiramente, esta mensagem vai às famílias que, muitas vezes, também 

passam pela tristeza ao ver seu parente idoso padecendo e\ou que optam pela 

institucionalização como último recurso e sofrem por esta decisão juntamente 

com os futuros internos. A estes familiares, é sugerido que não abandonem 

seus pais, avós ou tios e que não deixem de amá-los, esteja onde eles 

estiverem.  

         Aos cuidadores, formais ou informais, espera-se que estejam 

prontamente disponíveis para o atendimento desses idosos, procurando buscar 

sempre um bom respaldo teórico e prático referente aos cuidados demandados 

cotidianamente para que, assim, estejam preparados tanto técnica como 

emocionalmente.  



74 
 

         Propõe-se também aos órgãos públicos que desenvolvam ações 

referentes ao bem- estar como, por exemplo, programas sociais envolvidos 

com a saúde, educação, esporte, lazer, cultura, sempre respeitando e 

defendendo os princípios e metas que constituem a Política Nacional do Idoso, 

a qual menciona no Cap. IV, art. 10º- I que se deve: “prestar serviços e 

desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do 

idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades 

governamentais e não governamentais.” Também é sugerido a esses órgãos, 

que proporcionem medidas de ingresso de mais profissionais da saúde como 

enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos e médicos 

que estejam disponíveis para o atendimento dos moradores das ILPIs, pois foi 

verificada a necessidade e escassez destes profissionais nesta ILPI.  

         E almeja-se aos profissionais da saúde envolvidos com os idosos 

asilados, que seus bons sentimentos estejam sempre aflorados para que 

consigam ver no outro, ou se ver no outro, a sua imagem de amanhã, e que 

não só disponibilizem o seu trabalho científico nos cuidados a essas pessoas, 

mas também os seus valores aprendidos longe das cadeiras universitárias, 

sempre valorizando e respeitando essas pessoas maravilhosas. 

         Em suma, a velhice é uma condição que deve ser levada a sério por 

todas as pessoas, que convivem ou não com idosos, que são jovens ou que 

são mais velhas, que são profissionais da saúde ou que fazem parte de 

qualquer outra área profissional, enfim, por todos que acreditam a aspiram 

viverem em um mundo mais igualitário e humanizado. Por isso, completa-se 

esse pensamento defendendo que o envelhecimento é um processo que deve 

estar em continuo estudo, não só pelos pesquisadores que já contribuem com 

o seu conhecimento científico, mas também por toda a sociedade que convive 

diariamente com pessoas idosas, e que um dia, não muito distante, também 

terá rugas, cabelos brancos e limitações como qualquer pessoa com idade 

avançada, além de uma incomensurável sabedoria.  
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Apêndice 01: Roteiro para a História Oral  
 
 

Pseudônimo ____________ 

 

 

1) Quem é você? Faça uma breve apresentação de sua pessoa (gênero, 

idade, estado marital, profissão anterior, estado civil, renda mensal, 

escolaridade, problemas de saúde pessoais e familiares, tempo de 

institucionalização). 

 

2) Com relação a institucionalização: Fale sobre o que ocasionou a sua 

institucionalização. O que espera de sua vida aqui, nesta instituição. Fale 

um pouco sobre este sentimento de estar morando no Lar e comente 

sobre a sua relação com os outros moradores e com os colaboradores 

(funcionários). 

 

3) Com relação a família: Fale um pouco sobre como é a sua família 

(cônjuge, filhos, netos, entre outros) e sua relação com os seus 

familiares. Mudanças nas relações familiares depois da sua internação. 

Visitas familiares. 

 

4) Projeto futuro na institucionalização: Indagar sobre o seu projeto de 

vida diante da institucionalização. 
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Apêndice 02: Solicitação à ILPI  

 

 

Asilo São Vicente de Paulo (Associação das Damas de Caridade) 

Prezado (a) Senhor (a):  

 

O Curso de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade 

do Vale do Itajaí – UNIVALI integra em seu currículo a Dissertação de 

Mestrado, que se constitui em uma pesquisa. 

Desta forma, existe interesse da mestranda Gabriela de Mattos Schettert 

em realizar um estudo sobre “O processo de viver do idoso em uma 

instituição de longa permanência”, nesta Instituição. 

A pesquisa proposta tem o objetivo de conhecer o processo de viver do 

idoso em uma instituição de longa permanência. 

             O instrumento de coleta de dados será por meio de um roteiro de 

perguntas que nortearão a entrevista face a face, a qual será gravada com um 

equipamento digital a ser realizada com o idoso que estiver dentro dos critérios 

previstos no delineamento do estudo: idade de 60 anos ou mais, variável de 

sexo, participação em atividades diferentes, tempo de internação e capacidade 

cognitiva preservada 

Diante do exposto, viemos solicitar a anuência de V. As por escrito, para 

a concretização deste trabalho, através de “termo de aceite”, conforme modelo 

anexo. 

Esclarecemos que o trabalho será orientando pela professora Dra. 

Juliana Vieira de Araújo Sandri contando com vossa colaboração, 

agradecemos a atenção e subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, Dra. Elisete Navas Sanches Próspero 

 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho 

UNIVALI – campus I 

Rua Uruguai, 458 - Centro - Itajaí / SC - CEP 88302-202 - Bloco 27 - Sala 311 
Fone/Fax:(47) 3341-7932 
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Apêndice 03: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
     Você (ou o senhor, senhora, dependendo da população em estudo) está 

sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, 

com as folhas rubricadas pelo pesquisador, e assinadas pelo mesmo, na 

última página. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

 

Título do Projeto: O processo de viver do idoso em uma instituição de longa 

permanência.  

Pesquisadora Responsável: Juliana Vieira de Araújo Sandri 

Telefone para contato: (47) 3348 7537 ou (47) 9987 3129 

 Pesquisadora Participante: Gabriela de Mattos Schettert 

Telefones para contato: (47) 9922 6842 ou (55) 3742 1746 

 

Este estudo será realizado junto aos  idosos moradores da Instituição de 

longa Permanência para Idosos – São Vicente de Paulo. Tem o objetivo de 

conhecer o processo de viver do idoso em uma instituição de longa 

permanência. Como não será feito nenhum procedimento invasivo, não existe 

nenhum risco ou possibilidade de agravo a sua saúde. O risco que poderá 

ocorrer é o abalo emocional, tendo em vista que a pesquisa se propõe trazer a 

tona os sentimentos expressos relacionados à institucionalização, implicando 

em recordações, quase sempre, desagradáveis, haja visto que envolve 

aspectos sobre a história de vida deste idoso. No entanto, a pesquisadora, 

como sendo psicóloga, estará dando total apoio psicológico a este idoso, 

conduzindo a entrevista cautelosamente e, se necessário, interrompendo-a 

caso seja observado algum comportamento que afete psicologicamente o 
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entrevistado, deixando ao critério da mesma a sua permanência na pesquisa. 

Porém, caso não concorde em participar, em nada mudará seu atendimento 

por essa Instituição. Os dados serão coletados no período de agosto a outubro 

de 2011, utilizaremos a entrevista como forma de coletar as informações 

necessárias para o alcance dos objetivos do estudo, os quais já foram 

informados antecipadamente a essa assinatura. O horário para a coleta de 

dados será acordado com o senhor(a) por meio da visita na instituição e será 

intermediada junto com a pesquisadora para que o Sr(a) fique seguro. Caberá 

ao senhor(a) responder algumas perguntas, as quais podem levar até 40 

minutos e será auxiliadas por nós, pedimos a sua autorização para que a 

mesma fosse gravada. Destacamos que poderá retirar o seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar desse estudo, a sua participaçao é 

expontânea, voluntária e sem remuneração. O sigilo e anonimato serão 

mantidos em caráter confidencial de todas as informações obtidas. Poderá 

fazer questionamentos a respeito do processo em qualquer momento. O estudo 

pretende buscar como ocorreu o processo da sua institucionalização e qual a 

sua compreensão sobre esta situação, bem como levantar as suas 

expectativas diante da atual residência e a sua relação familiar, portanto 

somente o Sr(a) poderá responder como se sente diante dessa nova situação 

de vida. A sua participação é importante, embora não haja um beneficio direto 

ao Sr.(a), mas estar compartilhando com outros seus sentimentos e poder 

contribuir para que a sociedade entenda e reflita sobre a decisão de 

institucionalizar uma pessoa já mostra a magnitude da pesquisa. Ao final do 

estudo será encaminhado o relatório completo a instituição com todos os 

resultados e o Sr(a) será comunicado(a) sobre a disponibilidade das 

informações. Os dados serão utilizados somente para fins acadêmicos, como 

relatórios, trabalhos de conclusão de curso, artigos, livros e resumos. Caso 

aceite participar, solicito que assine esse termo. 

Nome das Pesquisadoras: Juliana Vieira de Araújo Sandri (CPF: 447166809-

91) e Gabriela de Mattos Schettert (CPF: 012483780-83). 

 

 Assinatura da Pesquisadora:________________________________________  
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Eu, _____________________________,RG____________,CPF ___________ 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data: ____________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________ 
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Apêndice 04: Artigo científico 

   

         HISTÓRIA DE VIDA: sentimentos e projetos futuros de idosos institucionalizados 

 

HISTORY OF LIFE: feelings and future projects of institutionalized elderly 

 

Gabriela de Mattos Schettert 1, Juliana Vieira de Araújo Sandri 2 

 
1 Psicóloga. Mestranda em Saúde e Gestão do  Trabalho pela  Universidade  do Vale do 
Itajaí (UNIVALI). Endereço: Rua General Osório, 406,  Bairro: Centro,  CEP 98300-
000,  Palmeira das Missões, RS, Brasil. E-mail: gabi.schettert@bol.com.br 
 
2 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Docente do Curso de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho e do Curso de 
Enfermagem da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Orientadora da pesquisa. 
Endereço: Rua Dr. Alexandre Fleming, 88, Bairro: Centro, CEP 88030-030, Itajaí, SC, 
Brasil. E-mail: jusandri@univali.br  
 

______________________________________________________________________ 
 
Resumo: Tem como objetivo compreender os sentimentos dos idosos diante da sua 

institucionalização e o projeto de vida delineado pelos mesmos neste contexto 

residencial. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de origem qualitativa 

com quatro idosos (três mulheres e um homem) residentes em uma instituição de longa 

permanência localizada no noroeste do Rio Grande do Sul. Os dados foram obtidos por 

meio da História Oral (ou de Vida) utilizando a entrevista face a face, seguindo o 

itinerário de perguntas semiestruturadas.  A análise de dados foi organizada em duas 

categorias: 1) Sentimentos dos idosos referentes à vida na instituição e 2) Projeto de 

vida diante da institucionalização. Observou-se que as emoções na velhice aparecem de 

uma forma mais intensa, uma vez que tal fase é rodeada de sensibilidade em muitos 

sentidos. Os sentimentos narrados foram tanto positivos como negativos e estavam 

relacionados às diversas experiências vividas dentro da instituição e fora dela.  Ainda, 

evidenciou-se que os idosos fazem planos existenciais para o amanhã. Na categoria de 

projetos para o futuro foram relatadas algumas perspectivas, entretanto foi muito 

enfatizado um simples desejo: sair da ILPI e voltar para o seu lar de origem. Sem 
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dúvida, um envelhecimento saudável é direito de todos e, independentemente das 

circunstâncias, todos devem procurar viver feliz dentro de sua subjetividade.  

 

Palavras- chave: Idoso. Instituições de longa permanência. Sentimentos. Projetos de 

vida.  

______________________________________________________________________ 
 

HISTORY OF LIFE: feelings and future plans of institutionalized elderly 

 

Abstract: This study aims to understand the feelings of the elderly in relation to their 

institutionalization, and the life plan outlined by them in this residential context. It is an 

exploratory, descriptive, qualitative study with four elderly residents (three women and 

one man) of a long-term institution in the northwest of the State of Rio Grande do Sul. 

Data were obtained through the Oral History (or life History) technique, using face-to-

face interviews, based on a questionnaire script with semi-structured questions. The data 

analysis was organized into two categories: 1) Feelings related to the life of the elderly 

in the institution and 2) Life plans before institutionalization. It was observed that the 

emotions in old age appear to be more intense, because this is a phase that is surrounded 

by sensitivity in many forms. The feelings narrated were both positive and negative, and 

were related to the various experiences lived inside and outside the institution. Also, it 

was shown that older people make existential plans for the future. In this last category 

of plans for the future, some perspectives were reported, however, a simple desire was 

very much emphasized was to leave the LTIE and return to their home of origin. 

Undoubtedly, healthy aging is a universal right and, regardless of the circumstances, 

everyone should try to be happy within their subjectivity. 

 

Keywords: Elderly; Long Term Institution for Elderly; Feelings; Life plans. 

______________________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO 

 

         O número de habitantes idosos aumenta cada vez mais em todo o mundo. Isso se 

dá pelo fato desse público recorrer aos recursos modernos em todos os sentidos, 

diferente da época antiga, a qual não apresentava certos benefícios. De acordo com 
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Lebrã (2009), os níveis de fecundidade e de mortalidade estão diminuindo, propiciando 

um crescimento da população e fazendo com que ela fique cada vez mais velha.  

         Conforme dados apontados pela Organização Mundial da Saúde (1998), em 2025 

o Brasil ocupará o sexto lugar em relação aos países que possuem maior número de 

pessoas idosas. Já os indicadores epidemiológicos sobre o envelhecimento trazidos pelo 

IBGE (2004) evidenciam que no ano 2000 o público com idade de 0 a14 anos fazia 

parte dos 30%, e o público maior de 65 anos representava 5% da população do Brasil. A 

estimativa é que no ano de 2050, esses dois grupos possuam o mesmo número 

populacional de 18%. 

         Tais informações sobre dados epidemiológicos corroboram a ideia de que o 

número de idosos está crescendo cada vez mais e o de jovens diminuindo em todo o 

mundo. Esta alteração na pirâmide etária precisa ser vista com outro olhar, tendo em 

vista a importância de a sociedade estar preparada para atender as necessidades dessa 

população.          

         Nos países em desenvolvimento, idosos são quaisquer pessoas que tenham 60 anos 

ou mais. Entretanto nos países desenvolvidos, uma pessoa é considerada idosa a partir 

dos 65 anos de idade.  

     De acordo com Zimmerman (2000), idoso é possuir inúmeras idades, tais como: a 

idade biológica, a idade relacionada à genética, a idade psicológica, e a idade social. Já 

Néri e Freire (2000) caracterizam a velhice como sendo uma fase composta por muitos 

aspectos positivos como, por exemplo, experiências adquiridas, sabedoria, capacidades 

sociais, entre outros, enfatizando que não é só uma etapa de perdas e declínios físicos 

e\ou mentais.  

         Levando em consideração o que foi supracitado, pôde-se observar que há diversos 

conceitos sobre o envelhecimento, e que há muitas maneiras de explicar esse processo 

em todos os sentidos. Porém, há outros fatores relacionados à velhice como as 

representações sociais dos idosos, as relações interpessoais, o autoconhecimento, enfim, 

outros elementos que também fazem parte desta fase da vida. Primeiramente será dado 

um destaque aos lares para idosos, bem como a essas pessoas tão especiais que lá 

habitam. 

         Indubitavelmente, o melhor ambiente para uma pessoa viver é juntamente com 

seus familiares, uma vez que há - ou pelo menos deveriam existir - laços afetivos dentro 

da família. Para o idoso morar com pessoas que fazem parte de sua história é 

imprescindível para sua existência. Todavia, se esse lar não for mais saudável, 
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apresentando muitos conflitos ou malefícios para o seu bem-estar, ou se a família não 

tiver mais condições de estarem fornecendo cuidados e atenção a esse idoso, as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) tornam-se uma alternativa 

indispensável.    

         Para Vieira (2006), as ILPI’s são voltadas para um público mais característico, 

uma vez que a internação se dá, geralmente, em idosos com complicações de cunho 

físico, funcional, psíquico, familiar, financeiro, social, entre outros.  

         Se a opção de internação for a escolhida, a família deve proporcionar os  subsídios 

necessários para  que o idoso consiga adaptar-se de modo menos traumático ao novo lar, 

preservando as relações familiares adquiridas ao longo dos anos, procurando ter um 

contato mais próximo com a ILP para que, assim, possam ter uma relação benéfica tanto 

com a sua parenta ou parente institucionalizado, quanto com a instituição. Ainda Vieira 

(2006) enfatiza que o recomendado seria se a família, o idoso e a instituição pudessem 

estar unidos no momento da decisão da internação.  

         Na maioria dos casos, as mudanças de ambiente acarretam nos idosos um conflito, 

pois os mesmos que nasceram e cresceram em um determinado lar, se veem obrigados a 

residirem em outro espaço bem diferente do recinto de origem, tendo que até, muitas 

vezes, mudarem seus hábitos e costumes tão particulares para adequarem-se às normas 

da ILP. Tantas modificações nas vivências afloram seus sentimentos, resultando nesses 

idosos um misto de sensações. Conforme Cardão (2009), a institucionalização é um 

espaço grupal que possui regras e isso, muitas vezes, faz com que haja um 

distanciamento do idoso em relação a sua história de vida e sua individualidade.  

         Geralmente, o idoso já é por si só um “poço” de sentimentos, uma vez que a 

velhice é a etapa vital mais frágil, se comparada com as demais fases da vida. Todavia, 

a internação em ILPI faz com que o idoso sinta-se abandonado pelos seus familiares, 

tendo como consequência emoções negativas como a tristeza, a raiva, a culpa, a 

rejeição, entre outras, podendo tudo isso acarretar em sérios problemas de saúde como a 

depressão, por exemplo.  

         Sentimentos relacionados à baixa autoestima e à exclusão surgem nas histórias de 

vida da maioria dos idosos asilados, pois os mesmos acreditam que foram abandonados 

por sua culpa, e acabam sofrendo por isso, isolando-se ainda mais das pessoas e não 

tendo mais motivação para realizar atividades antes praticadas. Como consequência, 

essas pessoas acabam perdendo a vontade de viver.  



90 
 

         Por outro lado, os idosos institucionalizados também demonstram ter emoções 

positivas. Sentimentos referentes às afeições, as amizades adquiridas, o 

companheirismo, a fé e a esperança aparecem claramente dentro da ILP, corroborando a 

ideia de que os relacionamentos interpessoais são fundamentais para uma vida sadia. 

         Outro fator que atua para o bem-estar desses idosos é a questão da espiritualidade, 

que demonstrou ser um apoio na vida dessas pessoas.  Ter alguma crença, independente 

de qual for, faz com que o idoso sinta-se amparado e confortado, uma vez que os laços 

de fé e de esperança consolidam-se.  

         Qualquer pessoa já fez planos para o futuro. Planejar os seus sonhos e seus anseios 

faz parte da vida de muita gente. Em todas as fases da vida, as pessoas têm suas 

perspectivas para o amanhã. Até as crianças pensam no seu futuro, e o que farão quando 

chegar nele. Na velhice isso não é diferente. De um lado, muitos idosos aspiram realizar 

seus sonhos que não puderam executar antigamente, ou simplesmente aspiram realizar 

outra coisa. De outro, alguns idosos por se acharem velhos e incapazes, esquecem de 

que estão vivos, e não se importam mais com isso.  

         É de fundamental importância ter anseios na vida, pois isso é o que motiva o ser 

humano para continuar a viver. Elaborar metas e objetivos deve ser uma tarefa realizada 

por todos, uma vez que isso faz com que a pessoa sinta-se capaz e útil, além de 

preservar uma parte de sua autonomia. 

         Segundo Tier, Lunardi e Santos (2008), é necessário compreender que ocorre 

mudanças na vida, conforme o tempo passa. Essas modificações estão relacionadas à 

maneira de sentir, pensar e atuar das pessoas, e para que as mesmas sejam percebidas 

como seres complexos, devem ser levadas em consideração as questões psicológicas, 

físicas, sociais que abrangem suas vidas.  

         Este estudo faz parte da Dissertação de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho, 

o qual teve como título: “Processo de Viver do Idoso em uma Instituição de Longa 

Permanência”. E, a partir dos resultados serão apresentados os sentimentos dos idosos e 

seus projetos futuros frente a sua institucionalização, obtidos através da história de vida.    

 

METODOLOGIA 

 

 Teve como método a abordagem qualitativa, uma vez que o fenômeno pesquisado 

é complexo e de caráter social e cultural. A técnica utilizada foi a História Oral (ou de 

Vida) e teve como instrumento a entrevista face a face pesquisador\pesquisado.  



91 
 

         A pesquisa teve como campo um asilo localizado em um município da região 

noroeste do Rio Grande do Sul.  

         A instituição supracitada é uma entidade filantrópica que tem como fonte de renda 

as doações de órgãos públicos, privados e de rendimento próprio de alguns internos que 

possuem aposentadoria.  

         Hoje em dia, possui 45 internos, sendo 29 do sexo feminino e 16 do sexo 

masculino, tanto do próprio município como de toda a região. A maioria dos idosos é 

internada por intercessão da família, contudo alguns idosos chegam ao asilo devido à 

solicitação da assistência social da cidade ou da região.  

         Os idosos são atendidos por 14 funcionários, tais como, técnicos de enfermagem, 

cozinheiras, auxiliares de serviços gerais, coordenadora e diretora. Voluntários na área 

da saúde e da educação frequentam a instituição, bem como estagiários dos cursos de 

Nutrição e de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-

CESNORS), Campus Palmeira das Missões, que colaboram com os cuidados aos 

idosos. Algumas vezes, quando solicitados, médicos também visitam o asilo.  

         As atividades mais praticadas pelos internos são os passeios pela cidade, 

participação em eventos educativos, festas em datas comemorativas, culto em missa e 

aulas de alfabetização. As idosas que têm condições funcionais colaboram no cozer e 

alguns realizam tarefas na horta da instituição.  

         Primeiramente, iniciou-se a observação do cotidiano da instituição, bem como a 

aproximação da pesquisadora com os idosos, para que os mesmos se sentissem 

acolhidos e mais à vontade no momento que fossem relatar suas histórias de vida. Após 

o ingresso da pesquisadora na instituição, foi solicitada a autorização desta, bem como 

dos idosos a serem entrevistados para que fosse possível usar o gravador durante as 

entrevistas, uma vez que facilita a coleta do conteúdo relatado. Sendo que, os 

procedimentos éticos segundo a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde 

foram respeitados em todos os critérios obtendo aprovação do CEP/Univali nº. 278 em 

12 de julho de 2011. Ainda foi elaborado um cronograma da pesquisadora juntamente 

com a responsável pela entidade, visando conciliar o melhor dia e horário para as visitas 

e coleta de dados.  Cabe destacar que tanto a instituição como os entrevistados foram 

cientificados em relação aos objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 Os critérios de inclusão dos idosos corresponderam: diferença de sexo, tempo de 

inserção na instituição e capacidade cognitiva preservada (percepção, comunicação, 
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memória, etc.), ou seja, idosos que pudessem estar narrando sua história de vida, bem 

como o processo de institucionalização, para que, dessa forma, fossem levantados 

relatos fidedignos. Cabe ressaltar que a informação do estado mental de cada 

participante foi dada pelos profissionais da instituição que indicaram os sujeitos 

entrevistados.   

         Desse modo, foi obtido o relato de 04 (quatro) idosos cuja apresentação está com 

seus respectivos pseudônimos: Mônica, 65 anos, analfabeta, viúva, não tem filhos, 

paranaense. Catarina, 68 anos, analfabeta, viúva, não tem filhos, do lar, gaúcha. 

Suzana, 66 anos, 2° grau incompleto, separada, 04 filhas, gaúcha. Antônio, 84 anos, 

analfabeto, viúvo duas vezes, 02 filhas (uma falecida), gaúcho. 

         As entrevistas foram realizadas face a face através de um roteiro constituído de 

perguntas abertas, que possibilitou os relatos de história de vida. As entrevistas 

ocorreram cautelosamente, visando não agredir emocionalmente os relatores, buscando 

sempre transmitir confiança e amabilidade a todos.  

         Depois da coleta das entrevistas, o conteúdo foi transcrito integralmente, dividido 

em categorias e analisado.  

         A análise de conteúdo ocorreu em cinco etapas, conforme Moraes (1999): 

 1) Preparação de informações: identificação dos diferentes materiais alcançados, 

realizando leituras para que, dessa forma, possibilite escolher àqueles que estão mais 

pertinentes com a pesquisa. 2) Unitarização: reler os materiais levantados com o intuito 

de determinar a unidade de análise. 3) Categorização: é uma síntese que aponta os 

resultados da pesquisa e nela são salientados os seus pontos principais. 4) Descrição: 

para cada categoria elabora-se um texto síntese que mostre o conjunto dos significados 

das unidades de análise incluída nelas. Foram utilizadas citações diretas dos dados 

verdadeiros. 5) Interpretação: é realizada por meio de uma busca de significados 

citados nas categorias da análise. Um vínculo que possibilita uma maior profundidade 

na análise de dados é a teorização, interpretação e, por fim, a compreensão.          

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

         Ao dar início à pesquisa, o intento foi conhecer de uma forma mais abrangente o 

processo de viver do idoso em uma ILPI, a fim de compreender as relações 

interpessoais desse público, o que eles sentem, quais são seus projetos futuros e suas 

pretensões agora que são moradores de uma ILP.  
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         Sendo assim, levando em consideração os relatos dos idosos, a análise dos dados 

foi estruturada em duas categorias: os sentimentos dos idosos referentes à vida na 

instituição e; o projeto de vida diante da institucionalização, as quais serão 

apresentadas a seguir.  

 

Sentimentos dos idosos referentes à vida na instituição 

         Dentro da ILPI percebeu-se que as emoções afloram-se devido à condição de 

fragilidade que a maioria dos idosos institucionalizados se encontra, e essa questão é 

demonstrada, visivelmente, na narrativa de Catarina:  

            “Eu não podia nem chorar, eles atacavam o meu chorar, não queriam que eu 

chorasse de sentimento. Quando eu cheguei aqui, eu chorei. Quando eu saí de casa eu 

disse assim: vou ficar lá até morrer.”  

         Estar internado em um asilo, longe de casa e sem ter algum familiar por perto gera 

um sentimento de abandono por parte dos idosos, fazendo-os se sentirem excluídos do 

âmbito familiar por tal situação, e isso acarreta como consequência a baixa autoestima 

que foi claramente observada nos relatos de alguns desses idosos.   

           “Trouxeram-me pra cá. Minha gente me tratava que nem cachorro. Eu não era 

cunhada, eu não era tia, eu não era nada [...] e acho que não sou nada mesmo [...]. Por 

que não me consideram como gente de casa? Por que não me consideram, fia?” Relata 

Mônica, emocionada. 

            “Eu morava com a minha esposa. Por causa de homem ela me abandonou, me 

abandonou.” [...]. “Eu não fiz nada, eu queria bem ela, tudo. A sustentação eu fazia. 

Eu fazia rancho e sacolão, porque nós íamos ao sacolão de comida, e iam levar lá na 

minha casa”, referindo-se ao não saber o porquê da segunda esposa o ter abandonado. 

         Cardão (2009) salienta que a identidade do indivíduo pode ser devastada se o 

mesmo não se sentir amado. A falta de confiança nas pessoas e o sentimento de 

inferioridade faz com que esse sujeito tenha a sua autoestima reduzida, desvalorizando-

se e, nos piores casos, despersonalizando-se.  

         Outras sensações de nervosismo e ansiedade, muitas vezes, originados pela 

saudade surgiram em algumas conversas. 

         Conforme Suzana: “Aqui, sentimentos a gente não tem. Às vezes, tenho é 

nervosismo. Aqui me atinge a parte nervosa. Mas não sei, vem aquilo [...] dá vontade 

de chorar.” 
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         Foi unânime a vontade que esses idosos têm de estarem realizando as atividades 

que praticavam antes de residir na instituição, bem como o desejo de manter a 

independência funcional. Essa falta de fazer as tarefas gera um sentimento de 

inutilidade e incapacidade nesse público, demonstrando que muitos deles sentem-se 

velhos demais para realizarem tarefas que antes faziam, deixando-os deprimidos.  

         Catarina, conta: “Aqui tem vizinho espalhado por aí, e eu não posso ir à casa de 

ninguém, por causa da perna que eu não caminho. Não tem quem saia comigo, não 

adianta. Tem que ser só embarcada, e assim mesmo não é fácil. Eu sinto por não poder 

fazer nada, eu era uma pessoa que não podia ficar quieta”. 

            “Eu sempre fui independente. [...]. Trabalhei até em campanha política, 

batendo perna na rua.” (Suzana)   

         Suzana diz que sempre foi independente, porém quando teve isquemia começou a 

depender dos outros para ajudá-la a fazer as tarefas, mas diz que sempre faz o que pode 

sozinha: “Eu tenho pavor de cadeira de rodas. Aqui eu ando devagarzinho. Eu fazia 

meu banho sozinha, tudo. Agora que não dá...por causa do gesso. Até esses dias fui 

tomar banho, sentei na cadeira de braço pra baixo, botei uma toalha aqui assim e fui 

tomando banho sozinha.” 

         Há uma desvalorização do idoso por grande parte da sociedade, pois a mesma 

acredita piamente que esse público é incapaz de praticar alguns tipos de atividades, e 

por isso o excluem das redes sociais, fazendo-os acreditarem que são inúteis e 

incapazes, e isso traz como resultado a desmotivação ocupacional dos mesmos.  

         As desavenças também aparecem em alguns relatos: “Quando eu cheguei aqui, eu 

brigava com elas, ficava nervosa, empurrava elas. Daí comecei a pensar que eu ia ficar 

veia também.”, conta rindo,  Mônica, relembrando os primeiros dias como moradora do 

asilo. 

         Antônio expõe que já se desentendeu com alguns de seus colegas tendo alguns 

momentos de discórdia com os mesmos: “Algum que outro que me destrata [...]. Tem 

um velho que me chama de fia duma p***. Eu não pulei nele, porque não deixaram”, 

porém diz que não se sente bem quando briga com os colegas: “Eu não me sinto 

contente brigando com os velhos. [...] eu não posso com aquilo, não posso...me 

destratando.” 

         Já Catarina narra que evita brigar, evita desavenças com suas vizinhas: “Não 

briguei com nenhuma. A Mônica é uma, eu sou outra. É minha amiga de eu tomar 

chimarrão com ela, mas eu me cuido para não brigar com ela, porque quando ela não 
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tá boa da cabeça [...] mas eu fico quieta, não respondo nada. No começo eu respondia, 

mas agora não.”           

         Os relacionamentos interpessoais fazem parte da vida do ser humano desde o seu 

nascimento até o dia de sua morte. Essas relações são de fundamental importância, uma 

vez que as mesmas proporcionam trocas de experiências e um grande aprendizado em 

todos os sentidos. Por isso, viver conjuntamente é necessário, pois isso faz com que o 

homem se desenvolva e enriqueça sua subjetividade.  

         O descontentamento em estar institucionalizado e a falta de liberdade lá dentro 

foram citados por 02 (dois) idosos. Conforme Antônio: “Sou feliz, mas a gente nunca tá 

contente, né? Tá fechado. Pior que preso [...] a gente fica nervoso, né? A gente não 

pode sair, não tem voz ativa. Às vezes, saímos junto, com a família, com a professora 

[...], damos uma caminhada ali e voltamos para casa.” 

           “Agora não tô gostando muito de morar aqui [...].” (Catarina) 

         Por outro lado, deu para perceber que dentro da ILPI não há somente sentimentos 

negativos, mas também se observou os bons sentimentos vividos como: as amizades 

construídas, a afeição, o carinho pelas pessoas com as quais dividem o novo lar, por 

exemplo. Nas palavras de Mônica: “Eu gosto das vozinhas, quero bem elas, vou 

seguido prosear com elas.”  

         Suzana comenta sobre seu relacionamento com os moradores do asilo: “Eu me 

dou bem com todos eles. Dou-me bem com minhas vizinhas [...] todas elas, tudo igual. 

Da faxineira até a chefa. Às vezes, eu escuto queixa da chefa, mas isso não tem nada 

que ver... entra por um ouvido e sai pelo outro.” 

         Nas últimas narrativas mencionadas percebeu-se que 01 (uma) dessas idosas tem 

dificuldade em se ver como uma pessoa velha, uma vez que ao se referir aos colegas de 

ILP, usa as expressões “vozinhas” e “velhos”. Ao observar as vestes e as atitudes de 

Mônica, notou-se que a mesma é muito vaidosa, por isso, hipoteticamente, ela se sinta 

mais jovem que os demais idosos, negando sua própria condição.  

         O preconceito em achar que a velhice só traz malefícios à vida pode ser um dos 

fatores da negação de idade. Segundo Freitas, Queiroz e Sousa (2010), para muitas 

pessoas, a velhice é considerada uma etapa negativa, onde só existem doenças, 

dependência em todos os sentidos e falta de atividades. Um dos fatores que colaboram 

com qualidade de vida e de bem-estar está relacionado com a habilidade de manter-se 

autônomo e independente.  
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         Outro fato que chamou muita atenção foi a questão da empatia e do 

companheirismo, demonstrado pelas atitudes lá dentro. “Eu ajudo a cuidar das 

vozinhas. Dou comida porque têm umas vó que não conseguem comer sozinha, daí eu 

tenho que ajudarem elas. Eu arrumo a cama da vó que dorme junto comigo. Ela é bem 

velhinha. Ela não consegue arrumar sozinha, daí eu já acordo, arrumo a minha, depois 

a dela.” (Mônica) 

         De acordo com Silva et al (2006), a amizade construída dentro da instituição supre 

a ausência da família, pois lá há uma reciprocidade no quesito afeto. Com a companhia 

dos colegas da ILPI, o cotidiano desses idosos torna-se mais agradável, possibilitando 

um maior entretenimento a eles, e fazendo com que o novo lar torne-se mais familiar. 

Criar laços de amizades é importante, pois tal relação contribui para uma vida menos 

tediosa, e é uma forma de apoio para as dificuldades do dia a dia.  

         Assuntos como os relacionamentos amorosos também surgiram em algumas 

conversas dos idosos. Segundo o relato de Mônica: “Tem uns veios que querem me 

namorar, mas eu não quero nada com eles. Tem até uns que brigam porque querem me 

namorar, mas são muito veios, daí eu não quero, né.”  [risos]. 

         Catarina conta que há muitos senhores namoradores no asilo, e que eles só pensam 

nisso: “O Paulo queria namorar com a Mônica, mas ela nem quis. Não dá com uma, 

ele tenta com outra.” [risos] 

         Como foi visto, observou-se que a questão da sexualidade está em evidencia. Vale 

ressaltar que a expressão “sexualidade” não está somente relacionada ao ato sexual em 

si, mas também a todos os aspectos ligados a afetividade, tais como: amor, paixão, 

carinho, entre outros afetos.  

         Além disso, a espiritualidade foi muito relatada pelos idosos, haja vista que a 

mesma representa, além de esperança, um suporte para suas dificuldades. Catarina diz 

que vai todas as sextas-feiras na capela da ILP, para rezar pelos seus familiares e 

pessoas doentes, uma vez que não pode frequentar a igreja matriz da cidade, devido à 

condição física: “Aqui eu não faio, por que eu não posso ir à Matriz. Só rezo. Tem uma 

rezadeira que vem aqui nas terças-feiras e na missa na sexta, sempre no fim do mês. 

Elas dão óstia pra gente.”  

 “[...] eu sou crente, eu sou cantor [gospel]. Sou graças a Deus. Ali é igreja 

católica.” Conta Antônio, que quase não vai à capela da instituição por ser católica. 

Antônio é evangélico, por isso só frequenta a capela quando alguém da mesma religião 

realiza o culto, “quando vem algum crente, eu frequento, mas não vem quase”. 



97 
 

         Por fim, destacam-se as atividades que esses idosos praticam no asilo, e que 

proporcionam aos mesmos, momentos de lazer, distração e alegrias.  Mônica conta que 

frequenta o grupo educativo dos idosos: “Tu sabe que eu faço umas atividades com a 

professora daqui? Às vezes ela aparece, dá trabalhinho pra gente pintar, desenhar, traz 

uns joguinhos. A gente acaba se entretendo com isso.” 

            “Ah, no verão, às vezes, a gente sai. No verão, vamos ao parque passear. 

Aquelas que caminham vão no centenário passear, onde tem a piscina. Eu não fui 

nenhuma vez, elas já foram umas duas vezes, e eu não fui porque não posso caminhar.”  

Catarina, referindo-se aos passeios no clube da cidade que os idosos fazem de vez 

enquanto. 

         Mônica relata que sempre que pode vai aos bailes para dançar e se divertir: “Eu 

gosto muito das mateadas que tem no 35, lá tem baile. A gente dança música gaúcha 

[...]. Eu sou bem assanhada, eu não tenho vergonha. Vergonha é roubar e não poder 

carregar .“ [risos]  

         Irrefutavelmente, deu para notar que as tarefas lúdicas e os momentos de lazer 

vivenciados por estes idosos, propiciam aos mesmos uma grande felicidade, já que 

vivem numa rotina. Ter a oportunidade de fazerem atividades diferentes das que estão 

acostumados, deixam-os com um brilho de contentamento no olhar, visivelmente 

percebido através das entrevistas.  

 

Projeto de vida diante da institucionalização 

         Um envelhecimento saudável se dá por fatores diversos como os de cunho 

biológico e genético aos fatores de natureza psicológica, social e ambiental. Araújo 

(2011) defende que para envelhecer de uma maneira salubre, o indivíduo deve ser 

educado para levar uma vida dinâmica e agradável, levando sempre em consideração 

suas capacidades e peculiaridades. Assim, as oportunidades para as tarefas ocupacionais 

e de seus interesses surgirão.  

         Ainda, a autora supracitada propõe que construção de planos existenciais criativos 

e sadios ocorre através do esclarecimento do mito de que nessa fase da vida há somente 

consequências negativas e que o idoso é um ser dependente e inativo.  

         Ter objetivos durante a vida é muito comum às pessoas, e na velhice, isso não é 

diferente. A ideia de que depois que ficar velho não se pode mais ser um ser ativo, fazer 

planos ou definir metas para o futuro está ultrapassada. Apesar dos idosos entrevistados 

relatarem perspectivas futuras, foram narrados planos modestos.  
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         A maioria dos idosos entrevistados relatou que seu maior desejo é ter condições de 

sair da ILP e voltar a morar no seu lar de origem:  

             “Um dia eu penso em sair, sim. Não sei quando, se é logo, mas um dia eu dou 

um jeito. Eu já falei pra eles se tinha um lugar pra mim de novo lá, e eles disseram que 

tinha.” (Catarina) 

            “Pois daí eu espero que um dia eu vou ter que sair, né? [...]. Sair pra minha 

casa, pra tá no meu canto, ter meu quartinho ali, minha panelinha, meu cantinho, né?” 

(Antônio) 

         Somente Mônica narrou querer continuar a residir na instituição para o resto da 

vida: “Eu gosto muito daqui. A gente se acostuma né? Eu já tô bem apegada com tudo 

eles, e não quero mais sair daqui [...] aqui elas me cuidam.” 

         Suzana foi a única entrevistada que manifestou desejo de residir na instituição por 

vontade própria, entretanto ainda diz pensar em sua permanência ou não na ILP, uma 

vez que suas filhas são contra a sua decisão e almejam a volta dela pra casa.  

      . “Agora querem fazer casa pra mim, lá. Não sei se ainda não faço. Eu pretendo 

ficar aqui, mas as gurias querem me levar pra lá. Eu tô pensando ainda, mas ainda não 

resolvi, me deixa pensar.” (Suzana) 

         Além do desejo de ir embora da ILPI, Antônio relatou que pensa em construir uma 

casa, e talvez encontrar uma nova esposa para lhe fazer companhia: “Eu quero fazer 

minha casa, minha casinha. Ali eu tenho meu chimarrão, tenho minhas visitas, né? E se 

achar alguma companheira que queira morar comigo. [...] pra gente não ficar sozinho, 

pra gente não tá sozinho, porque eu logo acho que baixo a terra fria.” 

         Suzana relatou ter como meta em sua vida curar-se de suas doenças e problemas 

físicos para voltar a trabalhar como cuidadora. “Eu tinha planos de sarar e ir trabalhar. 

Fazer isso que eu queria fazer: Cuidar de pessoas idosas, eu gosto, sempre gostei, e de 

pessoas doentes também. Queria tá fazendo alguma coisa, trabalhando.” 

         Também, Suzana deixou clara a vontade de voltar a realizar as atividades que 

antes praticava, demonstrando que se sente mais feliz ao estar ativa no quesito 

ocupacional.  Todavia, o fato de estar com problemas físicos a impossibilita de praticar 

tal tarefa no momento. 

         Ainda, 02 (idosos) complementam dizendo que querem sair da instituição, pois se 

sentem muito presos lá dentro e não têm a liberdade que gostariam de ter. Antônio fala 

que gostaria de ter sua “casinha” para reunir seus amigos: “Não vejo a hora, não vejo a 

hora. Receber meus amigos, não sei se vou durar muito tempo, né? [...] tomar meu 
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chimarrão, ter meu fogãozinho ali, porque ali eu faço como eu quero, né? Cozinho, 

cozinho. Eu faço tudo que é tipo de comida.” Catarina argumenta: “Eu espero que um 

dia eu vou morar fora do asilo. Espero. A gente fica mais livre pra sair, passear.” 

         No final de sua entrevista, Mônica além de desejar residir na ILPI para sempre, 

termina dizendo: “Eu espero daqui pra frente que eu seja feliz, porque eu já sofri 

demais [...] espero que Deus me dê um descanso.” [choro] 

         Não se pôde deixar de notar que a maioria dos idosos pesquisados sente-se 

desmotivada dentro do asilo, e com expectativas simples de vida, pois nos relatos 

levantados surgiu a questão de que apesar deles fazerem planos para futuro, os mesmos 

sentem-se velhos demais para terem desejos pretensiosos, uma vez quase todos 

destacaram apenas o ingênuo desejo de sair da ILP.  

         A velhice e todo o seu processo será decidido conforme a vida levada pela mesma, 

e a sua maneira de lidar com as dificuldades do dia a dia, ou seja, de ter resiliência. 

Cada ser humano tem uma forma de encarar o envelhecimento, e isso irá depender da 

sua trajetória de vida, bem como de suas vivências afetivas, sociais e pessoais peculiares 

a cada um, defendem Freitas, Queiroz e Sousa (2010).  

         Ter expectativas em relação ao futuro é uma decisão de extrema importância para 

uma vida bem encaminhada. Poder construir planos para o amanhã faz com que a 

pessoa sinta-se útil e com vontade de viver, já que isso proporciona uma motivação para 

continuar seguindo a sua história. A falta de elaboração de perspectivas futuras pode 

ocasionar uma desorientação à existência do homem, diminuindo assim a possibilidade 

de ter uma vivência sadia.  

         Todas as pessoas devem desenvolver um projeto de vida para quando 

envelhecerem. Para tanto, deve haver uma sensibilização de jovens e adultos em relação 

a sua jornada de vida e criação de planos e desejos a serem vividos em sua existência, 

conforme sugere Araújo, (2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Este artigo teve como desígnio a compreensão do processo de viver do idoso em 

uma instituição de longa permanência. Para tanto, foi necessário levantar a história de 

vida dos moradores da ILP, bem como todas as questões que a englobam, 

especialmente, os sentimentos dos idosos acerca da institucionalização e suas 

perspectivas para o futuro.  



100 
 

         Os sentimentos fazem parte da condição humana, porém algumas pessoas os 

vivenciam com mais ou com menos intensidade, e na velhice isso é extremamente 

notado, talvez pelo fato desta fase evidenciar mais fragilidade e sensibilidade se 

comparado com as demais etapas da vida. Muitas emoções estão presentes no cotidiano 

desses idosos, algumas positivas, outras negativas. O que se sabe é que tanto nas 

sensações agradáveis quanto nas sensações ruins, estar acompanhado de alguém que se 

goste, independente se for algum familiar, algum amigo ou alguma pessoa querida, é 

muito importante para que haja um preenchimento afetivo e faça com que essa pessoa 

sinta-se importante, amada, e envelheça mais feliz e mais saudável.   

         E por falar em envelhecimento sadio, sabe-se que uma vida bem estruturada 

necessita de uma elaboração de planos e projetos futuros. Quando o indivíduo tem uma 

vida delineada por uma determinada perspectiva, o mesmo encontra-se mais bem 

preparado para alcançar seus objetivos e realizar os seus sonhos, criando expectativas e 

tendo mais motivação para viver. É muito importante que todos estejam preparados para 

o amanhã, independente da etapa vital que o indivíduo se encontre. Na velhice isso não 

deve ser diferente, pois faz parte do ciclo da vida como qualquer outra fase, e enquanto 

houver vida, deve haver pensamentos referentes aos dias que estão por vir.   

         Como foi relatado, o envelhecer engloba diversos aspectos e todos estão ligados 

entre si de alguma forma. Ser velho não é nenhum defeito ou doença, uma vez que o 

envelhecimento é um processo inevitável. Até hoje não se inventou a máquina do tempo 

ou outro instrumento que fizesse parar o momento presente ou voltar para o passado.  A 

velhice faz parte da condição natural do homem. Desde que o indivíduo nasce, passa por 

diversas etapas vitais, tais como: infância, adolescência, juventude, adultez, e por fim, a 

envelhecência. Essas expressões que definem a última etapa da vida são, muitas vezes, 

evitadas e\ou encaradas como sendo negativas por diversas pessoas, e isso acaba 

resultando em crenças e pensamentos de que a velhice é a etapa vital mais maléfica, 

aonde pessoas chegam mais próximas da finitude e somente vivenciam situações ruins e 

de perdas. Entretanto, esses indivíduos que acreditam nesse equivocado conceito, não 

sabem compreender que existem fatores positivos e benéficos em ficar velho como o 

acúmulo de experiências e a sabedoria desmesurada, por exemplo, e quando chegam 

nessa fase - para eles tão temida - não conseguem usufruir de um envelhecimento 

saudável e proveitoso. 
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         Rematando as considerações, é oportuno deixar uma mensagem que toque na 

consciência de todas as pessoas envolvidas com idosos institucionalizados, uma vez que 

estes precisam de todo carinho e de todo o zelo possível.  

         Em primeiro lugar, deixa-se uma mensagem aos familiares que optam pela 

internação somente como última alternativa, e sentem-se tristes devido a esta situação, 

sofrendo junto com seu parente idoso. A estas pessoas, deseja-se que nunca abandonem 

seus pais, avôs ou tios, e que procurem sempre conservar os laços familiares, amando-

os, independente de estarem morando juntos ou não.  

         Percebeu-se a necessidade de uma atenção mais voltada para esse público, pois 

ainda existe muito preconceito e rejeição por grande parte da sociedade. Dessa forma, 

sugere-se aos órgãos públicos a criação de programas que priorizem o bem-estar a esses 

idosos. Em outras palavras, é importante a concepção de programas sociais que estejam 

ligados à saúde, à educação, à cultura e o lazer, pois o envelhecer saudável se dá através 

da interligação de todos esses fatores. 

         Os cuidados biológicos são de extrema importância para se adquirir e manter uma 

vida sadia. Todavia, a saúde mental também faz parte da qualidade vital, e a Psicologia 

trabalha para isso, através de diversas abordagens de intervenção psíquica. O ideal seria 

se esses dois fatores - físico e psicológico - estivessem ligados para que a vitalidade 

fosse completa. Para tanto, aos profissionais da saúde, almeja-se a priorização de um 

trabalho mais universal, integral e igualitário em prol desse público tão especial, tendo 

como base o conhecimento teórico-prático científico, porém nunca esquecendo o seu 

lado humano e sensível.  

         Finalizando, seria interessante refletir sobre o pensamento elaborado por Cardão 

(2009) o qual enfatiza que a velhice é uma condição mais psicológica do que física, e 

que ficar velho é uma condição inevitável da vida, no entanto, as pessoas somente 

envelhecem verdadeiramente quando ficam desencantadas com sua própria existência.  
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Anexo 01: Normas de publicação  

 

SAÚDE E SOCIEDADE (USP)  

1 - Os manuscritos são submetidos online, através da plataforma Scielo 

http://submission.scielo.br/index.php/sausoc/login No item Revista 

2 - Papel A4/ margem 2,5/ espaço 1,5/ letra times 12/ máximo 20 páginas 

3 - Informação sobre fonte de financiamento da pesquisa como nota de rodapé 

do título 

4 - Afiliação institucional, endereço completo (rua, bairro, cep, cidade, estado e 

país) e grau acadêmico de todos os autores 

5 - Resumo de 150 a 250 palavras, contendo os tópicos fundamentais do texto 

(objetivo, metodologia, resultados, conclusões) 

6 - Resumo (abstract) e título em inglês 

7 - De 3 a 6 palavras-chave em português e inglês 

8 - Referências bibliográficas seguindo ABNT conforme instruções da revista 

9 - Citação no texto em letra minúscula (autor e ano) 

10 - Nas referências bibliográficas constam somente autores citados no texto 

11 - Todas as citações feitas no texto constam das referências apresentadas 

no final do artigo. 

12 - Os gráficos e tabelas estão apresentados em seus programas originais 

(por exemplo, em Excel: arquivo.xls), devidamente identificados, em escala de 

cinza. 

13 - As imagens (figuras e fotografias) estão fornecidas em alta resolução (300 

dpi), em JPG ou TIF, com no mínimo 8 cm de largura. 
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14 - Os gráficos e tabelas estão apresentados de acordo com as normas da 

revista:consulte link 

http://www.bvssp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_04.htm. 
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ANEXO 02: Aprovação do CEP 

 

 

 
Figura 1 Aprovação do CEP 
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