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RESUMO 

 

A nova configuração da família brasileira, com a modernização da sociedade, que incluiu 

a inserção da mulher no mercado de trabalho, o uso de contraceptivos, a redução do 

tamanho das famílias e a falta de tempo na vida atual vem modificando a relação do 

cuidado ao idoso, que estava relacionado ao contexto familiar. Em decorrência disso, a 

institucionalização é um fenômeno irreversível, a qual boa parte da população idosa 

deverá se submeter, nas próximas décadas, tendo em vista o aumento expressivo dessa 

população e as mudanças nas relações sociais de gênero, que desobrigaram a mulher do 

ônus do cuidado dos idosos e enalteceram a figura do cuidador de idosos. Diante dessa 

realidade, realizamos uma pesquisa qualitativa visando compreender, na vivência de 

idosos institucionalizados, os significados atribuídos ao bom cuidador, a fim de subsidiar 

estratégias para a qualidade do cuidado prestado a essa população. O local da pesquisa 

foi uma Instituição de Longa Permanência de caráter filantrópico, localizado em 

Natal/RN. Como estratégia metodológica para o acesso às narrativas dos colaboradores, 

utilizou-se a entrevista narrativa mediada pelo “baú de recordações”, assim como o diário 

de campo. Para análise e interpretação das narrativas suscitadas, recorremos à 

Hermenêutica Gadameriana. A partir do diálogo com as narrativas chegamos a três cenas 

(capítulos): 1)”Envelheci: e agora?” 2)”Estou em um abrigo” e 3) Cuidar é zelar: 

dialogando sobre o Cuidado e cuidador. Na primeira cena, as idosas trazem os 

significados de ser idoso, que vão desde a comparação com o ser criança às dores e 

alegrias, tendo como questão central a autonomia, que pode ser uma alegria quando 

mantida ou um dor quanto ela está tolhida. E assim a busca pelo envelhecimento ativo foi 

evidenciado nas vozes das idosas. A segunda cena traz a realidade dos abrigos para as 

nossas colaboradoras, ressaltando que essa alternativa foi uma decisão do outro, além de 

trazer os ganhos, como um lugar para se viver e ser cuidado e as perdas, evidenciadas nas 

dificuldades da relação em um ambiente coletivo com outras idosas. Na última cena, o 

zelar foi o significado atribuído ao cuidar pelas idosas. Sobre o cuidador, narraram as 

dificuldades da delimitação do seu lugar profissional, a sobrecarga de trabalho e, por fim, 

sobre a relação do bom cuidador, descreveram atributos do Cuidado humanizado, 

integral, presente em suas vivências com seus cuidadores, em uma constante inter-relação 

dos aspectos instrumentais e os aspectos humanistas, configurando a denominação de 

Zela-a-dor como aquele que Cuida zelando todas as dores. Espera-se agregar reflexões 

aos conhecimentos já existentes para que juntos vislumbremos novos scripts, O Zela-a-

dor pede mais cenas, mais protagonistas e mais enredo para que possamos fomentar 

estratégias de Cuidado que (re)conheça o idoso institucionalizado em suas necessidades 

visando um envelhecimento saudável, ativo e amoroso em uma ILPI. 
 

 

Palavras-chave: idoso, Instituição de Longa Permanência para Idosos, Cuidado, cuidador, 

humanização.  
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ABSTRACT 

 

 

The new configuration of the Brazilian family, with the modernization of society, which 

included the insertion of women in the labor market, the use of contraceptives, reducing 

the size of families and the lack of time in current life is changing the care relationship to 

the elderly, who was related to the family context. As a result, the institutionalization is 

an irreversible phenomenon, which much of the elderly population is expected to be 

submited in the coming decades, given the significant increase of this population and the 

changes in social relations of gender, that absolved the woman from the burden of elderly 

care and praised the figure of the caregiver of the elderly. Given this reality, we conducted 

a qualitative research aimed at understanding, in the experience of institutionalized 

elderly, the meanings attributed to a good caregiver, in order to support strategies for the 

quality of care provided to this population. The research site was a philanthropic long-

stay institution. As methodological strategies for access to narratives of collaborators, it 

was used the narrative interview mediated by the "chest of memories." For analysis and 

interpretation of narratives raised, we turn to Gadamer's Hermeneutics. From the dialogue 

with the narratives we come to three scenes (chapters): 1) "I grow old: and now?" 2) "I'm 

in a shelter" and 3) Caring is being zealous: dialoguing about the care and the caregiver. 

In the first scene, the elderly bring the meanings of being old, ranging from the 

comparison with being a child to the pains and joys, with the central question the 

autonomy, which can be a joy when held or a pain when she is dwarfed. And so the search 

for active aging was evidenced in the voices of the elderly. The second scene brings the 

reality of shelters for our collaborators, pointing out that this alternative was a decision 

of the other, and bring the gains, as a place to live and be careful and the losses, 

highlighted on the difficulties of the relationship in a collective environment with other 

elderly. In the last scene, the act of being zealous was the meaning assigned to care by 

the elderly. About the caregiver, they recounted the difficulties of delimitation of their 

professional work place, the work overload and, finally, about the relationship of a good 

caregiver, they described attributes of Humanized care, full, present in their experiences 

with their caregivers in a constant interrelation of the instrumental aspects to humanistic 

aspects, setting the name of "Zela-a-dor" as the one who takes care taking care of all pain. 

We expect to add reflections to the existing knowledge so that together we glimpse new 

scripts,the “Zela-a-dor” asks for more scenes, more players and more plot that can foster 

care strategies that know the institutionalized elderly in their needs aiming a healthy, 

active and loving aging in an ILPI. 

 

 

Keywords: Elderly, Long Term Care Institutions for Elderly, Care, caregiver, humanizing
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1. Os Bastidores (Introdução) 

 

"Viver é envelhecer" 

Simone de Beauvoir 

 

Sinto-me privilegiada. Convivi com o envelhecimento diariamente. Minha avó, 

que faleceu aos 96 anos, morou comigo, sob os nossos cuidados e de mais três cuidadoras 

formais. Nós desbravamos e construímos o caminho do envelhecimento. Não foi fácil. 

Não foi fácil ver o Alzheimer roubando a lucidez, a memória e as doces lembranças de 

quem amamos. Não foi fácil ver quem sempre cuidou, ficar submetida a um cuidado 

integral, que inclui atividades básicas, como comer, tomar banho e andar. Não foi fácil 

perceber que ela já nem se reconhecia mais; ao olhar para o espelho, perguntava quem 

era a “velhinha” ali refletida. Mas eu só tenho a agradecer a ela por lembrar-me 

diariamente que amor é cuidado, doação e atenção. 

 Vovó teve esse cuidado no seio familiar, ao lado da filha e da neta, e isso, 

confesso, faz toda a diferença. A alegria dela ao nos ver e o alívio em sentir que estávamos 

por perto nos fazia cuidar cada vez mais com amor e transmitir a certeza de que estaríamos 

sempre por perto. 

Não sei o que ela responderia se lhe fosse perguntado como ela percebia o cuidado 

prestado. Infelizmente, vovó não tinha a lucidez para nos responder. Mas pudemos sentir 

que ela foi bem cuidada e amada e tivemos o privilégio de conviver com ela, aprender, 

exercitar a paciência, o amor e o cuidado. A recompensa vinha com uma simples resposta, 

quando alguém a elogiava, dizendo: “Como a senhora é linda!”, e ela respondia 

graciosamente: “Sempre fui”. 

http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=viver-e-envelhecer&a=simone-de-beauvoir&frase=84037
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Minha avó me inspira na vida e nos caminhos profissionais. Em meu último ano 

de faculdade, decidi fazer um estágio em uma Instituição de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI). Sentia que podia fazer algo por aqueles idosos, que diferentemente de 

minha avó, não tinham seus familiares por perto, recebiam apenas cuidados “técnicos”, 

como banho e comida. 

Na instituição, deparei-me com um contexto de envelhecimento bem diferente do 

da minha avó e não me esqueço da frase de uma das cuidadoras. Ela me disse que ali era 

a “antessala da morte”, não havia muito o que fazer por aquelas idosas, era apenas esperar 

a morte.  

Olhares vazios, sem brilho, um olhar de quem já nada espera, apenas sobrevive. 

Foi essa a realidade que encontrei naquela instituição. Idosos que teciam relações com 

fios frouxos, fios que entrelaçavam a fragilidade daquele contexto. 

No auge da minha juventude, com meus 20 e poucos anos, aquela realidade me 

incomodou, inquietou-me e algo precisava ser feito. A cada dia era uma descoberta, uma 

tentativa. Meus olhos, ora se voltavam para os idosos, tentando compreendê-los, ajudá-

los a ressignificar aquela realidade, ora para os cuidadores tentando ajudá-los a prestar 

um cuidado mais humanizado. 

Movida por essas inquietações e contando que meu estágio tinha duração de um 

ano, eu quis deixar algo de concreto na instituição, algo que fizesse diferença no dia a dia 

deles e melhorasse as condições existentes. Foi quando decidi organizar um curso de 

orientação ao cuidado da pessoa idosa, o qual fez parte de um projeto de extensão da 

Universidade. O curso contou com a participação de vários profissionais, médico, 

assistente social, nutricionista e, entre outros, o psicólogo. O objetivo era contribuir com 

informações importantes para que o cuidador prestasse um cuidado humanizado ao 

idoso.Fazendo algo pelos cuidadores, acreditava que estava, indiretamente, fazendo pelas 
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idosas. A todas faltava a lucidez, e isso me deixava tão impotente. O que fazer por elas, 

se elas nem sabiam o que queriam? Mas lembro-me de uma idosa, a quem vou me referir 

como “dona Severina”, pois, como uma autêntica “severina”, levou a vida com luta e 

superação. Ela me disse que queria uma festa de aniversário. E, no dia do aniversário, 

providenciamos um bolo e cantamos os parabéns. Ao término da festa, Dona Severina me 

disse que já poderia morrer feliz. E após um mês, ela faleceu. E me trouxe uma grande 

lição. Ela só queria ser escutada, queria participar, queria “envelheSER”, sendo. 

O SER destacado quer acentuar o envelhecer enquanto um “estar sendo”. D. 

Severina é um ser-aí, no sentido heideggeriano do termo com seus pequenos ou grandes 

projetos. O ser do homem não consiste numa simples presença no mundo, e sim num ser-

aí (Dasein), em seus modos possíveis de existir. O homem tem existência, no sentido de 

que está constantemente definindo que tipo de coisa ele é. O que ele é, ele mesmo quem 

define. E essa definição é sempre projeção (Heidegger, 1989). Em outras palavras, 

Heidegger (1989) compreende esse “ser” como um ser-aí (dasein), cujo modo de ser 

significa um existir ancorado em possibilidades, um ser-no-mundo em sua relação com 

os outros, como uma inter-relação e uma unidade entre o homem, o mundo e as suas 

possibilidades. 

Enquanto horizonte de possibilidades, vários mundos são possíveis e essa 

condição, embora libertadora, torna o viver humano um constante angustiar-se por causa 

da difícil tarefa de ser imerso sempre em inúmeras possibilidades (Heidegger, 1989). 

O conceito ser-no-mundo é antes de tudo, algo que demonstra 

uma estrutura fundamental do ser-ai, que indica não ser possível 

separar o homem do mundo assim como o mundo do homem. “A 

expressão composta ‘ser-no-mundo’, já na sua cunhagem, mostra 

que pretende referir-se a um fenômeno de unidade”. (Heidegger, 

1989, p. 90). 
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Para Dona Severina, foi possível morrer tendo momentos de felicidade. Ela ainda 

estava viva, ainda estava sendo e pôde ter projetos de felicidade, como o seu aniversário, 

uma vez que foi vista, escutada e cuidada, enquanto um ser de projetos e de escolhas. 

Portanto, partimos da compreensão do envelhecimento como um processo no qual cada 

idoso(a) não corresponde a uma essência que define o que é ser velho, e sim enquanto 

existências que estão sendo, e, mesmo quando estão exercendo sua autonomia de forma 

limitada, precisam ser vistos em suas singularidades vistas como alguém que anseia, 

deseja, vive, busca, sonha, envelhece e ainda está entre nós podendo ser. 

Meu estágio terminou, mas a vontade e o desejo de pesquisar, estudar, falar sobre 

o envelhecimento e o cuidado aos idosos ficou pulsando, e o legado do convívio diário 

com a minha avó fez com que esse projeto emergisse aqui, visando voltar a atenção para 

o cuidado prestado aos idosos.  

Escolhi o contexto das ILPI’s, de caráter filantrópico, por ter convivido durante o 

ano do meu estágio nesse âmbito e ter percebido bem de perto como o cuidado prestado 

ao idoso, nesta realidade, é ainda precário e acredito que, escutando os próprios idosos, 

podemos subsidiar estudos e reflexões que ajudem a tornar esse cuidado mais 

humanizado. Como esse cuidado é percebido pelos idosos? Como o cuidador pode prestar 

um cuidado mais humanizado? Que reflexões isso pode suscitar? Que contribuições 

podemos fazer? 

São mais de 26 milhões de idosos, de acordo com a Pesquisa Nacional por amostra 

de domicílios (PNAD, 2014), o que representa 13,7% da população. O país do futebol 

está se revestindo de rugas. Estamos envelhecendo. E a expectativa é que, em 2030, já 

seremos um país de idosos (Kuchemann, 2012).  

Araújo (2012) descreve um panorama mundial, indicando que a União Europeia 

é a região do mundo com maior proporção de pessoas idosas, isto é, 15% dos habitantes 
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têm mais de 65 anos. Essa proporção é de 14% no Japão, 13% nos Estados Unidos, 12% 

na Austrália, 6% na China, 5% na América Latina, 4% na América Central e Índia e 3% 

na África. 

Veras (2012) acentua com dados estatísticos que o Brasil está envelhecendo a 

passos largos. Em 2011, a população idosa correspondia a 10,8% da população total, o 

equivalente a 20,5 milhões de pessoas idosas. A expectativa é que, em 2020, a população 

idosa atinja 30,9 milhões de pessoas, perfazendo 14% da população total. 

Essa realidade também é corroborada por Barbosa et al. (2012), elucidando 

resultados os quais mostram que, no Brasil, o grupo etário de 0 a 14 anos decresceu de 

38,2% (1980) para 24,1% (2010); a população produtiva representava 55,6% (1980) 

passou para 65,1% (2010); nos idosos houve crescimento de 6,08% (1980) para 10,8% 

(2010). E o Rio Grande do Norte (RN) segue esse ritmo nacional de crescimento da 

população idosa. Segundo o IBGE (2010), o RN tem 342.890 pessoas a partir de 60 anos, 

que representa, aproximadamente, 10,82% da população total do Estado.  

A estatística, quanto ao envelhecimento populacional, é mais do que uma reflexão 

sobre números, e sim um convite, para pensar sobre o envelhecer sobre a vida que se quer 

ainda viver e é também pensar sobre a finitude, sobre as limitações e sobre as inquietudes 

e possíveis prazeres. Assim como a morte é um tema tabu, o envelhecimento também 

parece ser na medida em que pode despertar tantas reflexões sobre o viver e o morrer. 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), no ano de 2050, o número de 

idosos vai ultrapassar o de jovens em todo o mundo, o que implica múltiplas 

consequências, que abrangem aspectos econômicos, políticos e sociais. E o Brasil deverá 

ser o sexto país com maior número de idosos (Brito, 2008). 
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E, para quem não quer envelhecer, só há uma alternativa, que é morrer jovem, e 

também não se quer morrer jovem. Então, é preciso saber conviver com esse processo e 

dialogar com ele. 

 Como diz Arnaldo Antunes, em sua música Envelhecer:  

Não quero morrer pois quero ver 

Como será que deve ser envelhecer.  

Eu quero é viver pra ver qual é 

E dizer venha pra o que vai acontecer... 

Não sei por que essa gente vira a cara pro 

presente e esquece de aprender . 

Que felizmente ou infelizmente sempre o 

tempo vai correr (Antunes, Ortinho, & 

Jeneci, 2009). 

 

Ao envelhecer, as pessoas se confrontam com novos desafios e novas exigências. 

As limitações físicas são acrescidas àquelas que a sociedade coloca, como os preconceitos 

e os estereótipos, e o grande desafio é construir permanentemente o próprio caminho e 

desenvolver atitudes que as levem a superar suas dificuldades, integrando limites e 

possibilidades de conquistar mais qualidade de vida (Néri & Freire, 2000). 

Além disso, o envelhecimento pode ser considerado como um fato universal e 

natural, o qual envolve o processo desde o nascimento até a morte, mas também tem um 

fator social e histórico, que faz com que a velhice seja uma categoria socialmente 

produzida (Debert, 1994). 

A velhice pode ainda ser uma situação composta de aspectos percebidos pelo 

outro, que transcendem nossa consciência. Cada um dá o sentido e a sua compreensão, 

que não pode ser assumida existencialmente pelo o outro (Sartre, 1987). 

A dita terceira idade não é, necessariamente, a “melhor idade”, é uma difícil idade 

que pode requerer cuidados especiais. E quem supostamente estava acostumado a cuidar, 

pode se ver em uma condição de ser cuidado. 
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Diante da realidade do envelhecimento populacional no Brasil, a exemplo do que 

vem ocorrendo nos países desenvolvidos, cresceram os problemas sociais relacionados 

ao impacto provocado pelo aumento da expectativa de vida, principalmente com a 

manutenção da saúde da população idosa e a preservação de sua permanência junto à 

família (Luzardo & Waldman, 2004). 

Esse crescimento acelerado vem necessitando de demandas sociais, em especial a 

questão do cuidado. As políticas públicas de amparo ao cuidado da pessoa idosa 

consideram a família, a sociedade e o estado, igualmente responsáveis pelo cuidado. 

Porém, na prática, observa-se apenas a família, materializada na figura da mulher a tarefa 

de cuidar dos idosos (Kuchermann, 2012). 

Kuchermann (2012) afirma, ainda, que esse modelo que elege a mulher, como 

única responsável pelo cuidado do idoso, é inadequado e explora a possibilidade de uma 

configuração que permita um envelhecimento com cidadania, na qual atuem família, 

estado e outros atores da sociedade.  

Born e Boechat (2011) atestam que as mudanças sociais, como a urbanização e a 

alteração na estrutura familiar, diminuem a capacidade da família para prestar o cuidado 

para com os mais velhos, nos moldes tradicionais, sob o mesmo teto e, principalmente, 

sob a responsabilidade das pessoas do sexo feminino. 

Neste âmbito, Esteves (2013) coloca que: 

A população brasileira está envelhecendo, como 

demonstram indicadores de condições de vida e dados de 

acompanhamento e avaliação de políticas do Ministério da 

Saúde. O país deixou de ser predominantemente rural e 

ocorreram mudanças na estrutura familiar, uma vez que as 

famílias originalmente extensas cederam lugar a famílias 

menores. A mulher dedicava-se às atividades do lar e 

cuidados com crianças e idosos, e os espaços habitacionais 

das famílias tradicionais eram amplos, cenário que, ao 

longo dos anos, vem sofrendo várias transformações (p. 11). 
 



23 

 

 

 

De acordo com a nova configuração da família brasileira, com a modernização da 

sociedade, que inclui a inserção da mulher no mercado de trabalho, o uso de 

contraceptivos, a redução do tamanho das famílias e a falta de tempo na vida atual vêm 

modificando a relação do cuidado, que estava relacionado ao contexto familiar. Aliada a 

essas mudanças, a escassez de alternativas para as famílias manterem seus idosos em casa 

e a questão dos idosos sem referência familiar têm impulsionado a demanda por 

internações (Araújo, Souza, & Faro, 2010). 

A institucionalização é um fenômeno irreversível, a qual boa parte da população 

idosa deverá se submeter, nas próximas décadas, em decorrência das mudanças nas 

relações sociais de gênero, que desobrigaram a mulher do ônus do cuidado dos idosos. 

Porém, é importante pensar um trabalho humanizado nessas instituições para que elas não 

sejam apenas um “depósito de velhos” (Pavan, Meneghel, & Junges, 2008). 

É oportuno destacar que alguns documentos oficiais, como o Programa Nacional 

de Saúde do Idoso, ressaltam que a assistência aos idosos em regime de internato é 

questionada nos países mais avançados, devido aos altos custos e às dificuldades de 

manutenção (Born & Boechat, 2011). 

Camarano e Kanso (2011) trazem também uma pesquisa feita no Brasil pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), realizada entre os anos de 2006 e 2009, 

acerca das condições de vida dos idosos e da infraestrutura e serviços oferecidos pelas 

ILPI’s que atestou que o percentual de idosos institucionalizados era de 0,7%. 

Um dado preocupante trazido pelos estudiosos é que não se tem conhecimento de 

estudos prospectivos sobre demandas futuras e muito menos de diminuição na procura 

por instituições para idosos (Born & Boechat, 2011). 

Por isso, a importância de estudos que atentem para os idosos institucionalizados. 

Podemos suscitar questões e debates importantes que levem a um olhar mais criterioso 
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sob a ótica de quem vivencia essa realidade: o idoso. Com base nisso, podemos prospectar 

o futuro e incitar o envelhecimento ativo em uma ILPI, respeitando as vontades e 

necessidades do ser idoso, nos cuidados prestados a ele. 

Envelhecer em uma instituição asilar pode implicar uma restrição de seus desejos 

de autonomia, pois o idoso vive em espaço limitado, realizando as mesmas atividades 

com as mesmas pessoas, em horários determinados, atendendo às exigências 

institucionais e não pessoais (Amaral, 2010). 

Neste contexto em que o idoso está dependente e vivendo em uma ILPI, emerge 

a figura do cuidador de idosos. Na literatura, encontramos basicamente dois tipos de 

cuidadores: os informais e os formais, sendo aqueles constituídos por pessoas da família, 

amigos ou voluntários e estes por pessoas que recebem alguma remuneração para prestar 

esse serviço seja na residência do idoso ou em instituições. 

A visão do envelhecimento pelo cuidador de idosos pode influenciar nos cuidados 

prestados a eles. Em pesquisa realizada em uma ILPI, no município de Governador 

Valadares-MG, 53,8% dos cuidadores definiram o ser idoso de maneira negativa, e isso 

afeta diretamente e negativamente o cuidado prestado ao idoso (Sampaio, Rodrigues, 

Pereira, Rodrigues, & Dias, 2011). 

Outro estudo realizado por Fonseca, Tentini, Valli, & Silva (2008) com 

profissionais relacionados ao cuidado com os idosos revelou que as palavras mais 

representativas elucidadas por eles foram aposentadoria e descanso, revelando uma ideia 

de passividade desse grupo populacional, o que dificulta a promoção de um 

envelhecimento ativo. 

O envelhecimento na percepção do cuidador também foi explorado por Garbin, 

Sumida, Moimaz, Prado e Silva (2010) e constatou que há aspectos negativos e positivos 
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elucidados pelo cuidador e que é preciso um olhar de mais atenção para esse profissional, 

visando o bem estar dele e, consequentemente, do idoso assistido por ele.  

Porém, Reis e Ceolim (2007) desvelaram que o conceito atribuído ao ser idoso 

pela maioria de trabalhadores que prestam cuidados diretos de enfermagem aos idosos 

institucionalizados foi positivo, remetendo à docilidade e à passividade. Entretanto, aqui, 

mais uma vez, observa-se a ideia de passividade, remetendo a uma dificuldade para a 

implementação de um envelhecimento ativo. 

Fragoso (2008) alerta que é urgente humanizar a prestação de serviços ao idoso 

institucionalizado. A realidade de uma ILPI é o ambiente que vai constituir um sistema 

de significados, rico em simbolismos de rotinas, de costumes, de crenças, de rituais. Para 

compreendê-los, faz-se mister ouvir, observar e interpretar o comportamento e o sentir 

do idoso, desenvolvendo a arte da escuta é que poderemos compreender o significado que 

as pessoas expressam para as diferentes experiências do seu cotidiano, em especial o 

cuidado prestado ao idoso, levando em consideração suas necessidades e individualidade.  

Born e Boechat (2011) reiteram que é importante pensar, dialogar e refletir sobre 

esse cuidado prestado ao idoso institucionalizado, tendo em vista as alterações que têm 

sido registradas no perfil da população idosa, para que se tenha a abertura para a 

construção de novos modelos que possam garantir qualidade de vida ao idoso residente 

em uma ILPI.  

Para isso, Esteves (2013) alerta que é preciso priorizar estudos sobre cuidadores 

formais de idosos, evidenciando que: 

Conhecimentos sobre o desempenho e a realidade da função 

do cuidador poderão indicar tendências, deficiências e 

necessidades relativas a essa atividade profissional, assim 

como as possibilidades de reconcepção dessa prática social 

(p. 13). 
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Além de Born e Boechat (2011), o tema sobre o cuidado prestado à pessoa idosa 

é tratado por autores, como Gonçalves, Alvarez e Santos (2011), no que concerne ao 

cuidado na enfermagem gerontogeriátrica; Caldas (2011), com a promoção do 

autocuidado na velhice; Duarte e Diogo (2011), no âmbito dos cuidados em domicílio.  

Os cuidados destinados aos idosos precisam ser revistos e experiências bem 

sucedidas podem embasar novas estratégias, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, 

que possuem uma medicina de bom padrão, com erros e acertos que podem lançar alguns 

subsídios para que, de acordo com a nossa realidade, possamos formular ações mais 

adequadas para os nossos idosos. Nesses países, há um incentivo para que os idosos 

participem de programas de promoção do envelhecimento ativo e recebam uma 

bonificação para isso, visando estimular a lógica preventiva (Veras, 2012). 

Diante da realidade de explosão demográfica da população idosa e do aumento da 

demanda por internações, tornou-se relevante a realização de estudos e pesquisas que 

voltem um olhar para esse contexto, que sejam capazes de contribuir para que o cuidado 

e a atenção voltados aos idosos possam ser promovidos de maneira singularizada e 

humanizada, propiciando uma melhor qualidade de vida ao idoso, que necessite de 

cuidados. 

O presente estudo visa agregar reflexões aos conhecimentos já existentes para 

juntos tecer fios que possam fomentar visões que valorizem o ser idoso com suas 

necessidades, prestando cuidados que otimizem sua autonomia para um envelhecimento 

saudável e ativo. 

Destaca-se, então, a importância desta pesquisa que objetiva compreender na 

vivência de idosos institucionalizados, os significados atribuídos ao cuidador, a fim de 

subsidiar estratégias para a qualidade do cuidado prestado a essa população. 
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Como muitos estudos buscam entender o cuidado sob a ótica do cuidador, 

percebeu-se a importância de escutar quem é cuidado (o idoso), por isso foi dada voz ao 

idoso para que ele dialogue. Espera-se, a partir disso, que os resultados desse estudo 

possam ajudar a construir e contribuir para um conhecimento acerca do cuidado prestado 

a ele, capaz de influenciar políticas destinadas ao cuidado dos idosos, possibilitar pistas 

para a formação de cuidadores condizentes com as reais necessidades dos idosos. 

De acordo com Rodrigues, Kusumota, Marques, Fabrício e Lange (2007), o 

processo de envelhecimento é pertencente à sociedade de forma geral, porém o idoso deve 

ser o principal ator e destinatário das transformações indicadas pelas políticas referentes 

ao idoso. 

 

1.1 Os holofotes no Cuidador de idosos 

“Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar 

existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta 

Terra. Tudo o que vive precisa ser alimentado. Assim, 

o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser 

continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência” (Boff, 

1999). 
 
 
 
 Ao iniciar essa discussão, é importante destacar que o nosso foco de estudo é o 

cuidador formal de idosos, pois, ao falar em cuidador, o leitor pode entender como 

qualquer pessoa que presta cuidado ao idoso, seja ele médico, enfermeiro ou familiar. 

Mas, para fins da nossa pesquisa, o cuidador é aquele intitulado cuidador formal de idosos 

que trabalha em uma ILPI, como discorreremos a seguir, incluindo também uma 

abordagem mais ampla sobre o cuidador de idosos. 

O “cuidador de idosos” surge em um contexto, onde o aumento da população idosa 

implica em um déficit no autocuidado, e a capacidade funcional e a autonomia são 

fundamentais para a manutenção do bem estar do idoso (Schwanke & Feijó, 2006). 
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A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) configurou ainda a seguinte 

definição para o cuidador de idoso: “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por 

instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, 

alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida”. 

 Duarte (1996) descreve o cuidador como o profissional que convive diariamente 

com o idoso, prestando-lhe cuidados higiênicos, ajudando com a alimentação, 

administrando medicação e estimulando-o com as atividades reabilitadoras, interagindo, 

assim, com a equipe terapêutica. Segundo essa autora, o cuidador pode ser uma pessoa da 

família ou amigo (cuidador informal) ou uma pessoa contratada para executar essas 

tarefas (cuidador formal). 

 Já Kasrch (2003) amplia essas definições de cuidador, classificando-o como: 

primário (tem total ou maior responsabilidade pelos cuidados prestados ao indivíduo), 

secundário (divide algumas responsabilidades com o cuidador principal), leigo (não 

recebeu qualificação para exercer a função), formal (recebeu qualificação específica) e 

informal (tem algum parentesco com a pessoa cuidada) ou terceiro, que não tem grau de 

parentesco. 

 Porém, o Manual do Cuidador da Pessoa Idosa (2008) também considera apenas 

dois tipos de cuidador, assim como Duarte (1996): o informal e o formal. O cuidador 

informal é um membro familiar, ou até mesmo um amigo ou vizinho que, mesmo não 

tendo laços de parentesco, cuida da pessoa idosa voluntariamente, sem receber 

pagamento. Já o cuidador formal, que merecerá atenção do presente estudo, é o 

profissional que recebeu um treinamento específico para a função de “cuidador” e recebe 

uma remuneração, mantendo vínculos contratuais (Born, 2008). 

Infelizmente, o que se percebe é que ainda há muita carência em relação a esse 

treinamento específico preconizado pelo Manual supracitado, exemplificado por esse 
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relato: “Eu ajudava na cozinha e me chamaram para cuidar dos idosos. Já tinha cuidado 

de criança, mas de idoso nunca”. Essa foi a resposta que uma cuidadora formal me relatou, 

em uma oportunidade que tive, ao perguntá-la como ela tinha se tornado cuidadora de 

idosos. 

O relato acima tem consonância com um estudo realizado por Ribeiro, Ferreira, 

Magalhães, Moreira e Ferreira (2009), que objetivou avaliar o cuidar nas Instituições de 

Longa Permanência Filantrópicas e Privadas em Belo Horizonte, sob o olhar dos 

cuidadores formais de idosos. Os resultados apontaram que, nas instituições, 

especialmente nas de caráter filantrópico, profissionais de serviços gerais, sem formação 

técnica, no decorrer do tempo, passam também a atuar como cuidadores de idosos, porém 

não recebem treinamento específico para isso. Esse dado reflete a necessidade urgente de 

uma atenção maior para a formação desse cuidador. 

No cenário brasileiro, a discussão acerca da temática dos cuidadores formais, pelo 

Governo Federal, ganhou visibilidade em 1998. A discussão adveio de uma demanda 

social organizada e pautada nos princípios da Política Nacional do Idoso, promulgada em 

1994 (Duarte, 2006). 

Batista, Almeida e Lancman (2014) fizeram uma contextualização histórica dos 

cuidadores formais de idosos no cenário brasileiro. Segue, abaixo, um quadro resumo 

formulado pela pesquisadora com os principais marcos históricos e os respectivos temas 

de discussão.  

Quadro 1  

Marcos históricos sobre a profissionalização do Cuidador de idosos.  

Marco Histórico Tema de discussão 

Política Nacional do Idoso -1999 Estabeleceu a definição de cuidador. 
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Portaria Interministerial nº 5.153/99 Instituiu o Programa Nacional de 

Cuidadores de Idosos, com vistas à 

capacitação de cuidadores institucionais e 

domiciliares, familiares e não familiares. 

Workshop na Escola de Enfermagem na 

Universidade de São Paulo (USP-SP) – 

2001 

Refletiu-se que a área de exercício 

profissional da enfermagem é diretamente 

relacionada ao planejamento e realização 

de ações voltadas para o cuidado. 

Reedição da Classificação Brasileira de 

Ocupações – 2002 

Resultou no reconhecimento da ocupação 

de cuidador. 

Portaria GM nº 702/2002 Afirmou-se a necessidade de constituição 

de uma rede formal de apoio, de 

acompanhamento e de orientação dos 

cuidadores de idosos com incapacidades 

Reapresentação da Portaria 5.153/99 – 

2003 

Elaboração do Programa Nacional de 

Cuidadores de Idosos, no prazo de 60 dias. 

Portaria Interministerial nº 5 de 16 de 

junho de 2003 (adição à Portaria 

Interministerial nº 5.153/99 

Embasou-se na criação de uma rede de 

apoio aos cuidadores formais de pessoas 

incapacitadas, incluindo os idosos.  

Oficina realizada em Blumenau (SC), 

coordenada pela Área Técnica de Saúde 

da Pessoa Idosa e pelo Ministério da 

Saúde – 2007 

Discutiram-se os cursos destinados aos 

cuidadores para o exercício desta função, 

a capacitação de formadores para 

ministrarem os cursos, a definição do que 

é um cuidador, o cuidador é ligado aos 

Ministérios da Saúde e da Assistência 

Social e Combate à Fome; escolaridade 

mínima exigida para o desempenho da 

função de cuidador de idosos. 

Projetos de Lei em Tramitação na Câmara 

dos Deputados: nº 6.996/2006; nº 

2.880/2008 e nº 2.178/2011. No senado 

Federal, o projeto de lei nº 284/2011 já foi 

aprovado nesta instância em novembro de 

2012 e encaminhado à Câmara dos 

Deputados para apreciação 

Visam criar uma lei nacional com vistas à 

transformação da função de cuidadores 

em profissão regulamentada. 

Projeto de lei nº 979/2011, que atualmente 

tramita da Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro e foi aprovado em sua primeira 

discussão em fevereiro de 2012 

Determina que, para o desempenho da 

atividade de cuidador de idoso, a pessoa 

deve possuir, no mínimo, o curso de 

auxiliar de enfermagem, como parte de 

sua qualificação profissional. 

 



31 

 

 

 

Os projetos de lei supracitados denotam a intenção do poder público brasileiro de 

profissionalização dos cuidadores de idosos. Porém,  

Assim, como pôde ser observado, os distintos projetos de 

lei se assemelham em alguns pontos e diferem 

significativamente em outros, como por exemplo quanto à 

exigência de escolaridade para desempenho da função de 

cuidador. Tais controvérsias apontam para a necessidade de 

discussões cuidadosas e aprofundadas que venham 

contribuir para a adequada regulamentação da profissão de 

cuidador de idosos. (Batista, Almeida, & Lancman, 2014, 

p. 884).  

 

Faz-se mister ressaltar que, aproximadamente, 75% dos idosos encontram-se 

vivendo de forma independente, sem precisar de ajuda nas atividades cotidianas. Porém, 

constata-se em torno de 20% a 25% de idosos já desenvolveram algum grau de 

dependência e, por isso, precisam de um atendimento diferenciado na saúde e em outros 

setores (IBGE, 2010). 

É importante destacar também que 90% do número de cuidador refere-se ao 

cuidador informal, de acordo com Lemos, Gazzola e Ramos (2006). E esse cuidado ainda 

é relegado majoritariamente à mulher, quer seja mãe, esposa, filha, não havendo também 

preparo e orientação específica para desempenhar o papel de cuidador (Uesugui, 

Fagundes, & Pinho, 2011). 

Lemos (2012) coloca ainda que o idoso dependente necessita do cuidador informal 

uma assistência diária, afetando a vida familiar desse cuidador, provocando conflitos, 

entre os quais a mudança no exercício de papéis, diminuição do relacionamento social, 

solidão, sobrecarga e frustração por não conseguir realizar projetos pessoais. A autora 

afirma também que as pesquisas nacionais e internacionais demonstram os efeitos 

negativos sobre a saúde física e mental desses cuidadores, levando-os a um quadro de 

estresse, sobrecarga e isolamento social. 
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Diante dessa difícil e desgastante realidade enfrentada pelo cuidador informal, 

muitas vezes, ele se vê imbuído a buscar alternativas, como a contratação de um cuidador 

formal ou a institucionalização do idoso. E essa realidade tem sido objeto de preocupação 

do poder público, assim como dos profissionais que se interessam pelo idoso fragilizado 

e, por isso, carente de cuidados (Watanabe & Giovanni, 2009). 

Debert e Oliveira (2015) fazem uma discussão aprofundada sobre a 

profissionalização da atividade de cuidar de idosos no Brasil, ressaltando, assim, a figura 

do cuidador formal, trazendo reflexões importantes, destacando alguns autores, dentre 

eles, Camarano e Mello (2010). Para esses autores, os cuidados de longa duração, como, 

por exemplo, tomar banho, usar o banheiro e se alimentar, mesmo sendo referidos às 

pessoas de todas as idades, são mais destinados à população idosa, em virtude de ser um 

grupo mais exposto a doenças crônicas e, consequentemente, incapacidades físicas e/ou 

mentais. Debert e Oliveira (2015) também fazem um paralelo sobre a questão do cuidar 

no Brasil e em outros países. Ao tratar dos cuidados de longa duração em alguns países, 

As autoras mostram que tais cuidados estão divididos entre 

os sistemas de saúde e de assistência social: as casas de 

repouso mais ligadas aos sistemas de saúde, e as atividades 

da vida diária associadas (AVDs) à assistência social. No 

Brasil, as políticas de cuidado são responsabilidade da 

assistência social e focam, sobretudo, o abrigamento de 

idosos carentes. Segundo ainda Camarano e Mello, os 

cuidados informais domiciliares são a principal forma de 

cuidado dos idosos em todo o mundo, correspondendo, nos 

países membros da OCDE (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico), a cerca de 80% dos 

cuidados de idosos que não podem realizar as AVDs 

(Debert & Oliveira, 2015, p.8).  
 

Figueiredo (2007) faz também um panorama sobre essa realidade em outros 

países. Na Dinamarca, país onde a oferta e a rede de serviços formais de apoio são das 

mais consistentes e onde o Estado assume a maior parte da responsabilidade da prestação 

de cuidados, a família desempenha um papel importante no suporte à pessoa idosa em 
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situação de dependência. Já a tradição cultural portuguesa sempre atribuiu às famílias, 

particularmente aos seus membros do sexo feminino, a reponsabilidade de cuidar dos seus 

idosos. Neste mesmo âmbito, nos países do Sul da Europa, a função de cuidador não é 

legalmente reconhecida, pois entende-se como obrigação familiar. 

 Porém, diante do contexto de mudança demográfica, especialmente no Brasil, 

observa-se uma diminuição no número de familiares disponíveis para prestar cuidados, 

enaltecendo, assim, a figura e a necessidade do cuidador formal de pessoa idosa. 

Apesar de a legislação brasileira privilegiar a família como espaço para o cuidado 

dos idosos, Rifiotis e Santos (2006) ressaltam que essas práticas de cuidado familiar 

ganham um diferencial em nosso país pelo fato de um significativo número de famílias 

contar com o auxílio da empregada doméstica. É importante destacar que esse aspecto 

será abordado no item “O (não) lugar do cuidador”, como um dos aspectos relevantes 

para a profissionalização do cuidador de idosos, diferenciando suas atividades daquelas 

exercidas pela empregada doméstica. 

 No nosso país, são quase inexistentes as políticas e os programas de cuidado 

formal domiciliar, já que o Estado tem baixíssima atuação nesse sentido. Essa atuação do 

Estado se reduz quase, exclusivamente, às Instituições de Longa Permanência de Idosos 

(ILPIs). Há pouco mais de 109 mil leitos nas ILPIs brasileiras, as quais operam com 90% 

de sua capacidade. Os centros-dia e hospitais-dia, em que o idoso permanece sob cuidados 

durante algumas horas ao longo do dia, são tidos como soluções de custo mais baixo que 

as ILPIs, mas são ofertados ainda de maneira bastante incipiente. (Camarano & Mello, 

2010). 

Lemos e Medeiros (2011) nos levam a refletir sobre a importância de um suporte 

institucional àqueles que desempenham o papel de cuidadores de idosos. É imprescindível 

capacitar e reciclar essas pessoas, assim como valorizar o papel da família, da 
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comunidade, do esforço voluntário e, acrescido a isso, que se estruturem propostas 

específicas para cada tipo de atuação. 

Assim sendo, neste cenário de explosão demográfica da parcela da população 

idosa, aliado às limitações e cuidados específicos para essa faixa etária, o cuidador formal 

emerge como uma figura ímpar nesse âmbito. Os idosos antes eram amparados sob o 

mesmo teto no meio familiar, geralmente por mulheres e, agora, estão sendo transferidos 

paulatinamente aos Centros de Convivência (centros-dia) e às Instituições de Longa 

Permanência (Araújo, 2012). 

Atualmente, o Governo Federal propõe a profissionalização do cuidador de 

idosos, mas as lacunas no que se refere a quem é esse profissional são obstáculos os quais 

dificultam a criação de formas de capacitação, regulação, controle e de parâmetros que 

norteiem seu trabalho (Moreira, 2008).  

Por meio da voz dos próprios idosos em relação ao cuidado prestado a eles por 

esses cuidadores, talvez possamos prospectar novos enredos, lançando luzes inclusive 

para balizar o papel, as competências e as atribuições desse cuidador formal de idosos. 

Após introduzirmos o leitor na temática e colocarmos holofotes sobre a 

personagem – cuidador formal de idosos –, apresentando um pouco sobre seu lugar no 

universo do cuidado dirigido ao idoso institucionalizado, seguiremos narrando o enredo 

anunciado pelas protagonistas. A tessitura está dividida assim como em uma trama, tendo 

os idosos institucionalizados como protagonistas, a dissertação delineia-se com os 

bastidores (introdução); o escopo (objetivos); o desenho de produção (percurso 

metodológico), três cenas (capítulos): 1) “Envelheci: e agora?”; 2) “Estou em um abrigo: 

falando sobre as instituições de longa permanência”; 3) Cuidar é zelar: dialogando sobre 

o cuidado e o cuidador. As cenas são iniciadas com momentos “Holofotes” que trazem 

breves aportes teóricos para em seguidas dialogarmos com as narrativas das nossas 
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idosas. Finalizamos com a resenha (considerações finais) e a ficha técnica (referências 

bibliográficas).  

Esperamos com este estudo trazer uma contribuição para a formação de novos 

atores cuidadores e um novo enredo nessa arte do cuidar, enaltecendo a voz de quem é 

cuidado para subsidiar práticas mais humanizadas dos cuidadores. 

 

 

2. O Escopo (Objetivos) 

Envelhecer é como velejar, você não pode parar o vento, mas, pode direcionar a vela para que o vento 

lhe seja favorável (Aldemita Vaz de Oliveira). 

 

2.1 Objetivo geral: 

Compreender, na vivência de idosos institucionalizados, os significados 

atribuídos ao bom cuidador, a fim de subsidiar estratégias para a qualidade do cuidado 

prestado a essa população. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 Identificar o significado de ser idoso; 

 Investigar as positividades e vulnerabilidades em viver em uma 

Instituição de Longa Permanência 

 Identificar a concepção e significado do cuidado para o idoso 

institucionalizado; 

 Identificar, sob a ótica do idoso, quem são as pessoas responsáveis 

pelo seu cuidado, na Instituição de Longa Permanência; 

 Identificar a concepção dos idosos sobre ser um bom cuidador de 

idoso. 
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3. O Desenho da Produção (Percurso Metodológico) 

O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no 

fim terás o que colher (Cora Coralina). 

 

A metodologia pode ser considerada o caminho trilhado do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. Ela inclui, simultaneamente, o método, as técnicas 

e a criatividade do pesquisador (Minayo, 2008). 

Em nossa caminhada, foi realizada uma pesquisa qualitativa. Esse tipo de pesquisa 

busca entender, descrever e explicar os fenômenos “de dentro” de diversas maneiras 

diferentes. O que importa nesse enfoque é desvelar a forma como as pessoas constroem 

o mundo a sua volta. São formas de sentido que podem ser reconstruídas e analisadas com 

diversas estratégias (Banks, 2008). 

 Minayo (2008) afirma que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, pois o 

ser humano se destaca não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar 

suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

No mesmo sentido, Holanda (2006) afirma que os métodos qualitativos são 

métodos das ciências humanas que pesquisam, explicitam e analisam fenômenos. Os 

referidos fenômenos, por essência, não são passíveis de serem medidos. Crenças, 

representações, estratégias frente a um determinado problema possuem características 

específicas. A abordagem qualitativa propõe-se, então, a elucidar e conhecer os 

complexos processos de constituição da subjetividade. As técnicas são os instrumentos 

de operacionalização do conhecimento, que precisam estar alinhadas com o método. 

Assim sendo, as técnicas qualitativas enaltecem o modo como as pessoas falam 

sobre suas vidas, a linguagem usada e as conexões realizadas trazem à tona como o mundo 
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é percebido, além de proporcionar uma oportunidade para as pessoas revelarem seus 

sentimentos (Spencer, 1993). E a criatividade do pesquisador aborda sua experiência, 

capacidade pessoal e sensibilidade, que faz com que a pesquisa tome os delineamentos 

que pulsem em sintonia com seus valores. 

Para desenhar a produção deste enredo, adotamos como referência teórica a 

Hermenêutica Gadameriana. 

 

3.1 Quadro Teórico 

3.1.1 A Hermenêutica 

 Esse estudo se propõe a “entrar no mundo” do idoso institucionalizado, resgatando 

suas reflexões, seu diálogo e suas contribuições e, para isso, a Hermenêutica Gadameriana 

traz um aporte teórico que ampara nossa perspectiva. 

A Hermenêutica foi primeiramente empregada na interpretação de textos sagrados 

sendo conhecida como a “arte da compreensão”, surgida num continuum teórico iniciado 

na Fenomenologia Existencial Heideggeriana, que pode ser compreendida como uma arte 

de interpretar. Segundo Jesus, Peixoto e Cunha (1998), ela constitui uma possibilidade de 

mediação entre a verdade do nosso ser e o método da ciência.  

A fenomenologia heideggeriana, como método, recoloca o homem na sua 

condição existencial, buscando compreendê-lo na sua “facticidade”, aceitando, como 

modo constitutivo de seu ser no mundo, o caráter de mutabilidade e relatividade, enfim, 

a fluidez do seu existir. Neste sentido, mostra-se a necessidade de as ciências ampliarem 

o modo de conceber seus estudos sobre o homem, passando a considerá-lo na sua 

vivência, na sua totalidade e no seu fluxo no tempo, com seus entrelaçamentos 

existenciais, incorporando sua historicidade (Silva, 2006). 



38 

 

 

 

Sob o ponto de vista histórico, a hermenêutica atravessa o domínio da filosofia 

desde a Antiguidade clássica até os nossos dias. Por isso, a hermenêutica pode ser 

considerada com um caminho da filosofia que tem, como principal propósito, a 

compreensão humana (Brito et al., 1998).  

Segundo Costa (2002), a hermenêutica exige a inclusão, a penetração e o 

confronto dos horizontes do pesquisador e pesquisado, bem como do pesquisador com 

seu aporte teórico, desenhado pelas diversas versões construídas no interior da história da 

ciência. O autor ainda pontua que essa relação dialógica entre pesquisador e pesquisado 

permite que os interlocutores atinjam posições simétricas, mesmo estando em campos 

semânticos distintos. 

 Na hermenêutica, o interpretado suscita questões para o intérprete, mas é este que 

possibilita ao interpretado a proposição dessas questões. A partir dessa complexa 

"dialética de pergunta e resposta", realiza-se, segundo Gadamer (1993), o compreender 

incessante com o qual vamos, simultaneamente, decifrando e instaurando nosso mundo 

(Ayres, 2005). 

 Gadamer (1993) explica que a compreensão hermenêutica implica sempre em uma 

“fusão de horizontes”, uma vez que não existe o horizonte do presente em si mesmo, ele 

só se coloca no encontro com o outro. Neste sentido, o pesquisador e pesquisado precisam 

fundir seus horizontes.  

 O termo “hermenêutica”, na filosofia grega, expressa a arte de interpretar. Termo 

etimologicamente ligado a Hermes – deus grego considerado o mensageiro dos deuses.  

 Nesse sentido, Minayo (2002) defende que a hermenêutica é uma disciplina básica 

a qual se destina à arte de compreender textos e tem trazido valiosas contribuições para 

as ciências sociais, ao estender-se à interpretação de discursos e ações. 
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 Ricouer (1976) busca não restringir um evento de fala aos aspectos estruturais da 

linguagem, ou seja, entender a fala enquanto acontecimento; alude a uma atenção ao 

sentido da mensagem. Todo o discurso deve ser compreendido como significação, uma 

vez que todo discurso se atualiza como evento.  

 Gadamer (2002) nos alerta para um cuidado especial com os “preconceitos”, que 

são juízos ou opiniões prévias que não devem ser arbitrárias. Ele coloca que é importante 

para o intérprete apropriar-se seletivamente de suas opiniões e de seus preconceitos e, 

assim, abrir-se para a opinião do outro, sem descartar as suas. Essa abertura implica um 

entrelaçamento das opiniões, reconhecendo sempre os preconceitos do intérprete, pois 

esse reconhecimento é condição indispensável para a compreensão.  

Em outras palavras, o autor afirma que aquele que quer compreender não pode se 

entregar à causalidade de suas próprias opiniões prévias, pois uma consciência formada 

hermeneuticamente tem que se mostrar receptiva, desde o princípio visando distinguir os 

verdadeiros preconceitos, como nós compreendemos, dos falsos, que nós nos 

equivocamos. 

 Portanto, nosso estudo está ancorado na Hemenêutica Gadameriana, cuja tarefa é 

“esclarecer o milagre da compreensão, descobrir os sentidos das ações humanas” 

(Gadamer, 2002). Parte do alicerce de que todo conhecimento do mundo é mediado pela 

linguagem, todo ato de compreender significa entender-se com outro a respeito de algo. 

Compreensão esta condicionada pelo espaço e tempo; pelos limites dados a partir da 

historicidade humana, na qual cada situação tem seu horizonte próprio. 

A presente dissertação visa entender-se com o idoso, tecendo com ele um enredo 

dentro de sua situação de idoso institucionalizado. 
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3.2 Estratégias operacionais da pesquisa (construindo a produção) 

 

3.2.1 As protagonistas (colaboradores) e o cenário (lugar de pesquisa) 

Os critérios para seleção dos colaboradores foram as idosas ter 60 anos ou mais e 

não apresentar estados demenciais ou doenças em estado terminal. Foram selecionadas a 

participar da pesquisa quatro idosas. 

O cenário (lugar de pesquisa) foi uma Instituição de Longa Permanência, de 

caráter filantrópico, localizado em Natal/RN. A Instituição foi escolhida por já ter sido 

meu campo de estágio em atividades acadêmicas e pela abertura da ILPI para estudos 

desta natureza. 

A referida instituição foi fundada em 1983 e é administrada pelo CIADE – Centro 

Integrado de Assistência Social–, órgão oficial de assistência social da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, reconhecida como sociedade pública, sem fins lucrativos, 

amparados pelas Leis Municipal, Estadual e Federal.  

A Instituição tem capacidade para 20 idosas, todas do sexo feminino. Está 

localizada em um terreno com capacidade de 2 mil metros quadrados e tem 1.133.90 

metros construídos. Atualmente, há 11 categorias profissionais que trabalham na 

Instituição: assistente social, psicólogo, médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, cuidador, ASG e cozinheiro. Além disso, 

há parcerias com Universidade Públicas e Privadas, que encaminham estagiários. 

A ILPI foi totalmente construída para esse fim. Não ocorreu o que comumente 

ocorre que são casas e/ou ambientes que são improvisados ou adaptados para ser uma 

ILPI. 



41 

 

 

 

Os critérios para a escolha das participantes foram feitos sem parceria com a 

gestão da ILPI, por meio dos profissionais competentes que forneceram as informações 

sobre os idosos que estão aptos a participar da pesquisa, conforme as condições 

supracitadas e com o consentimento dos participantes, após assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Convidamos o leitor conhecer a Instituição a partir do diário de campo da 

pesquisadora: 

Ao chegar, geralmente somos recebidos de maneira muito 

calorosa por alguma idosa que vem com um sorriso largo 

nos receber. Ao passar do portão de entrada, nos deparamos 

com uma sala, onde comumente estão as outras idosas, 

sentadas, uma ao lado da outra e na maioria das vezes, não 

se comunicam. Algumas têm olhares distantes, tristes; 

outras ficam dormindo, há ainda aquelas que parecem estar 

atentas ao que passa na TV. Ao final dessa sala, tem uma 

mesa grande, na qual são feitas as refeições, assim como as 

atividades desenvolvidas pela terapeuta ocupacional, como 

pinturas. Ao lado direito desta mesa, fica a cozinha. Ao lado 

esquerdo, estão os quartos. São dez quartos, nos quais ficam 

duas idosas em cada. Eles são dispostos cinco de um lado e 

cinco de outro e entre eles, há um lindo jardim que me faz 

recordar com alegria um cheiro de jasmim. Os quartos são 

amplos, com banheiro e todos adaptados para os idosos que 

necessitam de cadeira de rodas, assim como corrimões e 

piso antiderrapante. A sensação que o ambiente me 

transmite é de paz; o cheiro é de jasmim, o olhar é de 

esperança, a música é “Trem das onze” de Adoniran 

Barbosa, sempre entoada por uma das idosas, quando se 

despede e eu preciso ir, afinal: “Tenho minha casa para 

olhar e eu não posso ficar” (Natal, 28 de fevereiro de 2015). 
 

E convidamos também a conhecer as nossas protagonistas por meio de uma breve 

descrição. Elas serão apresentadas com mais detalhes no primeiro capítulo de diálogo 

com suas vozes. Para apresentá-las, foram escolhidos codinomes que representassem cada 

uma delas, na sua singularidade e na maneira como cada uma me afetou. 
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Quadro 2 

Síntese das colaboradoras da pesquisa. 

Nome Idade Tempo de ILPI 

Alegria 75 anos 5 anos 

Afeto 82 anos  3 anos 

Sinceridade 70 anos 4 meses 

Tranquilidade 78 anos 1 mês 

 

3.2.2 Instrumentos de acesso às narrativas de nossas idosas  

Como estratégia metodológica para acesso às narrativas das idosas, foi utilizada a 

entrevista narrativa mediada com técnica projetiva (baú de recordações).  

A utilização combinada de mais de um recurso metodológico objetiva uma 

compreensão em profundidade e oportuniza uma maior segurança na análise 

interpretativa (Spink, 1993). 

Para Silva (2006), a utilização de recursos que promovem situações em que a 

pessoa projeta seus desejos, medos, expectativas oportuniza uma melhor incursão no 

universo subjetivo e intersubjetivo dos entrevistados.  

No caso do acesso aos idosos, entendemos que a utilização de uma técnica 

projetiva com caráter de ludicidade pode ser um bom recurso. Inspiramo-nos na 

experiência dos pesquisadores Leonardi e Rodrigues (2012) que realizaram uma 

adaptação da caixa lúdica infantil ao universo do idoso, conforme descreveremos mais 

adiante. Eles justificam a construção da “caixa lúdica para idosos”, diante da ausência de 

uma técnica projetiva para essa população, que fosse capaz de atuar também enquanto 
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ferramenta lúdica que contribuísse para um maior entendimento com o público idoso, 

como pode ser visto na voz dos autores: 

Esses aspectos nos fizeram refletir sobre o que havia na 

psicologia até então enquanto instrumentos ou técnicas de 

trabalho e constatamos a ausência de um procedimento 

clínico lúdico de investigação específico para idosos que 

permitisse observar, descrever e compreender a vivência 

psíquica, integrando essas informações à personalidade da 

pessoa idosa. Isso nos remeteu à existência da caixa lúdica 

infantil e assim, suas possíveis adaptações para o público 

idoso. Assim nasceu a Caixa Lúdica de Idosos. (Leonardi 

& Rodrigues, 2012, p. 331).  

 

 

3.2.2.1 A Entrevista Narrativa 

A entrevista é um dos mais importantes recursos que permitem captar os sistemas 

de valores e as interpretações que os indivíduos dão às experiências vivenciadas (Silva, 

2006). Para Minayo (2000), a entrevista pode ser entendida como uma conversa a dois, 

uma comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do significado da fala.  

Na entrevista Narrativa, o entrevistado é convidado a falar livremente sobre um tema 

e as perguntas do investigador, quando são feitas, buscam dar mais profundidade às 

reflexões.  

A narrativa está sendo entendida como uma forma na qual a experiência é 

representada e recontada, sendo os eventos apresentados em uma ordem significativa e 

coerente, possibilitando ao narrador perceber uma articulação entre presente, passado o 

futuro (Gomes & Mendonça, 2002). 

A entrevista narrativa se distancia do esquema mais tradicional de entrevista baseado 

num modelo pronto de perguntas que seleciona temas e impõe uma ordem de perguntas 

para o entrevistado. A fuga desse modelo mais tradicional está baseada na crença de que 
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o entrevistado narra melhor os acontecimentos quando utiliza sua própria linguagem, 

trazendo assim uma narrativa mais espontânea. Desse modo, é importante que o 

pesquisador tenha o cuidado de não impor uma linguagem que o entrevistado não conhece 

ou não está acostumado a utilizar no seu dia a dia (Jovchelovitch & Bauer, 2002). 

Para realizar uma entrevista narrativa o pesquisador precisa conhecer o campo de 

estudo, ou seja, a temática que será trazida pelo entrevistado e com isso formular algumas 

perguntas iniciais que sejam de seu interesse (Jovchelovitch & Bauer, 2002). 

A fim de atingir esse objetivo, a pergunta disparadora deve ser escolhida para dar 

início à entrevista e deve ser algo que faça parte da experiência do entrevistado, pois visa 

garantir o interesse dele na entrevista. Assim sendo, na presente pesquisa, tendo em vista 

os colaboradores e o cenário do estudo, a “pergunta disparadora” foi mediada pelo convite 

feito para a confecção de um baú de recordações, em uma adaptação da caixa lúdica para 

idosos, como veremos a seguir.  

Considerando o cenário da ILPI e o protagonista deste enredo – o idoso – o baú foi 

idealizado como uma forma de aproximação a sua vivência na instituição. A seguinte 

orientação foi dada às nossas colaboradoras: 

“A senhora vai passar uma semana com esse baú e vai guardar nele, 

através de objetos, todos os sentimentos, as recordações e os 

significados que simbolizem viver aqui. Na próxima semana eu 

volto aqui e a senhora me mostra o que guardou nele. Se tiver 

alguma coisa que queira colocar no baú, que não tenha o objeto, a 

senhora escreve no papel e coloca no baú. Caso não saiba escrever, 

a senhora me diz na hora o que queria ter colocado e não tinha o 

objeto. Então esse é o seu baú de recordações aqui do abrigo, o que 

a senhora quer guardar, quer lembrar daqui. Eu trouxe também 

algumas tintas, pincel e cola colorida para, caso queira, pintar, 

enfeitar, personalizar o seu baú...” 
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A estratégia aqui mencionada para o acesso às narrativas foi gravada e transcrita 

posteriormente, a partir da permissão dos pesquisados, e seguiu rigorosamente a forma e 

o conteúdo trazidos por eles.  

Além desse instrumento, foi utilizado um diário de campo da pesquisadora, no 

qual foram anotados aspectos que não puderam ser captados pelo gravador, como 

expressões faciais, gesticulações, manifestações de diferentes emoções durante cada 

entrevista. Para Minayo (2012), o diário de campo é um importante instrumento ao qual 

podemos recorrer para colocarmos as percepções, questionamentos, os sentimentos em 

relação ao estudo e informações que não são obtidas por meio das expressões verbais.  

 

3.2.2.1.1“O baú de recordações” 

O “baú de recordações” foi uma estratégia inspirada e adaptada, com base em uma 

ferramenta utilizada pelos pesquisadores Leonardi e Rodrigues (2012), chamada de 

“Caixa Lúdica para Idosos”.  

A pesquisa dos autores citados buscava avaliar a qualidade de vida de idosos 

institucionalizados. Foi realizada em parceria com o Laboratório Sujeito e Corpo 

(SUCOR) do Departamento de Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo. Os pesquisadores perceberam certa dificuldade na elucidação dessa temática, 

apenas com o procedimento de entrevista e constataram que não havia procedimentos 

lúdicos para idosos, que permitissem observar, descrever e compreender a vivência 

psíquica dessa população. Por esse motivo, optaram por adaptar a caixa lúdica infantil 

para o público idoso. Dessa forma, nasceu a caixa lúdica para idosos, que trouxe 

resultados significativos, conforme relato dos pesquisadores: 

Concluímos que o procedimento desenvolvido forneceu um 

componente motivacional e lúdico que facilitou a 

intervenção clínica envolvendo criatividade, curiosidade, 
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liberdade de expressão, possibilitou a percepção, por parte 

do profissional, das angústias básicas do cliente e os 

principais mecanismos utilizados por ele, favoreceu o 

resgate de experiências, sensibilização e contextualização 

dessas a partir de uma perspectiva de acolhimento e 

valorização das múltiplas expressões do mundo interno. 

(Leonardi & Rofrigues, 2012, p.336). 
 

Esse procedimento consiste em apresentar uma caixa vazia para os idosos com 29 

centímetros de comprimento por 16 centímetros de largura, semelhante a uma caixa de 

sapatos, com a tampa removível. O idoso deve selecionar objetos significativos em sua 

história de vida ou representante do objeto (por meio de nomes no papel, por exemplo) 

para colocar na caixa. 

Essa construção (preenchimento da caixa) possibilitará a reflexão de suas 

características e sua forma de ser, de sentir e de reagir a esses objetos e a sua história de 

vida, sendo o espaço da caixa um continente destinado aos conteúdos internos do próprio 

idoso, que pode ser revisto ou revisitado quando do seu interesse (Leonardi & Rodrigues, 

2012). 

Para a aplicação na presente pesquisa, adaptamos a “caixa lúdica para idosos” para 

o que intitulamos de “baú de recordações”, uma vez que solicitamos às colaboradoras que 

colocassem em seus baús de recordações sobre como era viver na ILPI, para que na 

conversa posterior (continuação da entrevista), elas mostrassem como era viver naquele 

ambiente. Os vários objetivos do estudo seriam contemplados mediante a conversa, 

durante a apresentação do baú. A confecção do baú representou para nosso estudo a 

questão disparadora da entrevista narrativa, possibilitando uma aproximação sobre o que 

significa para elas viver naquela ILPI, a partir dos simbolismos escolhidos para 

comporem o próprio baú. 

Foi explicado a elas que ficariam com o baú durante uma semana (tempo que 

também foi estabelecido na pesquisa que desenvolveu a caixa lúdica para idosos) e esse 
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baú poderia ser personalizado através do material fornecido (tintas, pincéis e colas 

coloridas). Elas deveriam colocar nele, através de objetos, todos os sentimentos, as 

recordações e os significados que simbolizassem viver naquela ILPI. 

Após uma semana, foi dada continuidade a entrevista com cada idosa participante 

da pesquisa para que falassem e apresentassem o que colocaram dentro do baú, narrando 

sobre o que escolheram como recordações guardadas da ILPI e, na sequência, a entrevista 

era continuada. Nesse sentido, temas chaves desta pesquisa, como envelhecimento, 

cuidado e cuidador, foram aprofundados na conversa com elas, de acordo com o roteiro 

de entrevista (apêndice B). 

 

3.2.3 Tratamento e análise das narrativas 

Para análise das narrativas obtidas pela Entrevista Narrativa mediada pelo baú de 

recordações, recorremos à hermenêutica gadameriana, balizada por alguns critérios, 

conforme Silva (2006):  

 Autonomia do discurso, levando em consideração as técnicas utilizadas 

(entrevista mediada pelo baú de recordações), a interpretação deverá estar 

alinhada com o conteúdo do que é dito e tentar compreender o que eles 

expressam sobre a vida do sujeito, o texto deve ser entendido nas bases de 

sua própria referência. 

  O intérprete deve estar atento às suas opiniões prévias, estando consciente 

de seus próprios pressupostos. É o que Gadamer (2002) chama de 

preconceitos e ratifica que é importante para o intérprete apropriar-se 

seletivamente das suas opiniões e preconceitos, estando consciente dos seus 

próprios pressupostos;  
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 A interpretação envolve criatividade, inovação e conhecimento sobre o tema 

abordado, que se refere à importância de expandir e refinar os significados 

experienciados imediatamente na situação de entrevista, através da 

interpretação. 

Durante a análise das narrativas, é importante que leiamos uma transcrição toda 

primeiro para obter um entendimento mais ou menos geral; voltar-se para certos termos 

e expressões especiais, tentando em seguida desenvolver seus significados; para 

posteriormente voltar-se para o entendimento global da entrevista, à luz de um 

entendimento mais aprofundado das partes e assim sucessivamente (Kvale, 1996). 

Resumidamente, podemos dizer que percorremos os seguintes passos: 

(a) leitura compreensiva, visando impregnação, visão de conjunto e apreensão das 

particularidades do material da pesquisa;  

(b) identificação e recorte temático os quais emergem dos depoimentos;  

(c) identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas nos depoimentos;  

(d) busca de sentidos mais amplos (sócio-político-culturais), subjacentes às falas dos 

participantes da pesquisa;  

(e) diálogo entre as ideias problematizadas, informações provenientes de outros estudos 

acerca do assunto e o referencial teórico do estudo;  

(f) elaboração de síntese interpretativa, procurando articular objetivo do estudo, base 

teórica adotada e dados empíricos. 

 A “fusão de horizontes” pesquisadora- colaboradoras possibilitou que suas falas e 

reflexões, mediadas pela entrevista narrativa com o uso do baú de recordações, fossem 

inicialmente buriladas em unidades de sentido, que se transformaram posteriormente em 
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eixos ou categorias temáticas respaldando a construção dos capítulos que veremos mais 

adiante. 

3.2.3.1 A construção de categorias temáticas 

 

Apresentamos, neste momento, uma síntese ilustrativa dos resultados obtidos no 

processo de construção dos categorias temáticas (ou eixo temáticas). Essas categorias 

foram compostas a partir narrativas provocadas pela entrevista por meio do “baú de 

recordações” e, na continuidade das entrevistas, cujas questões, que se originavam dos 

objetivos, iam fluindo sob forma de conversa com elas.  

 

Quadro 3  

Construção das categorias temáticas.  

Objetivos 

específicos 

Questões do 

roteiro 

Unidade de 

Sentido 

Categorias 

Temáticas 

Capítulos teóricos 

Identificar o 

significado de 

ser idoso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báu de 

recordações 

 

 

 

 

 

O que significa 

ser idoso? 

 

 

 

Idoso 

Velho 

Terceira idade 

Diversidade 

Várias 

concepções 

 

 

Autonomia 

Envelhecimento 

ativo 

 

 

É ser criança 

É pior que ser 

criança 

 

 

 

 

 

 

Vários retratos 

do 

envelhecimento 

 

 

 

 

 

Uma questão de 

autonomia 

 

 

Infância e 

velhice: 

identificações e 

comparações 

 

 

4. “Envelheci”: e 

agora? 

4.1 Holofotes: 

Retratos do 

envelhecimento 

 

4.2Apresentando 

nossas 

protagonistas 

 

 

4.3EnvelheSER: 

uma questão de 

autonomia! 

 

4.3.1EnvelheSER: 

É ser bem velhinho, 

como criança 
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Perdas 

Ganhos 

Independência 

 

 

Dependência 

Compaixão 

Pena 

 

 

 

Preconceito 

Velha nojenta 

 

 

 

Gratidão 

Viver muito 

Religiosidade 

 

 

 

 

 

 

Independência 

Atividade 

 

 

Autonomia 

Buscas 

Vontades 

 

 

 

Participação 

Sentido 

Lazer 

 

 

 

Dores e alegrias 

de envelhecer 

 

 

 

Piedade pela 

dependência da 

outra idosa 

 

 

 

O preconceito 

pelo olhar do 

outro 

 

 

A alegria de 

estar vivo 

 

 

 

 

 

Envelhecimento 

ativo 

 

 

 

A busca pela 

autonomia 

 

 

 

Atividades 

propostas aos 

idosos 

4.3.2EnvelheSER: 

das dores às 

alegrias 

  

 

4.3.2.1 “Eu sinto 

pena desse povo”: 

dores do 

envelhecer 

 

 

4.3.2.2 O olhar do 

outro: é feio ser 

idoso! 

 

4.3.2.3 A alegria de 

estar vivo e ativo, 

“graças a Deus”! 

 

 

 

 

4.3.3EnvelheSER: 

a busca pelo 

envelhecimento 

ativo 

 

 

 

4.3.3.1 “Pelo meu 

gosto quem fazia 

era eu”: a busca 

pela autonomia 

  

4.3.3.2 As 

atividades 

propostas aos 

idosos: fazem 

sentido para quem? 

Investigar as 

positividades e 

vulnerabilida 

des do cuidado 

prestado a eles 

 

Baú de 

recordações 

 

 

Asilo 

 

Abrigo 

 

Dos asilos às 

ILPI 

 

 

 

5. “Estou em um 

abrigo”: falando 

sobre as 

instituições de 

longa permanência 
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em uma 

Instituição de 

Longa 

Permanência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há quanto 

tempo vive 

aqui? 

Quais motivos 

que levaram a 

morar aqui? 

 

Como se sente 

em ser cuidado 

aqui? 

 

 

O que 

considera bom, 

as vantagens 

de morar aqui? 

 

 

 

 

 

 

Quais as 

dificuldades 

encontradas 

em morar 

aqui?  

 

 

 

 

Instituição de 

Longa 

Permanência 

 

 

 

 

 

 

Escolhas 

Decisões 

Outro(s) 

Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moradia 

Comida 

Cuidados 

 

 

 

Liberdade 

tolhida 

Prisão 

Preventiva 

 

 

 

Relações 

Convivência 

Dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILPI como 

alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganhos e perdas 

em viver na 

ILPI 

 

 

Ganhos: 

moradia, comida 

e cuidados 

 

 

 

 

Limitações do ir 

e vir 

 

 

Convivência 

com outro que 

não escolheu 

 

5.1 Holofotes: Dos 

asilos às 

Instituições de 

Longa 

Permanência 

 

5.2 ILPI: uma 

alternativa 

escolhida pelo 

outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Entre os 

ganhos e perdas 

em morar em uma 

ILPI  

 

5.3.1 Dos Ganhos 

 

 

 

 

5.3.2 Das Perdas  

 

5.3.2.1As 

limitações do ir e 

vir  

 

5.3.2.2 A 

convivência com 

outro que eu não 

escolhi 
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Identificar a 

concepção e 

significado do 

cuidado para o 

idoso 

institucionaliza 

do 

 

 

 

 

 

 

Identificar, sob 

a ótica do 

idoso, quem 

são as pessoas 

responsáveis 

pelo seu 

cuidado, na 

Instituição de 

Longa 

Permanência 

 

 

 

Identificar a 

concepção dos 

idosos sobre 

ser um bom 

cuidador de 

idoso 

 

 

 

Baú de 

recordações 

 

Quais são as 

atividades 

prestadas pelo 

cuidador? 

 

Me explique o 

que é um 

cuidador de 

idoso? 

 

 

 

 

 

 

 

Quem cuida de 

você aqui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como você 

descreve um 

bom cuidador? 

 

 

 

 

 

 

 

Quais as 

dificuldades 

que você acha 

que o cuidador 

de idosos tem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado técnico 

 

Permeabilidade 

Interseção 

 

 

 

Humanização 

Amor 

Zelo 

Tecnologia leve 

 

 

 

 

Todos cuidam 

Falta de 

delimitação 

Limite 

Outras 

profissões 

 

 

 

 

 

 

Atenção 

Cuidados 

técnicos  

Presta atenção 

Diálogo 

 

 

 

 

Sobrecarga  

Cansaço 

Conciliar 

trabalho x 

família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado: 

interseção do 

técnico com os 

aspectos 

humanistas 

 

 

 

 

Em busca do 

lugar do 

cuidador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom Cuidador: 

compreensão, 

cuidado técnico 

carinho e amor 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades 

enfrentadas 

 

 

 

 

 

 

6.  Cuidar é Zelar: 

dialogando sobre o 

cuidado e o 

cuidador 

 

6.1 Holofotes no 

Cuidado: a que 

será que se 

destina?  

 

6.2 Uma questão 

de zelo: o convite 

ao cuidado 

humanizado 

 

 

 

 

 

6.3 O (não) lugar 

do cuidador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 O bom 

cuidador de idosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Das 

dificuldades 

enfrentadas: “Um 

sufoco” 
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Quais as 

características 

que um bom 

cuidador 

precisa ter? 

 

 

Cuida com zelo 

Amor 

Atento às 

necessidades 

 

Bom cuidador: 

zela-a-dor 

6.4.2 O Zela-a-dor 

 

 

 

3.2.4 Entrando em cena (piloto da pesquisa)  

 

A estratégia metodológica aqui explicitada foi submetida a uma averiguação com 

o objetivo de observar sua adequação, viabilidade e necessidade de mudanças. 

A entrevista, utilizada nas pesquisas qualitativas, pode ser modificada seguidas 

vezes em decorrência da aplicação da averiguação, ou seja, de entrevistas preliminares. É 

comum que, nessas entrevistas, o pesquisador perceba se o roteiro proposto está 

incompleto, inadequado, retirando alguns itens e/ou acrescentando outros (Nogueira-

Martins, 1994). 

O piloto foi realizado na Instituição de Longa Permanência, de caráter filantrópico. 

Em parceria com a gestão da ILPI e obedecendo aos critérios de inclusão, foram 

convidadas as idosas para participarem da pesquisa. O contato inicial foi feito com a 

assistente social da ILPI, que apresentou às idosas e indicou uma delas a participar desse 

momento, com o consentimento dela, realizamos o piloto. Os momentos da entrevista 

narrativa mediada pelo baú de recordações foram gravados e transcritos mediante acerto 

com a entrevistada que assinou o termo de compromisso para a participação no processo. 

É importante ressaltar que a necessidade de adaptar a “caixa lúdica para idosos” 

aconteceu após a aplicação do piloto, configurando depois o que chamamos de “baú de 

recordações”, uma vez que essa denominação facilita o entendimento dos idosos, assim 

como explicita e remete com mais foco a experiência da vivência dos idosos em uma 
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ILPI. Para isso, adaptou-se também a estrutura do baú, que foi utilizado com dimensões 

diferentes da caixa, o baú possuía as dimensões 30cm por 30cm. 

 

3.2.5 O campo propriamente dito  

A aplicação do instrumento para a construção dos dados foi realizada na ILPI, 

com horários previamente acordados com a administração da Instituição. As idosas 

participantes também foram indicadas pela administração, de acordo com os critérios de 

inclusão e o convite foi feito a cada uma, deixando-as bem à vontade para decidir.  

Os contatos foram feitos em um ambiente agradável, com boa climatização e sem 

interrupções. Mas era deixado livre para que a idosa escolhesse onde queria ficar. Uma 

das colaboradoras quis que a entrevista fosse feita no seu quarto. 

Eram dois momentos que tínhamos com a idosa. No primeiro momento, 

conversamos sobre a confecção do baú de recordações, explicando o propósito, 

esclarecendo e tirando dúvidas: 

Ao chegar lá me apresentei, como a psicóloga que estava 

fazendo uma pesquisa. E eis que veio uma idosa super 

sorridente dizendo que “pesquisa era com ela mesmo”. Ela 

adorava responder perguntas. Fiquei feliz com tamanha 

abertura e receptividade. Fomos a uma sala para começar a 

entrevista. Na verdade, eu teria que começar uma vivência 

com ela de um instrumento chamado “baú de recordações”. 

Teria que falar que ela ficaria com aquele baú durante uma 

semana e deveria colocar nele objetos que representassem a 

estada dela ali, suas recordações do abrigo. Expliquei várias 

vezes a idosa qual era o objetivo daquele baú com receio de 

que ela não absorvesse a ideia. Mostrei a ela os adereços 

(tinta, pincel, cola, etc.) que havia levado para enfeitar a 

caixa como quisesse. E ela prontamente já me disse o que 

iria colocar na caixa: um pano de prato, pois era o que ela 

gostava de fazer lá. (Diário de campo da pesquisadora, 28 

de fevereiro de 2015).  
  

E o segundo momento ocorreu uma semana depois, consistindo no instante em 

que a idosa apresentava o seu baú e a entrevista era continuada com profundidade: 
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É chegado o momento de voltar ao abrigo e conversar com 

a idosa. Estava bastante ansiosa para saber o que ela havia 

colocado no baú. Será que teria feito alguma coisa? Será 

que se lembraria de mim? 

Levei o roteiro de entrevistas que me guiaria no momento 

em que Alegria fosse me mostrando o que colocou no baú. 

Chego ao abrigo e encontro a mesma cena, idosas sentadas 

na sala, lado a lado. Mas não há comunicação, nem 

interação. Procurei por Alegria e lá estava ela também 

sentada. Ao me ver, abriu um sorriso e veio ao meu 

encontro. Retribui o sorriso e perguntei: Lembra de mim? 

Ela respondeu: Monique.  

Ela foi buscar o baú no quarto dela e veio me mostrar. 

Tamanha foi minha alegria ao vê-lo lindamente pintado por 

ela, tão cuidadosamente pintado, com detalhes de flores. Ela 

foi logo me dizendo que havia colocado um pano de prato 

na caixa, perguntei o porquê, e ela me disse que gostava, 

que queria me dar de presente. A caixa representou para 

mim justamente o codnome que dei a senhora, Alegria. Ela 

é colorida, vibrante e corrobora com o discurso dela que 

repete constantemente que está muito bem ali e é muito 

satisfeita em morar naquele abrigo. O pano de prato 

representa o que ela gosta de fazer, semanalmente ela pinta 

panos de prato com a terapeuta ocupacional (Diário de 

campo da pesquisadora, 07.03.2015). 
 

 

 

Figura 1. Baú de recordações de Alegria. 

Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento das entrevistadas e 

posteriormente transcritas pela pesquisadora. As transcrições foram feitas literalmente, 

sendo transcrito exatamente igual ao que havia sido falado pela entrevistada. 
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3.2.6 Análise de riscos e medidas de proteção  

 Caso ocorresse durante a operacionalização metodológica da pesquisa algum risco 

de desencadeamento de algum processo de ordem emocional que já estivesse latente, foi 

garantido o encaminhamento a algum Serviço de Psicologia adequado, bem como cabe 

registrar que a pesquisadora responsável pelo projeto tinha condições de oferecer um 

acolhimento e suporte terapêutico inicial, tendo sua formação em Gestalt terapia.  

 É importante pontuar que, durante a realização do estudo, não houve necessidade 

de encaminhamento e/ou intervenção psicológica decorrente de possíveis demandas 

apresentadas pelas colaboradoras da pesquisa. 

 

3.2.7 Procedimento de acesso às narrativas e aspectos éticos  

 Foram tomadas as precauções necessárias para garantir e respeitar os direitos e a 

liberdade das colaboradoras participantes. Elas foram informados sobre os objetivos e o 

desenvolvimento da pesquisa, a fim de que pudessem tomar a decisão de participar, livre 

e conscientemente. Foi respeitado o tempo necessário à reflexão individual, bem como a 

liberdade para se retirar da pesquisa quando quisesse. Foi garantido o anonimato das 

informações e depoimentos dos indivíduos. Firmamos o compromisso de seguir as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos do 

Conselho Nacional de Saúde (466/2012) em todos os seus aspectos e garantimos, 

incondicionalmente, a publicação dos resultados e o uso exclusivo para finalidade desta 

pesquisa. 

O presente estudo foi submetido à comissão de ética para análise de projetos de 

pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), obteve aprovação e 

tem como número do parecer: 1.042.410.  
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3.2.8 Sinopse do enredo (dissertação) 

 

 

Figura 2. Ficha técnica. 

 

4. “Envelheci”: E agora? 

 

Saber envelhecer é a grande sabedoria da vida (Henri Amiel).  

 

 No prefácio do livro “A arte de envelhecer com sabedoria” (Grinberg & Grinberg, 

1999), a doutora e psiquiatra Jessie Freire Gomes dos Reis traz o seguinte relato: 

As alucinações do medo da solidão ou as 

alucinações da esperança não conseguem me 

enfraquecer. São incômodas as alucinações. Prefiro 

as alucinações da confiança. Creio em mim. Confio 

em mim. Mas não quero recuperar o terreno perdido. 

Perdi as batalhas e desisti das guerras. Se não tiver 

alucinações de esperança não terei mais derrotas. 
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Ainda não atingi a idade em que a vida é uma derrota 

consumada. Farei substituições. Não corro o risco 

das hesitações. Estou definida: começo a discernir o 

perfil da minha velhice (Reis, 1999, p. 8) 
 

Mas será que é assim como Reis (1999) afirma? Todos podem discernir o perfil 

da velhice que querem ter? Sem dúvida, são muitos os fatores que envolvem o envelhecer, 

cujas escolhas em torno do como SER, do estar sendo idoso dependerá de quem vê, de 

quem vivencia e do seu respectivo contexto que envolve fatores da ordem do social, 

político e cultural. 

Um estudo realizado por Frumi e Celich (2006) desvelou que o envelhecer e a 

morte se constituem num processo natural da existência humana, porém nem sempre 

aceito pelos seres que o vivenciam.  

Qual é o retrato do envelhecimento que queremos emoldurar? E, como diz a 

música “Retratos para iaiá” de Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante, será que “numa 

moldura clara e simples somos aquilo que se vê?”  Para embalar o nosso enredo, deixamos 

um trecho dessa música, como trilha sonora desta cena:   

Deixa ser como será 

Eu já posto em meu lugar 

Num continente ao revés 

Em preto e branco, em hotéis 

Numa moldura clara e simples 

Sou aquilo que se vê 

(...) 

 

 

4.1 Holofotes: Retratos do envelhecimento 

Percebem-se, ao longo da história e ainda hoje, diversos retratos sobre o 

envelhecimento, que podem configurar várias formas de envelhecer. Araújo (2012) nos 

leva a refletir que os indivíduos continuam singulares e é também na velhice que cada um 
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vai conduzir as adaptações às mudanças funcionais, cognitivas e emocionais de acordo 

com a plasticidade em administrar as dificuldades, em um processo adaptativo entre suas 

potencialidades e limitações. 

De acordo com Silva (2008), a noção de velhice, como um campo diferenciado da 

vida, surgiu no período de transição entre os séculos XIX e XX, e ela aponta dois fatores 

destacados como relevantes e determinantes: a formação de novos saberes médicos e a 

institucionalização da aposentadoria. 

Já Katz (1996) chama esses fatores supracitados de “mecanismos de 

diferenciação” e acrescenta os asilos de velhos à formação de novos saberes médicos e à 

institucionalização da aposentadoria.  

Esses mecanismos operaram no sentido de redefinir o curso 

de vida, na direção da formulação pública e institucional da 

“velhice” como um estágio distinto da vida e dos velhos 

como um grupo social específico, uma população 

(Groisman, 1999, p.4). 
 

Para prosseguirmos com esse diálogo sobre o envelhecimento, é importante 

pontuar a conceituação dos seguintes retratos: velho, idoso e terceira idade. 

Peixoto (1998) traz a reflexão sobre a passagem do termo “velho” para “idoso”, 

tanto na França como no Brasil, e ressalta a transformação desses verbetes relacionados 

ao envelhecimento. Os sinais de declínio físico e incapacidade produtiva configuravam a 

designação pejorativa do termo “velho”, em especial os velhos pobres. Com o advento da 

aposentadoria, que culmina na década de 60, o termo vem a ser substituído por “idoso”, 

que passa a assimilar a imagem da velhice associada ao bem viver.  

O termo idoso, em substituição do termo velho, agrega 

novas visibilidades e positividades. O termo velho é ainda 

carregado de um sentido pejorativo historicamente ligado a 

ideias negativas como feio e mau que aparecem nas 

histórias infantis (bruxas e madrastas), ou como ser 

improdutivo, inativo, criado pela sociedade moderna, que 
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colocou no trabalho o sentido da dignidade humana. 

(Marques, 2004, p.66). 

 

Silva (2008) afirma ainda que, com o advento da especialização dos agentes de 

gestão atrelados à organização das aposentadorias, somados ao discurso da gerontologia 

social e dos interesses da cultura de consumo, surge a noção de terceira idade. Tal noção 

é também configurada como um “envelhecimento positivo”, perfazendo um “novo modo” 

de envelhecer. 

Rubem Alves traz outro olhar em seu livro “Ostra feliz não faz pérola”. Ele diz: 

"Idoso é palavra que a gente encontra em guichês de supermercados e bancos. Velho, ao 

contrário, é palavra poética, literária”. 

E Carlos Drummond de Andrade poetiza essa velhice com sua obra “Os velhos”: 

Todos nasceram velhos — desconfio.  

Em casas mais velhas que a velhice,  

em ruas que existiram sempre — sempre  

assim como estão hoje  

e não deixarão nunca de estar:  

soturnas e paradas e indeléveis  

mesmo no desmoronar do Juízo Final.  

Os mais velhos têm 100, 200 anos  

e lá se perde a conta.  

Os mais novos dos novos,  

não menos de 50 — enorm'idade.  

Nenhum olha para mim.  

A velhice o proíbe. Quem autorizou  

existirem meninos neste largo municipal?  

Quem infringiu a lei da eternidade  

que não permite recomeçar a vida?  

Ignoram-me. Não sou. Tenho vontade  

de ser também um velho desde sempre.  

Assim conversarão  

comigo sobre coisas  

seladas em cofre de subentendidos  

a conversa infindável de monossílabos, 

resmungos,  

tosse conclusiva.  

Nem me vêem passar. Não me dão confiança.  

Confiança! Confiança!  

Dádiva impensável  

nos semblantes fechados,  
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nos felpudos redingotes,  

nos chapéus autoritários,  

nas barbas de milénios.  

Sigo, seco e só, atravessando  

a floresta de velhos.  

 

O poeta embala sua velhice na solidão. Há quem veja a velhice como uma fase de 

libertação, de gozo e de descanso. Há ainda quem afirme que não é uma idade nem feia, 

nem bonita, mas difícil. E de tudo isso pode ficar também o belo, que nos possibilita 

entrar em contato com diversas conceituações e significações, tecermos vários olhares 

diante da multiplicidade de velhices que nos permite dialogar e construir. 

A velhice é condição subjetiva, heterogênea, 

multidimensional e pouco previsível. Para a compreensão 

de sua complexidade é preciso um enfoque biológico, 

psicossocial, cultural, enfim interdisciplinar (Araújo, 2012, 

p.48). 
 

Corroborando com nossa discussão, Siqueira, Botelho e Coelho (2002) buscam 

analisar essa etapa da vida sob quatro aspectos: biológico/comportamentalista, que se 

refere ao processo de envelhecimento fisiológico; economicista, fazendo alusão ao 

impacto econômico do envelhecimento social, que abarca questões sobre os serviços de 

saúde e previdência; na ótica sociocultural, a velhice é vista sob a perspectiva de uma 

construção social; e, por fim, o âmbito transdisciplinar que visa a se esforçar para 

contemplar as perspectivas anteriores (biológica/comportamental, economicista e 

sociocultural). 

Essa visão multifacetada do envelhecimento nos leva a ter vários retratos dele, 

várias facetas que são influenciadas pela cultura, economia e, entre outros, a ciência, que 

configuram essa fase natural da vida. 

O envelhecer é um caminhar na estrada e no tempo, implicando sobre ele um olhar 

multifacetado que traz arraigado conceitos culturais, históricos e dentre outros, 
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filosóficos, envolvendo alterações neurobiológicas estruturais, funcionais e químicas, 

além de aspectos ambientais e socioculturais (Santos, Andrade, & Bueno, 2009). 

Neste âmbito, Esteves (2013) anuncia ainda que o idoso está reconquistando seu 

espaço nas esferas socioeconômica e política, o que tem possibilitado um 

redirecionamento das próprias necessidades e expectativas. Observa-se o aparecimento 

do novo velho, sendo assim, um novo retrato do ser idoso, que luta por reformas no 

sistema previdenciário e por políticas públicas específicas que o atendam.  

Corroboramos com Gorz (2009) quando ela afirma que o envelhecimento bem 

antes de ser um destino biológico, é um destino social. E, por ser social, traz implicações 

diversas sobre esse processo. 

Triste, feliz, ativo, institucionalizado, depressivo, “velhinho”, “melhor idade” e 

tantos outros adjetivos a que podemos nos referir aos idosos reforçam essa visão 

multifacetada, esses múltiplos olhares, esses vários retratos que vamos tecendo. O idoso 

está em cena, ele é o protagonista de uma história que repercute para cada um de nós de 

uma maneira única e, ao mesmo tempo, sob várias influências que levam ao conceito de 

“ser idoso”. 

Portanto, depois desse breve percurso sobre diversos olhares e retratos sobre o 

envelhecimento, vamos dar voz às nossas colaboradoras Alegria, Afeto, Sinceridade e 

Tranquilidade sobre o que significa para elas o envelhecer, como vivenciam essa etapa 

em uma ILPI e o que pensam sobre cuidado e cuidadores. 
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4.2 Apresentando nossas protagonistas  

“Que alcancemos o equilíbrio e a dosagem certa de tudo, que os cabelos brancos brindem nossa sabedoria 

tão magnífica, que nossos olhos brilhem e nossa voz saia vibrante de tanta história pra contar ” (Autor 

desconhecido) 

 

 

Alegria, 75 anos, 5 anos de ILPI, natural de Santa Cruz/RN 

 

“Alegria” não poderia ter outro nome que melhor a definisse. Ela é uma pessoa 

que sorri com todo o corpo, como se tivesse sempre pressa pra ser feliz. Fala rápido, anda 

rápido e sem dente e sem vergonha de ser feliz, ela sempre nos recebe com um largo 

sorriso. 

Como todos nós, Alegria também tem suas dores, tristezas e decepções. Mas, com 

muita sabedoria, transparece que é feliz e alegre apesar de todos os pesares. É como se 

ela ressignificasse suas perdas e fosse realmente feliz “apesar de”. 

Ela é viúva, não pôde ter filhos porque tinha útero infantil e fala com muito apreço 

sobre a família do seu marido. 

Quando indagada sobre o porquê de ela morar na ILPI, assim ela nos responde: 

 

Porque não tinha família, a primeira família minha por parte 

de pai e parte de mãe, porque eu casei com rapaz que bebia, 

ai desprezaram, não quiseram nem saber, nem vir aqui. 

Quem tomou conta foi a família do meu marido e a das 

evangélicas. A família que eu tenho é dos evangélicos e a 

do meu marido. 
 

E ela ainda continua: 

Perdi o amor deles tudinho. Faz cinco anos que eu estou 

aqui, nunca veio nenhum. Pra vir agora não serve mais não. 

Até agora não chegaram, pode ir para lá. 
 

Mas, com muita alegria, ela me pede para escrever um recado a um sobrinho do 

seu marido, que é pastor e já foi diretor da ILPI. 

Dizer que estou bem, satisfeita, ele e a família dele, para 

mim ele foi um pai e uma mãe. A família do meu marido 

todinha, para mim foi pai, mãe, irmão, tio, o que pôde ser. 
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Diga a ele que estou muito satisfeita aqui e só saio daqui 

quando Deus me tirar. Tô muito bem, muito bem. E muito 

satisfeita, Deus abençoe a ele e um abraço, a ele e a família, 

muitos anos de vida. 
 

 Ao conhecer e aprofundar um pouco mais da história de Alegria, parece até uma 

contradição as marcas e dores que ela traz da vida quando comparadas ao sorriso que ela 

carrega no rosto.  

 Mas o que é a vida, senão esse “contentamento descontente”? Mesmo conhecendo 

a história dela, a marca que ficou foi essa: alegria. 

 

Afeto, 82 anos, 3 anos de ILPI, natural de Jucurutu/RN 

Mas minha filha, eu amo mesmo aqui. Eu amo as pessoas, 

assim como você. 

Já vivi muito graças a Deus e muito feliz com minha filha 

que é muito boa para mim, quando quero uma coisa, é só 

pedir que minha filha põe nas minhas mãos. Ai, eu amo a 

minha filha, assim como eu amo Jesus e a você também 
que é muito...para mim você veio mandada por Jesus. Eu 

lhe quero um bem tão grande, que não queira saber (se 

emociona), que acho que no dia, que Deus me livre, se eu 

for embora e não lhe ver mais. 

 

 A senhora a quem denomino de “Afeto” me recebeu no nosso primeiro contato 

com um olhar doce, sorriso largo, vaidosa, sempre com batom vermelho e unhas pintadas, 

suas expressões pareciam se contrapor ao seu andar cansado e curvado. Seria o peso de 

sua história? Apesar disso, o sentimento que aquela senhora despertou foi Afeto. Ela está 

sempre falando de amor, de carinho e de gratidão. No seu baú de recordações, foi 

desenhado, dentre outras coisas, um coração (fragmento do diário de campo da 

pesquisadora). 
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    Figura 3. Baú de recordações de Afeto.  

 

Esse coração é seu. Um coração. Porque uma pessoa dessa 

merece até mais do que isso. É porque procurei fazer mais 

falando sobre você, mas não deu mais (Afeto). 

 

 Afeto nasceu em Jucurutu/RN, foi morar um tempo em Recife e parece trazer boas 

lembranças de lá, assim como de toda a sua história de vida. 

Desde que eu nasci que graças a Deus, eu vivo muito bem, 

eu não tenho doença, nunca tive uma doença, até o 

momento não tive doença, então eu sei que Jesus olha pra 

mim, olha pra você, olha para todos. 
 

 Ela tem três filhos, mas disse que só tem contato com uma de suas filhas que foi 

quem a colocou no abrigo. 

Porque minha filha não tinha aonde me colocar, ela pagava 

uma pessoa, a pessoa pegou o dinheiro todinho de um mês, 

raptou, foi-se embora, não tem quem soubesse nem notícias 

dela. Ai ela disse: mãe, a senhora não vai mais ficar não. Eu 

não vou pagar mais não, porque não é brincadeira, foi não 

sei quanto, minha filha, que ela roubou. Mas, ela não 

apareceu não, botaram muitas pessoas para procurar ela, 

mas encontraram mais não. Ai, ela disse: a senhora não dá 
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certo ficar, eu pagar e a pessoa carregar, arriscado até de 

fazer coisas piores. 
 

Quando se trata da família, Afeto se emociona ao falar de seu pai e diz sentir muita 

saudade dele. 

A falta que ele tem me feito. E minha mãe também era 

muito boa, mas meu pai, eu gostava mais. 
 

 Com afeto, ao se despedir, ela sempre me levava até o portão e cantarolava 

lindamente “Trem das onze”, de Adoniran Barbosa: “Não posso ficar nem mais um 

minuto com você/Sinto muito amor, mas não pode ser...”.  

 

Sinceridade, 70 anos, 4 meses na ILPI, natural do estado da Paraíba 

 Logo, no primeiro contato, a senhora Sinceridade reforçou a impressão que eu 

tive dela e corroborou com seu codnome. Ela me disse assim: 

Agora minha filha, eu sou uma criatura que eu não sei 

aparentar aquilo que eu não sinto, não sei porque eu sou 

assim, se eu sou assim desde criança. 
 

 E assim Sinceridade foi conduzindo nossa conversa, com sua voz firme, timbre 

alto, e as marcas de uma mulher lutadora não estavam apenas nas palavras, mas também 

em sua pele.  

Eu por ter levado muito sol, na época que eu era jovem, 

trabalhando por ai que nem uma desvalida, nunca tive trato 

de nada, minha pele muito frágil. Minha filha isso deu um 

negócio, isso aqui ficando vermelho, coçando, ardendo, 

beliscando, foi tudo. Isso ficou de um jeito que eu não podia 

receber o vento que vinha, chega fazia assim (belisca 

levemente meu braço), não podia ir na beira do fogo, 

acender o fogo para fazer minha comida, não podia ir pegar 

um remédio numa farmácia que era bem pertinho, um soro 

“biológico” que eu estava lavando com ele, a pomada que 

eu usava, não podia fazer nada, era uma vida de sofrimento. 
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 Sinceridade nunca casou, teve duas filhas. A primeira foi entregue a um casal pelo 

pai de Sinceridade, sem o consentimento dela, que, ao lembrar-se da filha, baixa o tom da 

voz e traz tristeza no olhar. 

Tenho uma filha em são Paulo, que ela não me conhece por 

mãe. Que meu pai deu a minha bichinha dentro de 3 anos, 

a um casal de crentes. Nunca vi, se eu tivesse o endereço 

certo, uma coisa, talvez que eu nem tivesse aqui.... eu 

trabalhava pra criar minha filha , pra quando eu tivesse no 

que eu tô hoje eu tivesse ela pra morar comigo, que era meu 

desejo. 
 

 A segunda filha foi decisão de Sinceridade colocá-la em adoção. Com firmeza, 

ela explica o porquê dessa atitude, quando o juiz a indagou. 

Porque não podia criar minha filha pra dar de tudo que ela 

precisasse como uma jovem queria. Eu trabalhava nas 

casas, ai o juiz entendeu sim. Ele disse tá certo, a senhora 

não vai tentar tomar essa criança não? Eu disse: homi, se eu 

tivesse condições financeiras não daria minha filha pra 

ninguém e dei a essa senhora porque ela é uma jovem, ela 

nunca teve filho e quer adotar uma como filho e é por isso 

que eu estou dando e é bem empregada. 

 

 Com a sinceridade que é sua marca, a senhora da voz firme traz uma visão da ILPI 

até então estranha para mim. Ela fala de pontos negativos com muita veemência que 

outras ainda não haviam trazido, referindo-se à gestão da ILPI e o posicionamento do 

diretor em relação às vontades das idosas. 

Às vezes, ele aceita, às vezes ele não aceita porque ele é 

muito... esse pastor ele tem uma ignorâncias, umas coisas 

tão desagradáveis, que tem horas que eu digo: meu Deus 

isso não é de um pastor. 

 

 Sinceridade me transmite a liberdade da maturidade, de ser sem medo, de ter a 

firmeza de admitir as dores e as alegrias de sua vida. 
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Tranquilidade, 78 anos, 1 mês de ILPI, natural de Natal/RN 

 Com voz serena, andar tranquilo e devagar, o primeiro sentimento despertado ao 

ver aquela senhora foi Tranquilidade. Ela nunca casou, teve um filho que morreu logo 

após nascer. Por ela, ainda teria seu cantinho e morava sozinha. 

Morava só. E eu só não moro ainda lá porque eles não 

querem que eu more só. Eu moro, agora aqui, eu moro 

com uma pessoa que trouxeram, que é doente. Ai ela dorme 

lá no cantinho dela, as mulheres trazem remédio pra ela. 
 

 Quem lhe dá assistência é um tio que ela considera como um pai e parece ter muito 

apreço por ele, mas entende que não dá certo morar com ele e sua esposa. 

Eu passei uns dias com ele, mas depois eu não quis morar, 

não gosto muito de morar com... ele é muito bom pra mim, 

é como um pai, ela (a esposa do seu tio) também é boa 

pessoa , mas eu acho assim, que cada pessoa no seu canto. 
 

 Com bastante tranquilidade e serenidade, ela se mostra muito grata por morar na 

ILPI. 

Daqui, daqui, daqui, só agradecer, agradecer a Deus 

primeiramente, as coisas que eu nem merecia, uma casa e 

ter uma pessoa pra fazer companhia, isso já é um 

agradecimento que a gente recebe e nunca vai esquecer, 

agradecendo só a Deus e as pessoas, que Jesus abençoe e 

continue abençoando seu trabalho, dê tudo certo, esse é o 

meu desejo que eu tenho com as pessoas. 
 

Uma vez apresentadas nossas protagonistas e antes de buscarmos dialogar sobre 

a compreensão delas acerca de seus cuidadores, será preciso entender-se com elas sobre 

o envelhecer ou envelheSER de cada uma. 

 

4.3 EnvelheSER: uma questão de autonomia! 

Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil: — em que espelho ficou perdida a minha 

face? 

(Cecília Meireles) 
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A ideia de envelhecer também inquieta e traz ansiedade. O medo do desconhecido 

e o medo das implicações que o processo do envelhecimento pode trazer suscitam estudos 

e diálogos cada vez mais consistentes. 

Em nosso estudo, a inquietação nos conduziu ao desejo de ouvir os próprios idosos 

sobre o significado do envelhecer. O que significa “ser idoso”? No diálogo com nossas 

protagonistas, foi interessante perceber que, para elas, idosa era a colega ao lado. O ser 

idoso para elas remetia a “ser bem velhinho” com limitações, que elas ainda não tinham. 

Mas que se faziam presentes na outra que estava ali, ao seu lado, com limitações físicas 

e cognitivas, na ILPI.  

A velhice é um termo impreciso, e sua realidade difícil de 

preceder. Aos 50, 60 ou 70 anos? Nada flutua mais do que 

limites da velhice em termos de complexidade fisiológica, 

psicológica e social. Uma pessoa é tão velha quando suas 

artérias, seu cérebro, seu coração, sua moral ou sua situação 

civil? Ou é a maneira pela qual outras pessoas passam a 

encarar certas características que classificam as pessoas 

como velhas? (Veras, 1995, p.25). 
 

Com que idade a pessoa é considerada velha? Com que idade você se considera 

velho? Essas reflexões suscitaram de Kovács (1992) a seguinte interpelação: quando o 

velho se considera velho? 

E você tem que ver quando é que o velho se considera velho. 

Quantos anos têm as pessoas velhas? Com que idade vem a 

velhice para vocês? Se você perguntar para um grupo de 50 

anos, eles vão dizer com 60, mas se você perguntar para um 

grupo de 60 anos, o resultado vai ser diferente, vai ser de 70 

anos. Ou seja velho é alguém que tem 10 anos a mais 

(Kovács, 1992, p. 24).  
 

Por sua vez, as nossas colaboradoras não consideraram o ser idoso pela faixa 

etária, apesar de ser o outro, no caso a outra, de fato mais idosa. O parâmetro de 

identificação com a velhice é a comparação com o ser criança, pela carência de cuidado. 

Conceito que será descrito no eixo temático (ou categoria) EnvelheSER: é ser bem 
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velhinho, como ser criança. Ser criança é ser dependente, é não ter autonomia e condições 

para realizar tarefas, sendo, por sua vez, a falta de autonomia uma das maiores dores do 

envelhecer. A própria alegria de estar vivendo encontra ancoragem em poder fazer algo 

por si mesmo, mantendo sua autonomia e boa qualidade de vida. De acordo com Campos, 

Vargas e Ferreira (2015), a boa qualidade de vida nessa faixa etária dos idosos, 

Relaciona-se principalmente sua independência funcional, 

isto é, a possibilidade de cuidar de si mesmo, de determinar 

e executar atividades da vida cotidiana, com autonomia e 

independência, mesmo apresentando morbidades. Nessa 

perspectiva, mesmo idosos que apresentam uma ou mais 

doenças crônicas adequadamente controladas, poderão ser 

considerados idosos saudáveis se conseguirem manter sua 

autonomia, sendo felizes e integrados socialmente 

(Campos, Vargas, & Ferreira, 2015, p. 16).  
 

Portanto, ser idoso (a) para nossas colaboradoras é: ser como o (a) outro (a), bem 

mais velho (a) e dependente como uma criança; cujas dores e alegrias transitam, em parte, 

em torno da atividade/dependência. Diante dessa visão, elas desejam envelhecer sendo 

ativas. A autonomia ganha holofotes especiais neste nosso enredo. Neste momento de 

nosso texto, o diálogo com elas está representado por três categorias temáticas que iremos 

“contracenar” e representar por meio das seguintes “cenas”: EnvelheSER é ser bem 

velhinho, como criança; EnvelheSER: das dores às alegrias; e EnvelheSER: a busca pelo 

envelhecimento ativo. 

 

 

4.3.1 EnvelheSER: É ser bem velhinho, como criança.  

Ser idoso é ser criança, é a pessoa ir pro médico e não 

saber mais ir, para comer se mela todo. Ai a pessoa tem que 

ter paciência e ter zelo, para lutar com idoso bem 

velhinho é como lutar com uma criança. É tudo uma coisa 

só, não tem diferença (Alegria). 
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Idoso é pior do que uma criança. Porque criança está se 

fazendo e o pobizinho do idoso cada dia que passa ele está 

baixando.  (...) Essas senhoras que vivem aqui, pra tomar 

banho tem que as meninas dar, trocas de roupa tem que as 

meninas trocarem, pra ir pra cama tem que as meninas 

botarem, pra estar ai , as meninas que botam, mulher isso é 

um sufoco (Sinceridade). 

 

Elas vêm e dão remédio às bichinhas, tem uma pessoa que 

dá banho nelas, tudinho, ai bota pó, ajeita as bichinhas, as 

bichinhas ficam crianças (Tranquilidade). 
 

 A identificação do idoso com a criança foi recorrente no discurso de nossas 

idosas. Relação semelhante foi constatada por Mello et al. (2008) em uma pesquisa 

realizada com cuidadores de idosos em que todos eles descreveram o idoso como uma 

pessoa dependente, aproximando-o a uma criança que necessita de cuidado e de atenção. 

 É interessante pontuar um outro estudo realizado com cuidadores de idosos, no 

qual foi evidenciada essa identificação com a criança. Souza (2014) constatou no discurso 

dos cuidadores de idosos institucionalizados o uso de palavras no diminutivo, como 

limpinho, cheirozinho e arrumadinho. Esse comportamento dos cuidadores pode reforçar 

uma generalização errônea de que os idosos são todos dependentes, carentes e necessitam 

de cuidados e vigilância constantemente, como uma criança. 

 Groismann (1999) fala que na “dança das idades” um par parece ter sido 

privilegiado: a infância e a velhice. Ele afirma que determinados aspectos da velhice 

passam a ser vistos como um retorno à infância ou até uma “segunda infância”, fato que 

parece arrolado a situações de dependência física ou mental dos idosos.    

Nossas colaboradoras se remetem a essa dança das idades. Alegria diz: “Para lutar 

com idoso bem velhinho é como lutar com uma criança. É tudo uma coisa só, não tem 

diferença”. Para Alegria, a dança não parece ter harmonia, ela se refere a uma luta, a um 

desgaste, não há diferença entre a criança e o idoso bem velhinho. 
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 Para Sinceridade, a situação de dependência e declínio do idoso é pior do que a 

condição de ser criança, configurando uma situação de piedade e compaixão com aquele 

que envelhece. “Idoso é pior do que uma criança. Porque criança está se fazendo e o 

pobizinho do idoso cada dia que passa ele está baixando”. 

Talvez, isso se deva ao fato da situação de dependência da criança ser socialmente 

aceita, enquanto a do idoso ganha tons pejorativos, em função da ideia de degradação do 

físico.  

 Hockey e James (1995) afirmam que a dependência física e mental das crianças é 

socialmente aceita e até valorizada e, quando os aspectos da vida adulta são considerados 

infantis, isso acontece em contexto pejorativo. 

Por sua vez, a infantilização do idoso é referida por Alvez Junior (2004) como um 

fortalecedor da concepção de dependência da pessoa idosa. O autor afirma que o 

tratamento destinado aos idosos, por vezes, demonstra expressões infantis e de 

menosprezo à sua capacidade de compreensão. 

Sobre isso, Moniz (2008) reflete que parece existir uma certa tendência dos 

adultos em tratar os idosos como crianças, especialmente em situação de doença, como 

uma “criança grande”. 

Essa situação é enaltecida na voz de Tranquilidade que se refere às idosas como 

“bichinhas”, “as bichinhas ficam crianças”. O interessante é perceber esse olhar sob a 

ótica de quem também já é idoso, apontando o quanto todos nós estamos culturalmente 

envolvidos nessa construção, inclusive nossas idosas que convivem com essa realidade. 

Contudo, é importante destacar a existência de uma generalização estereotipada e direta 

idoso-criança, chegando a uma infantilização e consequente rejeição por parte dos idosos 

ativos, o que difere talvez de uma comparação com a infância em um contexto real de 

dependência, como foi feita por nossas colaboradoras. 
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Ao referir-se ao idoso como uma criança, a velhice do outro está comparada a uma 

“infância decrépita”. E isso parece reverberar para nossas colaboradoras com sentimentos 

de medo, de compaixão e de piedade. 

No olhar das idosas, é como se todos esses sentimentos coexistissem. E se aquela 

“velhinha” que hoje é vista como uma criança for o que ela irá se tornar também? Que 

desejos e vontades serão silenciados ou infantilizados? 

A infantilização ou “bebeísme” é uma atitude que se 

manifesta geralmente pelo tratamento por tu, pela 

simplificação demasiada das actividades sociais e/ou 

recreativas e pela organização de programas de actividades, 

que não correspondem às necessidades dos indivíduos 

(Martins & Rodrigues, 2004, p.253).  
 

Sinceridade traz, em sua fala, o desejo de realizar atividades condizentes com suas 

vontades, ela enaltece seu direito de ser idosa, de ter seus anseios e mais do que isso que 

eles sejam atendidos. Ela reclama do cuidado exagerado, de uma superproteção que 

existe, o que reforça essa relação estereotipada com a criança que necessita de cuidados 

e acompanhamento constantes. Mas essa não é a condição de todas.  

Esse cuidado, tudo demais é fora do limite. Olhe eu fui a 

uma reunião no CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social) essa semana e a menina lá falou que a 

gente que é idoso tinha por direito de fazer todos os dias, ou 

à tarde ou pela manhã dar uma passeada assim, arrodeando 

o setor que morava e pronto, aqui ninguém faz isso, 

ninguém tem essa liberdade (Sinceridade). 
 

A liberdade tolhida, a concessão à vontade do outro, assim como uma criança que 

deve estar sempre acompanhada e “monitorada”, assim parece ser o tratamento com o 

idoso.  

A dança das idades parece também ser acompanhada por uma dança de 

sentimentos, seja criança ou idoso, são as alegrias e as dores do viver que nos tornam 

únicos. Não existe uma essência que defina o ser idoso, embora possam acontecer etapas 
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para um, que talvez coincidam para outro, ou até nem cheguem a acontecer. E enquanto 

seres sendo, elas buscam por seu espaço singular, sem generalizações que aprisionem 

seus pequenos ou grandes projetos de felicidade. 

 

4.3.2 EnvelheSER: das dores às alegrias.  

 Groisman (1999) traz uma ideia de velhice do final do século XIX, retratada no 

Asilo São Luiz/ Rio de Janeiro como um náufrago da vida. 

A imagem do “naufrágio” é precisa em isentar a velhice de 

responsabilidade pelo seu desamparo. Afinal, que culpa 

pode ter um “náufrago” pelo seu “naufrágio”? Deste modo, 

o asilo se configura como instância para o justo e caridoso 

socorro a estes desgraçados da sorte (Groisman, 1999, p.8). 
 

 Entretanto, o autor nos leva a refletir que esse naufrágio da velhice parecia ir além 

da desculpabilização dos asilados. É como se houvesse uma “velhice santa”, praticamente 

sacralizada, desprovida de maldade, e os idosos ali abrigados eram inerentemente “bons”. 

E se não havia culpados pelo desamparo da velhice, a responsabilidade pelo seu amparo 

era da sociedade. 

 O relato abaixo retirado do Jornal A Noite de 1º de janeiro de 1917 reproduz essa 

ideia de velhice inválida, desgastada e naufragada: 

“Meus velhos! Mais do que a vossa velhice inválida, mais 

que a vossa pobreza indigente, compunge-me o vazio, o 

deserto do vosso coração devastado. (...) Que é de vossas 

famílias? Desapareceram, levadas pela corrente de outros 

destinos; os amigos morreram, os amores extinguiram-se, a 

vaidade desfez-se. E vossos lares? Ruíram-se.” (Groisman, 

1999, p.8).  

 

 Essa ideia de velhice retratada no início do século XIX, que configura abandono 

e tristeza, ainda é vista hoje, em especial no contexto do idoso institucionalizado. A “dor” 

de envelhecer também foi mencionada na fala das nossas colaboradoras, assim como 

alegrias, esperança e gratidão em estar vivo.  
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Se, por um lado, as maiores dores do envelhecer gravitaram nos limites físicos, na 

falta de autonomia e até nos estereótipos em torno da relação quase sinonímica entre idoso 

e dependência; por outro lado, as alegrias em torno do estar vivo são os frutos de algumas 

possibilidades de atividade, dos afetos que possuem e da presença da religiosidade. 

 

4.3.2.1 “Eu sinto pena desse povo”: dores do envelhecer. 

Ei dor...eu não te escuto mais, 

Você, não me leva a nada. 

Ei medo...eu não te escuto mais, 

Você, não me leva a nada. 

E se quiser saber pra onde eu vou, 

Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou 

E se quiser saber pra onde eu vou, 

Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou 

(Sol, Jota Quest) 

 

 A música pode nos levar a refletir sobre as dores do envelhecimento. Dores 

silenciadas? Dores que os idosos não escutam mais? Não escutam porque não querem ou 

porque já não podem devido às limitações físicas? Poderia ser o medo do que está por vir, 

o medo da perda da autonomia, o medo que quer ser silenciado e a busca pelo sol, que 

significa energia, atividade, vida. 

 Essa dor pode envolver as possíveis e esperadas alterações nos aspectos físicos, 

psicológicos e cognitivos e, para falar sobre ela, trazemos o conceito de dor total, que foi 

introduzido por Cicely Saunders (2001) e enfatiza a importância de se interpretar o 

fenômeno doloroso não somente na sua dimensão física, mas também nas suas dimensões 

emocionais, sociais e espirituais que influenciam na gênese e na expressão da dor (Brasil, 

2001). 

Acerca da dimensão física, o processo de envelhecimento pode culminar em dores 

que afetam a autonomia e a independência. De acordo com Piuvezam e Nunes (2016), as 

alterações físicas acometem o sistema locomotor, tornando a marcha com passos mais 
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lentos e curtos e o indivíduo menos ativo; os sistemas sensoriais, mais frequentemente a 

diminuição da acuidade visual, seguida da perda da função auditiva normal, além do 

declínio de algumas habilidades neurais, como memória de trabalho. 

Esses aspectos físicos, quando preservados, podem manter a autonomia dos 

idosos, que, segundo Campos, Vargas e Ferreira (2015), está relacionada ao grau de 

independência com que os idosos desempenham as funções do dia a dia no seu contexto 

socioeconômico e cultural. Nas falas de nossas colaboradoras, percebemos essa questão 

da autonomia relacionada às dores físicas reais e futuras. 

Eu não vim aqui pra os meus ossos ficar antes do tempo 

sem eu puder andar não, porque apesar de eu não ter 

problema nos ossos porque nem todo mundo hoje não tem 

saúde, mas eu não tenho nada de empatar de eu andar 

não, porque antes de eu estar aqui, eu ia pra banco, eu 

ia pra médico, ia pra todo canto, nunca precisei de 

ninguém me acompanhando. Um dia uma mulher disse: 

mulher por que você não tem uma pessoa pra te 

acompanhar, eu nem sou cega e nem sou doida. Eu nem 

sou cega e nem sou doida pra ter uma acompanhante 

porque quem tem um acompanhante é deficiente e outra 

coisa. (Sinceridade) 

 

 (...) Quando está mais novo vai levando, levando, mas 

quando fica bem velhinho, não sabe mais tomar banho, 

não sabe mais comer, não sabe mais ir para canto 

nenhum (Alegria).  
 

 Sinceridade reflete seu desapontamento por ter sua autonomia tolhida dentro da 

ILPI, o que pode acarretar comprometimento físico para ela, “ficar sem poder andar” e 

Alegria fala da perda da autonomia das idosas, que não sabem mais tomar banho, nem 

comer. A dor refletida aqui é a dor da perda da autonomia, seja da nossa protagonista, 

seja da outra idosa ao seu lado, perdas em função de limitações físicas. 

 A dor de ver o outro envelhecer também foi refletida pelas outras colaboradoras 

quando falaram sobre algumas idosas que residiam na ILPI. Billé (2005) traz que os 

indivíduos que passam a viver em ILPI’s passam a lidar com um grande desafio que é 
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manter a identidade em um lugar marcado pela presença de pessoas de muita idade, sendo 

que a maioria é física e mentalmente deficiente. 

Ai tem uma pessoa que, como é, que ajuda ela, ela vem, 

sabe que ela tá aqui, ai bem cedinho, ai vêm buscar, botam 

ela numa coisa, num carrinho que tem, ai dão banho 

nela, toma café lá, janta lá e ai quando é mais tarde vem 

uma senhora com um remédio e ela toma e dorme que é uma 

beleza, eu e ela (Tranquilidade). 

 

Agora essas coitadinhas que vivem de cadeira (de rodas), 

eu peço muito a meu Deus que não me deixe ficar numa 

situação dessa, uma situação precária minha filha, 

sofrida, misericórdia... (Sinceridade).  

 

Tranquilidade refere-se à sua colega de quarto que é dependente de cuidados, 

como banho, comida e remédios. E Sinceridade lamenta a situação das outras idosas da 

ILPI e fala que se cuidasse delas, se emocionaria lembrando que poderia ficar naquela 

situação também. 

Eu peço muito a meu Deus que não me deixe ficar nessa 

situação porque é você se lembrar do que era e se achar 

numa situação dessa, quem é que se sinta bem? 

Eu acho que eu cuidava, era me lembrando de mim mais 

tarde e até chorando viu? Porque faz pena, eu tenho pena, 

francamente. Eu sinto pena desse povo (Sinceridade). 

 

 Essas limitações físicas podem ocasionar depressão e acarretar também um 

comprometimento psicológico no idoso. Portanto, dores de ordem emocional também 

podem fazer parte das dores do envelhecer. 

Um estudo sobre saúde mental e envelhecimento, realizado por Resende et al. 

(2011), num centro de convivência, composta por 406 adultos, com 50 anos ou mais, por 

meio de testes estatísticos, verificou que indivíduos com presença de depressão 

apresentaram maior número de queixas relacionadas a sintomas físicos e maior 

comprometimento da saúde mental. 
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 Alinhado a esse pensamento, Campos, Vargas e Ferreira (2015) refletem que, para 

estudar as condições de saúde e bem estar da população idosa, é imprescindível dar uma 

atenção especial a sua saúde mental, investigando, especialmente, a demência e a 

depressão, que têm suas incidências e prevalências aumentadas com o avanço da idade e 

podem levar o idoso à perda de sua autonomia. 

 A dor de não poder mais, a dor de não ver o corpo responder a estímulos antes 

fáceis de administrar, como andar e comer, acrescidas à dor emocional diante do 

enfrentamento dessas perdas. Dores que nossas colaboradoras perceberam na limitação 

da outra ao seu lado, esse “ser velhinho” que teve sua autonomia perdida. Elas sentem 

por solidariedade e por medo de vir a estar naquele lugar. 

 Caradec (2011) reflete que o que está em questão para as pessoas que envelhecem 

não é tanto “continuar jovens”, mas não se “tornar velhas”. Ele acentua que manter a 

distância em relação a esse “ser velho” não impede a aceitação do envelhecimento, desde 

que se tome cuidado consigo mesmo e saiba interpretar positivamente os sinais do próprio 

envelhecimento, comparando-os favoravelmente aos outros.  

O que fazemos, na verdade, é um trabalho constante de 

“sufocamento”. Ao invés de valorizarmos a experiência, 

advinda com a idade, a “maturidade”; reduzimos e 

sufocamos a memória e os projetos dos idosos, roubamos-

lhes a confiança, as possibilidades de caminho e de sentido. 

“Recusamos-nos a nos reconhecer no velho que seremos” 

(Beauvoir, 1970, p. 10).  
 

O significado do idoso como “ser bem velhinho” discutido anteriormente é 

retratado por nossas protagonistas, evidenciando que a dor de envelhecer é reconhecer no 

outro limitações que poderão ser suas. O “velhinho” que se vê pode se tornar o que esse 

idoso teme ser amanhã, como afirmou Sinceridade: “Eu acho que eu cuidava, era me 

lembrando de mim mais tarde e até chorando viu?”.  
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Beauvoir (1970) ainda acrescenta que não queremos reconhecer nós mesmos na 

imagem de idoso descrita acima, e temos dificuldade em reconhecer em nós essa espécie 

de degradação. Antes de percebermos nossas rugas, percebemos as do vizinho. E o que 

esta percepção poderá nos ensinar para aprendermos a lidar e cuidar do envelhecer do 

outro e do nosso? Como queremos envelhecer se não olharmos para essas questões? 

 

 

4.3.2.2 O olhar do outro: é feio ser idoso! 

 

 

Não é bom para ninguém, mas foi o jeito que Deus deixou, 

ficar velho, mas não é bom para ninguém. Para ninguém 

mesmo é bom. Porque o povo manga, isso é uma velha 

nojenta (Alegria).  

 

A narrativa de Alegria é representativa das dores retratadas por muitos idosos 

institucionalizados ou não, que recebem esse olhar social.  

 Os “preconceitos” e as dores do envelhecimento são discutidos por Salvarezza 

(2011), como algo comum pela maioria da população de todas as culturas, são condutas 

negativas inconscientes, mas muitas conscientes e ativas. Ele acrescenta ainda que um 

dos preconceitos mais comuns, tanto entre leigos quanto entre os profissionais que lidam 

com o envelhecimento, é que os velhos são todos doentes e incapazes. 

 Esse pensamento de Salvarezza (2011) é corroborado por Assis e Martin (2010), 

que nos leva a ver além e a ter cuidado para não associar a velhice apenas a declínios. 

Segundo o referido autor: 

Não ignoramos que ocorram declínios orgânicos que 

diminuem o desempenho motor, mudam a aparência e que 

interferem nas relações com o ambiente, a sociedade, a 

família e com o próprio indivíduo que envelhece. No 

entanto, associar a velhice apenas a declínios, a perdas e a 
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vulnerabilidades é condenar o indivíduo à morte em vida 

(Assis & Martin, 2010, p.57).  
 

Um estudo realizado por Hein e Aragaki (2012), intitulado “Saúde e 

envelhecimento: um estudo de dissertações de mestrado brasileiras (2000-2009)”, fez um 

levantamento dos resumos das dissertações disponíveis no portal CAPES, referentes ao 

período de 2000 a 2009 e constataram que, apesar de ainda prevalecer uma conotação 

negativa relacionada aos idosos e ao envelhecimento, estão ocorrendo mudanças. Além 

disso, muitos problemas enfrentados pelos idosos podem estar relacionados, intimamente, 

em como eles se reconhecem e são reconhecidos pelos outros.   

Porém, é importante destacar que, ao longo da história, várias visões do 

envelhecimento foram sendo configuradas, inclusive visões positivas. Papaléo (2011) 

afirma que, nas sociedades primitivas, os idosos eram vistos como objetos de desejo e de 

veneração, sendo-lhes confiados negócios de grande importância econômica e social, 

além de muitos jovens recorrerem a eles em busca de conselhos (Papaléo, 2011; Tavares, 

2008).  

Em países orientais, a velhice tem uma conotação de adoração. Na China, por 

meio do taoísmo acredita-se no encontro do “verdadeiro caminho” que se refere a viver 

muito até tornar-se imortal. Em Israel, o respeito dos judeus aos anciãos fica explicitado 

tanto na bíblia, quanto do ponto de vista legal, sendo considerado crime maltratar os pais, 

podendo a pena ser a morte (Araújo& Carvalho, 2005).  

Em relação a maus-tratos, Salavarezza (2011) cita a gerontofobia como condutas 

de temor ou ódio irracional direcionado aos idosos, porém ele afirma que não é tão 

comum e não deve ser relacionada diretamente à velhice. 
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 “Alegria” evidencia, em sua narrativa, sofrimentos em função do olhar degradante 

do outro. No entanto, não podemos afirmar que significa necessariamente uma situação 

de gerontofobia. Ela conta que, na rua, onde morava era hostilizada pelas pessoas. 

Porque o povo manga, isso é uma velha nojenta... na 

minha rua que eu morava em Santa Cruz, o povo só me 

tratava assim (Alegria). 
 

Quando indagada sobre o porquê de as pessoas fazerem isso, Alegria apenas disse 

que era assim, sem entrar em mais detalhes. Nessa direção, Piuvezam e Nunes (2016), em 

um Guia Prático de Cuidado à Pessoa idosa, refletem sobre a condição de ser idoso e suas 

implicações sobre as mudanças físicas e psicológicas, tendo como paralelo também a 

vivência do próprio preconceito. 

Essas mudanças psicológicas podem resultar em 

dificuldades de se adaptar a novos papéis, falta de 

motivação e dificuldades de planejar o futuro, depressão, 

hipocondria, somatização, paranoia, ideias suicidas, baixa 

autoestima, necessidade de trabalhar e conversar sobre as 

perdas orgânicas afetivas e sociais. Em paralelo a tudo isto, 

há a vivência dos preconceitos. O idoso a sente de maneira 

contundente, pois cresceu interiorizando o envelhecimento 

como algo negativo (Piuvezam & Nunes, p. 18).  
 

Essa visão negativa do envelhecimento é respaldada pela forma como o idoso 

percebe suas expectativas e o que consegue ser, ter ou fazer. Há comparações entre o 

passado e a forma como outras pessoas da mesma idade vivem. Quando ocorre 

discrepância entre o esperado e o real, surgem as emoções negativas, como tristeza, raiva, 

inveja e falta de entusiasmo (Araújo, 2012). 

Nessa direção, temos também a pesquisa realizada por Esteves (2013) com 

cuidadores de idosos institucionalizados, a qual investigou o significado atribuído aos 

idosos por esses cuidadores, e o resultado desses significados foram associados a aspectos 

negativos. A autora discute isso fazendo referência ao ambiente no qual os cuidadores se 

relacionam com os idosos (ILPI), que apresentam algum grau de dependência social, 
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psicológica ou funcional, influenciando diretamente essa imagem negativa do 

envelhecimento. 

Podemos ver uma dependência social, exemplificado na fala de Sinceridade que 

frequentava há 11 anos o culto na sua igreja e agora não pode mais ir. Ela expressa seu 

desapontamento e sua raiva com a situação. 

11 anos, 11 anos não é 11 dias não, viu? Nunca troquei a 

igreja por outra, só ela mesmo. E agora, se eu fui três 

cultos lá por muito pedir (...) 5 meses que   eu tô aqui, eu 

pedi a um irmão que trabalha aqui no meio da semana, 

irmão me leve pra sua igreja, pro culto, homem, pelo 

amor de Deus. Ele quase que não me levava, eu digo: tu 

não vai não, só tem promessa, é? Ai quando foi domingo 

que domingo agora fez 8 dias, ele me levou pra igreja dele, 

o como é que se diz, o cara que se diz, ele é o coordenador, 

que é pastor de uma igreja, não tá com nada nesse 

mundo (Sinceridade). 
 

 É importante destacar também que as pesquisas na área da gerontologia versam, 

em sua maioria, sobre doenças, dependências, mudança na aparência física. Côrte (2010) 

ratifica indicando que, nas pesquisas acadêmicas, inclusive aquelas realizadas na área da 

Gerontologia acabam aumentando o caráter negativo do envelhecimento humano, 

reforçando a aversão a se ser velha. 

 Esse contexto configura os dissabores da idade, mais do que isso são as 

dificuldades encontradas enquanto o ser que vive, que experiência. Mas há também 

sabores, alegrias e construções nesta etapa da vida.  

 

 

4.3.2.3 A alegria de estar vivo e ativo, graças a Deus! 

Convidamos o leitor a apreciar mais uma trilha sonora que embala essa cena. A 

música é rosa de Pixinguinha e Otávio de Souza, e o trecho compartilhado fala de Deus, 

do riso e da fé, elementos os quais podem estar presentes também no envelhecer. 
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Tu és de Deus a soberana flor 

Tu és de Deus a criação 

Que em todo coração sepultas um amor 

O riso, a fé, a dor em sândalos olentes cheios de sabor 

Em vozes tão dolentes como um sonho em flor 

És láctea estrela, és mãe da realeza 

És tudo enfim que tem de belo 

Em todo resplendor da santa natureza 
 

Envelhecer pode representar ganhos adquiridos por meio do acúmulo de 

experiência vivenciada ao longo dos anos. A velhice é uma etapa do processo natural da 

vida, uma fase que só existe para quem alcança a longevidade e que pode ser vivida com 

prazer e dignidade (Esteves, 2013).  

Sinceridade pontua um contínuo entre a dor e a alegria, como diz o poeta “cada 

um sabe a dor e a delícia de ser o que é.”.  

É bom, a gente sofre muito, mas também passa muito 

momento bom. Tem o lado positivo e o lado negativo. É 

isso mesmo que é a vida do ser humano, não é assim? Eu 

creio assim, é bom porque uma parte você está vivendo 

muito, mas outra parte é ruim .. (Sinceridade). 

 

Perestello (2004) cita o grande poeta e estadista grego Solon que enaltece a 

importância do velho ainda poder aprender. O poeta afirma ser capaz de confessar o que 

ignora e encantar-se sem preconceitos com o que aprende.  

A autora corrobora com essa visão reverberando os ganhos que a velhice lhe 

trouxe, dentre elas: a reformulação, ressignificações e reconstruções da própria vida e até 

um renascimento através da poesia. 

As colaboradoras da pesquisa também trazem alegrias, esperanças e gratidão pelo 

tempo vivido, como já citado acima por Sinceridade e reforçado pelas demais: 

Eu acho assim uma maravilha porque eu já vivi muito, com 

muita saúde porque nunca tive uma doença, graças a Deus 

(Afeto). 
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Eu gosto, não tenho preconceito não, negócio de idosa, a 

vida continua, a vida continua e a gente aprende mais 

(Tranquilidade). 
 

No que concerne às alegrias que levam ao envelhecimento bem sucedido, Oliveira 

(2006) coloca que muitos autores ressaltam os valores como foco desse envelhecimento. 

Esse autor cita o livro de Dorfman (1994) sobre o envelhecer no século XXI, que discute 

os valores e as aspirações dos idosos. Temas como espiritualidade e religião/religiosidade 

estão muito relacionados aos valores. 

Esses temas foram recorrentes nas falas das colaboradoras. 

Então, eu amo a Jesus que Jesus é muito bom pra mim. 

Nada falta para mim, nada. Graças a Deus, eu amo a Jesus 

mesmo (Afeto). 

 

É mas, na bíblia tem uma passagem que diz assim, é num 

salmo que diz, que para os tempos, os velhos ainda dão 

frutos e prosperam (Sinceridade). 

 

Eu agradeço a Deus porque eu não tenho dinheiro pra 

coisar (morar), numa coisa assim, eu agradeço a Deus 

(Tranquilidade). 
 

Goldstein e Neri (2012) discorrem sobre o papel da religião como o mais 

importante quadro de referência pessoal para muitas pessoas. Elas se referem ainda aos 

teóricos do desenvolvimento que tendem a concordar que, a partir da meia idade, os 

indivíduos passam a dar maior atenção aos aspectos internos do self, e que isso abre 

caminho para os sentimentos e comportamentos religiosos.  

As autoras clamam também por investimentos em pesquisas para sedimentar uma 

base científica que visem a intervenções sobre religiosidade, como uma maneira de 

promover o envelhecimento satisfatório. 

Worthington, Kurusu e McCullough (1996) afirmam ainda que crenças, 

comportamentos religiosos, práticas devocionais e atividades ligadas a grupos religiosos 
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e de apoio social são meios comumente utilizados pelos idosos para enfrentar tais 

desafios.  

Um fragmento do diário de campo de nosso estudo é ilustrativo da presença da 

religiosidade na instituição. 

Ao chegar à ILPI, me deparo com a seguinte cena: uns 

profissionais da instituição e algumas idosas estão ao redor 

da mesa, fazendo orações e entoando hinos de louvor. Elas 

me convidam a participar e eu aceito. Me pedem para eu 

fazer uma leitura da bíblia e ao terminar, elas cantam e todas 

se dão as mãos. Uma profissional que trabalha como 

cozinheira lá começa a falar agradecendo o dom da vida de 

todos, pedindo saúde e felicidade e ainda agradece pela 

minha presença naquele momento. Ao final da oração, 

todas se abraçam e o clima é verdadeiramente de harmonia, 

alegria e paz (Diário de campo da pesquisadora, 19 de 

março de 2015). 
 

A ILPI estudada é de caráter religioso e, por assim ser, estimula essas práticas, 

mas também respeita outras crenças, fato observado no discurso de nossas colaboradoras 

que tinham crenças diferentes da que era pregada na ILPI. 

Podemos aqui fazer referência à religiosidade como um aspecto desse 

envelhecimento satisfatório e de “alegrias” desse processo. A religiosidade é vista como 

um aspecto importante na busca por esse envelhecimento satisfatório, ativo e saudável. 

A OMS – Organização Mundial de Saúde (2005) define o envelhecimento ativo 

como um “processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais 

velhas” (p.13).  

Outro aspecto importante dessas “alegrias” do envelhecer é a oportunidade de 

ainda se sentir ativo e útil para realizar algumas atividades, como foi relatado pelas nossas 

colaboradoras. 

Quando a professora da terapia chega, ai a gente faz, e 

depois fica sentada, ai vou lavar minha roupa....É isso aqui 
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(aponta para a caixa pintada por ela), é pano de prato, pintar 

papel, fazer rosa pra distribuir nas escolas. Os pastores 

levam (Alegria). 
 

 

Figura 4. Pano de prato pintado por Alegria nas atividades 

com a Terapeuta ocupacional.  

 

Assim num dia que chove, uma noite aqui choveu, semana 

passada, choveu uma noite aqui que vou te contar, a irmã 

ocupada ajeitando aqui os velhos, dando remédio, outro 

dando alimento e a gente aquela coisa toda mais a outra e 

eu puxei a água, invadiu ali dentro, empurrei as cadeiras 

tudo pra acolá, ai puxei aquela água todinha, ali perto 

daquelas plantas onde fica o poço da água, eu puxei tudo 

pra lá para aquelas coisas eu tem do outro lado e quando ela 

voltou estava tudo já sem água, ai eu digo agora irmã o 

que a senhora vai fazer é só passar o pano (Sinceridade). 
 

 

Alegria sente-se útil em poder pintar panos de prato e em confeccionar rosas que 

serão entregues nas escolas. Ela nos mostra com muita satisfação o pano de prato pintado 

por ela e se mostra orgulhosa ao dizer: “Tire um retrato pra mostrar à sua mãe.”. Já 

Sinceridade nos conta com satisfação o fato de poder ter ajudado e contribuído em um 

momento adverso, quando auxiliou as profissionais a limparem, tirando a água e deixando 

tudo quase pronto, para as cuidadoras finalizarem, passando o pano. 
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 Esses “pequenos” momentos de atividade suscitam alegrias no envelhecer. Elas 

podem e são úteis, mantêm sua autonomia, ajudando, participando, criando, fazendo, 

sendo um idoso ativo, e ainda interagindo com outras pessoas, outras gerações, como 

menciona Sinceridade. 

Eu gosto minha filha e gosto ainda mais quando tem a 

mocidade toda aqui. Essa semana foi uma semana 

abençoada, graças a Deus... Veio tocador essa semana pra 

cá, de sanfona, de violão, ai fizeram aqui uma festa e veio 

o repórter, as reportagens da tv. Pra gente que nunca sai 

pra canto nenhum... Pelo menos a gente tá nesse 

movimento, tá participando (Sinceridade). 

 
 

O documento “Envelhecimento Saudável – Uma Política de Saúde”, elaborado 

pela Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), como contribuição para a Segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre 

Envelhecimento, realizada em abril de 2002, em Madri, na Espanha, traz em seu texto 

que a palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, 

culturais, espirituais e civis e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo. Além 

disso, o envelhecimento ocorre dentro de um contexto que envolve outras pessoas. Esta 

é a razão pela qual interdependência e solidariedade entre gerações (uma via de mão-

dupla, com indivíduos jovens e velhos, em que se dá e se recebe) são princípios relevantes 

para o envelhecimento ativo. 

“Tudo enfim que tem de belo” diz o trecho da música que iniciamos essa cena. O 

belo – as alegrias do envelhecer – é retratado pelas nossas idosas quando estão vivendo 

muito, alicerçadas pela religiosidade, manutenção da autonomia e interação com outros 

grupos e pessoas. 
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4.3.3 EnvelheSER: a busca pelo envelhecimento ativo. 

Cora Coralina (2001) faz um apelo aos idosos: “Convoco os velhos como eu, ou 

mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, 

mas eu não vou fazer isso comigo”.  

A poetisa enaltece o mote desse trabalho que é dar voz ao idoso, torná-lo 

protagonista de sua história. 

O recente protagonismo da população mais velha parece 

constituir para diversos autores um indicador da passagem 

de concepções obscurantistas sobre o envelhecimento e a 

velhice para uma suposta nova era do envelhecimento capaz 

de evocar imagens específicas de vitalidade, atividade e 

empreendedorismo (Laranjeira, 2010, pp.767). 
 

É preciso debruçar-se sobre essas perspectivas e projeções acerca do 

envelhecimento. Para isso, Py, Trein, Oliveira e Azevedo (2011) apontam para um novo 

tempo, em que as racionalidades científica e tecnológica tomam rumos inusitados na 

produção de novos conhecimentos e práticas, em quantidades exorbitantes. E, nesse 

contexto, inclui-se o envelhecimento, cujos saberes mais recentes alongam a existência 

do envelhecimento, um tempo finito para os indivíduos e, a partir dessa discussão, emerge 

o conceito de um envelhecimento ativo e saudável. 

Porém, apesar de estudos e perspectivas em torno desse envelhecimento saudável 

e ativo, Chaiamowicz e Camargos (2011) apontam para um futuro sombrio, pois os 

adultos de hoje são figurados por elevada prevalência de fatores de riscos para neoplasias, 

alto índice de desemprego e capacidade reduzida para economizar. Sendo assim, a 

população idosa que está por vir poderá ser mais dependente, com menos recursos 

próprios e que, mantidas as tendências atuais, terão precário suporte formal do governo e 

informal de suas famílias. 
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Mello (2007) também trouxe dados acerca disso, ele afirmou que há um aumento 

de doenças crônicas em idosos na faixa dos 65 aos 75 anos, que influencia diretamente 

na queda da capacidade funcional e a perda da autonomia do idoso, podendo interferir 

negativamente na qualidade de vida. 

É importante destacar que a capacidade funcional que o idoso pode preservar 

refere-se à capacidade de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma 

vida independente e autônoma, executando atividades diárias, como autocuidado (usar 

banheiro, vestir-se) e atividades instrumentais, como fazer compras, telefonar, entre 

outras (Aykawa & Neri, 2008).  

Sendo assim, as várias interfaces e facetas que o envelhecimento pode adquirir ao 

longo do tempo nos faz voltar uma atenção especial às pessoas idosas que podem se tornar 

dependentes de cuidados para a manutenção de sua vida cotidiana. Esse cuidado pode ser 

proporcionado tanto em suas residências, como em ILPI’s (Martins, Borges, Silva, 

Erdmann, & Nascimento, 2011). 

Muitas vezes, pensar no idoso institucionalizado é pensar em solidão, isolamento 

e depressão. Neri (2004) reforça essa afirmação ao trazer que a institucionalização do 

idoso, atrelada às mudanças corporais e emocionais do envelhecimento, pode ressaltar os 

sintomas depressivos.  

Ballone (2002) complementa esse pensamento, indicando que a 

institucionalização representa a supressão de um espaço existencial anteriormente 

vivenciado com plenitude e produção, podendo representar frustração. Diante do exposto, 

ser idoso em uma ILPI pode trazer arraigada essa visão de solidão e isolamento, ainda 

mais proeminente, dificultando a vivência de um envelhecimento ativo. 

Estão lá mais uma vez, uma ao lado da outra. Tão perto 

fisicamente, mas tão distantes em seus mundos. Não há 

comunicação, não há interação. Olhares distantes e vazios. 



90 

 

 

 

Vou cumprimentando cada uma delas, algumas respondem, 

outras nada falam e teve uma que me respondeu com os 

olhos, um olhar que me fez sentir sua alma, tão sozinha. 

Segurei sua mão como quem diz: entendi seu olhar! E 

infelizmente não tenho muito o que fazer. E isso me faz 

sentir tão impotente. Saio de lá como se tivesse sido 

arrebatada por tantas “solidões” (Diário de campo da 

pesquisadora 26 de abril de 2015).  
 

 

   Figura 5. Sala central da ILPI.  

Em contrapartida, Camarano e Kanso (2010) ressaltam que viver em uma 

instituição pode desvelar uma alternativa de apoio, assim como de proteção e de segu-

rança, além da busca por envelhecer bem, visando à autonomia. Tal configuração deve 

estar entre os objetivos das ILPI’s. 

Olds e Papalia (2000) concluem que ainda há muito o que se discutir sobre o que 

se constitui “envelhecer bem” e, talvez, não se chegue a uma conclusão. Mas há uma 

certeza: as pessoas divergem quanto à forma em que podem viver e, efetivamente, querem 

viver seus últimos anos de vida.  

Atualmente, o envelhecimento ativo e saudável é alvo de estudos e pesquisas para 

que se possa tecer um processo de envelhecer com fios de positividade e boas projeções. 
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E, para isso, nossas colaboradoras ensejam fortemente o desejo pela manutenção de sua 

autonomia e de atividades que façam sentido para elas. 

 

4.3.3.1 “Pelo meu gosto quem fazia era eu”: a busca pela autonomia. 

Em sua tese de doutorado, Menezes (2009) coletou depoimentos de idosos, com 

idades entre 80 e 90 anos, e constatou que se pode chegar a essa idade, por meio dos 

modos de ser ativo, independente, com liberdade e feliz. 

 É importante ressaltar que a população idosa que mais cresce é a compreendida 

nessa faixa etária estudada pela autora. A população de 80 anos ou mais poderá passar 

dos atuais 11% para 19% em 2050 (Araújo, Sousa, & Faro, 2010). 

 “Afeto” está na faixa supracitada, com 82 anos, ao falar sobre seu “baú de 

recordações”, mostra um desodorante que colocou dentro do baú e assim ela explica o 

motivo de ter colocado esse desodorante como uma lembrança que ela quer levar da ILPI. 

Porque é bom pra gente colocar quando toma banho, aí 

vou buscar pra colocar nas axilas. 
 

 Ela dá ênfase à sua autonomia ao mostrar que toma banho e vai buscar o 

desodorante de maneira independente. Em seguida, como pode ser visto no trecho abaixo, 

a colaboradora reforça essa busca pela autonomia. 

Eu me cuido bem direitinho mesmo, tomo banho bem 

tomado, graças a Deus, lavo minhas calcinhas, ponho para 

enxugar e deixo. As minhas coisas assim que eu faço. 
 

 Esse desejo pela autonomia foi também corroborado pelas outras participantes. 

Alegria coloca em seu baú de recordações uma toalhinha para me presentear e enaltece 

que ela comprou. 

Ai eu disse: vou comprar essa toalhinha pra colocar ai, 

melhor do que comprar outro negócio. A toalha é sua, é tudo 

sua. A toalha para você enxugar o rosto. (Alegria) 
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Figura 6.  Toalha comprada por Alegria que estava no seu 

baú de recordações.  

 

A atitude de poder comprar, presentear alguém pode revelar essa autonomia. 

Mostra-se, assim, que a colaboradora tem controle dos seus desejos, anseios e também do 

seu dinheiro. Ela também fala sobre o seu desejo de realizar atividades do dia a dia. 

Lavo minha roupa. O pastor quer que bote na lavanderia, 

mas eu digo: não bote, pastor. Eu faço exercício, ficar 

parada, não é pior? A gente que sofre da coluna, ai vai 

aleijar. Meu quarto as meninas passam o pano, mas pelo 

meu gosto quem fazia era eu, mas o pastor não deixa. 

Roupa minha eu que lavo e engomo (Alegria). 
 

 Esse desejo por realizar atividades do dia a dia também é referenciado por outras 

colaboradoras. 

Aqui é bom porque a gente não vai fazer nada, mas eu sinto 

falta, viu? Lavar minha roupa, varrer por aqui, fazer 

muita coisa, mas não pode (Sinceridade). 

 

Eu não, eu já não gosto de ninguém dar banho, mas eu sei 

tomar banho, eu digo: meninas vocês pensam se eu não sei 

tomar banho? Tomo banho direitinho; deixe eu ver se você 

tomou, eu digo: tomo. Quer esfregar, pra aqui e pra acolá, 

mas por mim eu tomava banho só... Não lavo e passo 

porque não querem que eu faça, eu varro casa, eu lavo 

minha roupa, eu passo ferro, faço minhas coisas 

(Tranquilidade).  
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 Nas falas de todas elas, percebe-se uma liberdade tolhida que, possivelmente, é 

potencializada pelo fato de estarem em uma ILPI. A condição de ser idoso aliada à 

institucionalização reverbera fortemente no discurso delas como quem clamasse pela 

manutenção da sua autonomia, que poderia ser exercida em pequenas atividades 

cotidianas. 

Despoja-se de seus papéis, enfrentando o que Goffman 

(1992, p.25) chama de “morte civil”, ou seja está vivo, mas 

perdeu seu direito à cidadania. Essa perda que não é apenas 

civil, o enfraquece e o faz perceber que foi excluído dos 

laços que o vinculavam à família, ao trabalho, aos amigos, 

à cultura, e por meio dos quais estabelecia sua relação de 

estar no mundo, com o mundo e pelo mundo (Herédia, 

Cortelletti, & Casara,2010, p. 20.).  
 

Essa “morte civil” subtrai o idoso de sua capacidade de viver um envelhecimento 

ativo e saudável, ressaltado pela independência e autonomia na realização de suas 

atividades. 

Fazem por ele, decidem por ele e essa “morte civil”, no qual o idoso perde sua voz 

e deixa de ser protagonista de sua história, minam sua autonomia, abrindo espaço, muitas 

vezes, para a (não) realização de tarefas que não fazem sentido para ele. 

 

4.3.3.2 As atividades propostas aos idosos: fazem sentido para quem? 

Tahan e Carvalho (2010), em uma pesquisa realizada com sujeitos participantes 

de grupos de promoção de saúde, identificaram que os idosos valorizam a independência 

e autonomia na realização de suas atividades e atribuem uma vida saudável a 

comportamentos adequados em relação aos cuidados com a saúde, destacando as 

atividades de lazer.  
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Porém, alguns autores indicam que não é o simples fato de participar de atividades 

de lazer que garante a promoção do bem estar dos idosos. Faz-se mister considerar a 

qualidade e o significado que essas atividades têm para eles (Simões et al., 2006). 

Os autores supracitados conduziram um estudo em três cidades portuguesas – 

Coimbra, Porto e Viseu – com idosos institucionalizados a fim de averiguar se um 

tratamento aplicado aos idosos modificaria o seu bem estar subjetivo. Foi constatado que 

não foram identificadas melhorias significativas na satisfação com a vida dos idosos. Por 

isso, os autores suscitam que sejam realizadas mais pesquisas na área (Simões et al., 

2006). 

Na ILPI estudada, são realizadas algumas atividades, como pinturas, exercícios 

físicos, além de atividades religiosas com as idosas residentes, mas que nem sempre 

parecem surtir o efeito esperado, que é a promoção do bem estar como mencionado pelos 

autores acima. 

Atividade, eu nunca gostei de fazer essas coisas não... 

Atividade aqui é só aquela mulher que vem aqui pra fazer 

aqueles negócios, aqueles bordados... Eu não quero não, um 

negócio daquele se fosse pra ganhar dinheiro, mas pra fazer 

pra dar os outros... (Sinceridade).  
 

 Para Tranquilidade, as atividades geram bem estar, ela considera que sua vida fica 

divertida com algumas atividades realizadas. 

Às vez fazem brincadeira, pra fazer pergunta, a gente faz 

culto doméstico, as pessoas que são evangélicas. E assim, é 

uma vida divertida, a gente não acha, eu mesmo não acho 

ruim, não tenho tristeza não (Tranquilidade). 
 

É importante escutar o idoso e saber quais atividades são consideradas importantes 

e significativas para o seu bem estar, fazê-lo participar das programações, sugerindo e 

expressando seus desejos. Mas não parece ser isso que ocorre na ILPI estudada. 

Agora uma coisa é, se a gente desse umas voltas por aqui, 

logo cedinho ai chegava, voltava, desse uma volta e entrava 
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para gente, tomava um banho e ia tomar o café, sabe por 

que? Porque quem é velho tem problema nos ossos e eu 

tenho demais, agora parado, que volta tem aqui dentro pra 

a pessoa dar? (Sinceridade). 

 

Já tem outro passeio que estão marcando agora, não sei 

para onde é (Alegria). 
 

Sinceridade sugere atividades, mas parece que elas não fazem ou não podem fazer 

parte da rotina da ILPI que já tem suas atividades programadas, sem levar em conta os 

desejos e as necessidades do idoso, conforme relata “Alegria”, que diz não saber para 

onde será o passeio, que possivelmente farão. A respeito desse tipo de comportamento, 

Cortelletti e Casara (2010) discutem:  

A divisão de trabalho necessária à manutenção da estrutura 

limita a própria comunicação entre os que integram a 

instituição asilar, restringindo essa comunicação apenas à 

equipe dirigente que organiza as decisões segundo seus 

interesses e suas necessidades, excluindo a vontade e os 

desejos dos que são alvo do atendimento (p. 21). 

 

Diante das diversas velhices, consideram-se indispensáveis os serviços 

psicogerontológicos que respeitem a subjetividade, como também se torna necessário que 

sejam valorizados seus cuidados, promovendo autonomia, independência e 

principalmente a individualidade (Araújo, 2012). 

Em consonância com essa ideia de envelhecimento ativo, Luz e Amatuzi (2008), 

constataram, por meio da análise fenomenológica, que momentos de felicidade dos idosos 

estão relacionados ao contato familiar e social, à autonomia e à capacidade para trabalhar, 

proporcionando sentimento de valor pessoal, autoestima e bem-estar.  

O envelhecimento bem sucedido é também um tema abordado pelos autores Rowe 

e Kahn (1998) e Simões (2005) que o definem baseados em três características, a saber: 

baixo nível de doenças e incapacidades com elas relacionadas, funções físicas e mentais 
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elevadas e vinculação ativa à vida, referindo-se a aspectos do relacionamento social e 

atividades produtivas. 

Neri (2008) explica que o termo velhice “bem sucedida” 

apareceu nos anos de 1960, associado a uma importante 

mudança ideológica ocorrida no campo da Gerontologia, a 

qual desvincula a velhice e o envelhecimento de doença, 

inatividade e contração geral no desenvolvimento. A ideia 

de heterogeneidade na velhice passou a ser considerada um 

fenômeno não apenas biológico, mas construído 

socialmente (Araújo, 2012, p. 51). 
 

Por isso, Chiamowicz e Camargos (2011) afirmam que a manutenção dos idosos 

em atividades produtivas será fundamental, além da independência funcional e 

autonomia, criando um paradigma que enfatize a reabilitação do idoso e a integração das 

ações públicas com os mecanismos de suporte familiar. 

Acrescido a isso, cabe ressaltar também que o grau de dependência do idoso é um 

ponto essencial para o planejamento das ações necessárias, bem como para o tipo de 

suporte e assistência que lhe pode ser oferecido. A perda da autonomia e da independência 

pode ser caracterizada como a incapacidade de realizar atividades fundamentais da vida 

sem a ajuda de outra pessoa ou de um equipamento, que o auxiliem nessas atividades. 

Esses cuidados podem ser prestados por familiares, cuidadores profissionais ou por 

ILPI’s. (Ramos, 1997). 

Porém, esse parece ser um desafio ainda maior para o idoso institucionalizado, 

que, na maioria das vezes, se sente desmotivado, o que leva a uma inatividade. 

Com raras exceções, a desmotivação existente no idoso o 

leva à inatividade, não se ocupando com outra coisa a não 

ser com a mobilidade necessária ao atendimento de suas 

necessidades básicas. Diminui seu processo de 

comunicação, deixando-o cada vez mais introspectivo e 

apático (Herédia et al., 2010, p. 58). 
 

 Herédia et al. (2010) propõem alternativas que podem contribuir pela busca desse 

envelhecimento ativo do idoso institucionalizado, dentre elas, orientar para a organização 
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e o desenvolvimento de atividades físicas, intelectuais, religiosas e sociais que motivem 

o idoso, considerando as possibilidades, habilidades e vontades do idoso. Busca-se, 

também, o respeito a suas limitações, além de uma educação para a velhice e a formação 

de recursos humanos especializados. 

 Corroboramos a ideia de Esteves (2013) quando acentua que é necessário 

investimento em projetos voltados à promoção do envelhecimento ativo e saudável ao 

longo da vida, com participação de profissionais especializados e especialmente do 

próprio idoso– ator principal desse cenário. 

Entendemos a velhice como uma estrada sendo construída ao longo da vida. Nessa 

construção, o resultado advém das escolhas feitas, dos atalhos tomados, do material que 

se escolheu para construí-la, em que base foi alicerçada, que relações foram feitas.  

O envelhecimento deve ser construído no decorrer da vida, perpassando todos os 

sentidos: físico, intelectual, hábitos e costumes, além do aspecto espiritual. Só é capaz de 

se preparar para o envelhecimento quem encontra um sentido para o seu viver. E, nesse 

mesmo âmbito, a velhice pode ser considerada como uma meta, e, assim sendo, ser 

encarada como o melhor período para aperfeiçoar-se a si mesmo (Ferreira, 2009). 

Mas isso só poderá ser permitido se o idoso tiver possibilidades de autonomia. 

Para que ele possa protagonizar sua história, mesmo com limitações, é necessário 

estimular e valorizar suas necessidades, vontades e desejos, a fim de conseguirem 

envelhecer sendo. A autonomia é uma importante conquista para um envelheSER na 

direção da realização de seus pequenos projetos de felicidade  

Após falarmos e colocarmos em cena nossas protagonistas, a fim de dar 

prosseguimento ao estudo, é fundamental apresentarmos o cenário desse enredo: uma 

Instituição de Longa Permanência. Por isso, faz-se necessário um aprofundamento sobre 
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essa realidade e as cenas que envolvem as idosas nesse contexto: o que sentem, quais 

perdas e ganhos existem em viver na ILPI. 

 

 

5. “Estou em um abrigo”: falando sobre as instituições de longa permanência  

É chegado o momento de apresentarmos e dialogarmos sobre o nosso cenário: a 

instituição de Longa Permanência. Os questionamentos norteadores para esse tópico 

foram: Como se sentem nossas idosas lá? Como são afetadas por esse lugar? 

 Inicialmente, faremos um passeio pela literatura acerca da passagem dos asilos 

para as instituições de longa permanência, os abrigos, como nossas colaboradoras 

denominam. Em seguida, abordaremos sobre a escolha em viver na ILPI, assim como os 

ganhos e perdas neste ambiente de convivência coletiva. 

 

5.1 Holofotes: dos asilos às Instituições de Longa Permanência 

Denomina-se asilo (do grego ásylos, pelo latim asylum) a casa de assistência 

social onde são recolhidas, para sustento ou também para educação, pessoas pobres e 

desamparadas, como mendigos, crianças abandonadas, órfãos e velhos (Araújo, Souza, & 

Faro, 2010). 

Para ilustrar a temática da institucionalização, recorremos a um exemplo citado 

por Scharfstein (2006), em sua tese de doutorado intitulada: “Instituições de Longa 

Permanência: uma alternativa de moradia para idosos brasileiros na vida contemporânea”. 

O exemplo citado foi retirado da revista do Jornal O Globo, de 23 de janeiro de 

2005 com o título: “O que fazer com nossos velhos – filhos se veem diante do conflito: 

internar ou manter o idoso em casa”. A autora faz um recorte dessa matéria e traz dois 

exemplos: 
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Ângela, arquiteta, casada, com 52 anos de idade, 

dois filhos, e uma mãe de 90 anos, viúva há dez 

anos, com início de perda de lucidez e depressão, 

que residia sozinha em um apartamento em 

Copacabana. Depois de muito sofrimento, Ângela 

decidiu transferir a senhora para um hotel-residência 

de idosos. Diferentemente da situação de Cecília, 

com quase 100 anos, viúva e lúcida, que vive há 46 

anos em Guapimirim, interior do Estado do Rio. Até 

dois anos atrás, morava sozinha e trabalhava na 

lavoura. Hoje mora com um dos seis filhos, os netos 

e os bisnetos. Cecília declara, nessa entrevista, que 

não se imagina num asilo, “pois é de uma época em 

que os parentes cuidavam de seus velhos até o fim” 

(Scharfstein, 2006, p.57).  

 

Os exemplos ressaltam duas visões: uma na qual o idoso é cuidado, dentro do 

contexto familiar; e outra, onde ele passa aos cuidados de uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI). 

Araújo (2012) lembra-nos que, normalmente, se associa instituições asilares a 

imagens negativas e preconceituosas, pois o conjunto de significados que a instituição 

oferece está associado ao isolamento e à inatividade física e mental, evidenciando a 

segregação radical com o lugar idealizado de amparo e aconchego, que seria a família.  

Araújo et al., (2010) realizaram uma revisão bibliográfica com o intuito de 

descrever a trajetória e analisar os efeitos das ILPI’s para a vida desses usuários no Brasil. 

Eles atestam que as instituições asilares constituem a modalidade mais antiga e universal 

de atenção ao idoso fora de sua família, porém têm, como intempérie, conduzi-lo ao 

isolamento e à inatividade física e mental. 

O cristianismo foi pioneiro no amparo aos idosos. O Papa Pelágio II (520-590) 

fundou o primeiro asilo, transformando sua casa em um hospital para velhos, segundo 

registros (Araújo et al., 2010). 
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A história dos hospitais se assemelha à de asilos de velhos, pois, em seu início, 

ambas abrigavam idosos em situação de pobreza e de exclusão social. No Brasil, o 

primeiro asilo surgiu no Brasil Colônia, em 1970, a comando da corte portuguesa. 

Denominou-se a Casa dos Inválidos, no Rio de Janeiro, visando acolher idosos 

portugueses que haviam lutado na Guerra dos Sete Anos (Araújo, 2012). 

Por muitos anos as instituições que abrigavam pessoas 

idosas eram denominadas asilos, ainda hoje algumas 

insistem em manter essa nomenclatura, porém leva consigo 

um sentido negativo, associado muitas vezes à pobreza, 

abandono e rejeição familiar. Devido ao caráter genérico 

dessa definição, outros termos surgiram para denominar o 

local de assistência a idosos como por exemplo, abrigo, lar, 

casa de repouso, clínica geriátrica e ancionato (Tavares, 

2008, p.38). 
 

 Pavarini (1996) apresenta as diversas denominações atribuídas às entidades de 

acolhimento aos idosos, sendo as mais conhecidas “abrigo” e “asilo”, caracterizados por 

estabelecimentos de caridade, constituindo os abrigos de orientação religiosa mais 

acentuada, enquanto os asilos não são a rigor, dirigidos por religiosos. As nossas 

colaboradoras referem-se à ILPI como “abrigo”, que pode reforçar a ideia acima, ou seja, 

de uma conotação ligada à orientação religiosa. 

Os asilos brasileiros abrigavam, indiscriminadamente, velhos, mendigos, 

criminosos e prostitutas que não recebiam tratamento diferenciado. Porém, no século 

XIX, a partir das novidades na área médica e de higiene, começaram a surgir práticas de 

atendimento especializado aos distintos grupos de indivíduos acolhidos nos asilos. Diante 

das inovações, as instituições voltadas ao atendimento dos idosos passaram a se 

denominar Asilo de Mendicidade. Já no século XX, surgiram residências para idosos, 

casas de repouso, casas geriátricas, entre outros locais particulares com fins lucrativos, 

além de prestadores de serviços especializados e centros-dia (Araújo, 2012). 
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O modelo asilar brasileiro ainda guarda muitas semelhanças com as instituições 

totais, é um local de residência e trabalho, no qual um grande número de indivíduos com 

situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de 

tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada (Araújo et al., 2010). 

Alcântara (2004) coloca que, devido às intensas transformações sociais, políticas 

e econômicas ocorridas desde o século XIX, surge no Brasil a fase da filantropia, que foi 

desenvolvida, prioritariamente, com a chegada dos imigrantes alemães, japoneses e 

italianos, uma vez que, em suas culturas, sempre valorizaram o idoso. Eles são tidos como 

detentores de todo o conhecimento. 

Diante da conjuntura do envelhecimento populacional e o aumento da 

sobrevivência de pessoas com redução da capacidade física, cognitiva e mental, 

reivindica-se que os asilos deixem de fazer parte apenas da rede de assistência social e 

integrem a rede de assistência à saúde.  

Para tentar configurar essa nova função dos asilos, a Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia sugeriu a adoção da denominação Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), que, de acordo com a Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), são instituições governamentais ou não-governamentais, de caráter 

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

anos, com ou sem suporte familiar em condição de liberdade, dignidade e cidadania 

(Camarano & Kanso, 2010). 

Além disso, também é pontuado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (2003) que os idosos institucionalizados não estão asilados, mas sim 

residindo em uma instituição, onde buscam um bom tratamento alimentar, saúde e 

segurança.  
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De acordo com Tavares (2009), atualmente, essas instituições vão-se ordenando, 

modificando seus estatutos e incorporando novas terminologias para definir suas 

atividades.  

O Estatuto do Idoso define que “a assistência integral na modalidade de entidade 

de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, 

casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família” e que “as 

instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação 

compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e 

higiene indispensável às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei” 

(Brasil, 2008). 

Uma pesquisa realizada por Camarano e Kanso (2010) atestou que a maioria das 

instituições brasileiras (65,2%) é de caráter filantrópico, 6,6% são públicas com 

predominância das municipais, o que corresponde a 218 instituições, contrapondo-se a 

700 de caráter religioso.  

Os dados atestam também que, nas instituições pesquisadas, residem cerca de 100 

mil pessoas, das quais 84 mil são idosas, o que representa menos de 1% da população 

brasileira. E as mulheres (57,3%) ainda predominam entre os residentes. 

Camarano e Kanso (2010) ainda observam que das instituições criadas entre os 

anos de 2000 a 2009, a maioria é privada com fins lucrativos (57,8%), apontando para 

uma tendência de mudança no perfil das instituições.  

Essa realidade já pode ser comprovada no município de Natal/RN. Um estudo 

realizado por Nunes, Dantas, Ferreira e Lima Neto (2015) constatou que Natal possui 16 

ILPI’s, sendo que 6 destas são caracterizadas como filantrópicas, sem fins lucrativos e 10 

de natureza privada. 
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Porém, o que se observa ainda é uma realidade difícil no contexto das instituições 

filantrópicas. Nunes (2012) realizou um estudo para investigar as condições de saúde dos 

idosos residentes em estabelecimentos filantrópicos, no município de Natal/RN e 

enalteceu a necessidade de haver o desenvolvimento de atividades intelectuais, físicas, 

religiosas e sociais que motivem o idoso e auxiliem no desenvolvimento de sua 

autonomia. 

Chaimowicz (1998) atesta que, nos Estados Unidos, cerca de 5% dos idosos 

residem em abrigos, e esses ambientes oferecem atividades de lazer e de assistência 

social. Já, na Inglaterra, a frequência da institucionalização é reduzida por meio de 

atendimento em hospitais-dia, aliviando o trabalho extra dos familiares de idosos 

dependentes. 

A tradição evidencia que as instituições para idosos não são bem vistas nos países 

do hemisfério sul, pois estão associadas a “depósitos de velhos”, locais de exclusão e de 

isolamento (Araújo, 2012). 

Essa visão negativa é refutada por autores como Varella (2003), Cortelletti (2004) 

e Mercadante (1997). Varella (2003) ressalta que não é só na família que o idoso encontra 

possibilidades de crescimento. Cortelletti (2004) evidencia que, na convivência familiar, 

podem existir problemas de relacionamento do idoso, conflitos familiares, além da falta 

de recursos materiais e, por isso, a institucionalização pode ser positiva. E Mercadante 

(1997) reforça essa ideia, alegando que o asilo é uma instituição para moradia e convívio 

de idosos, e não necessariamente de isolamento do mundo.  

Porém, o que se observa, na atualidade, é que o cenário é de procura crescente por 

ILPI’s, número reduzido de vagas, pequena quantidade de instituições gratuitas, fatores 

que excluem ainda mais aqueles em situação de vulnerabilidade, sem recursos, condições 
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precárias de muitos espaços e dificuldades para gerir e garantir um atendimento de 

qualidade (Araújo et al., 2010). 

Lemos e Medeiros (2011) atestam, neste sentido, que, apesar dos aspectos 

negativos da institucionalização dos idosos (isolamento, inatividade, despersonalização, 

desamparo aprendido e dependência), frente ao considerável avanço da expectativa de 

vida e com isso o aumento da prevalência de doenças crônicas degenerativas, as ILPI’s 

tornaram-se espaços absolutamente necessários para uma considerável parcela da 

população. 

As autoras nos convidam a apoiar quaisquer iniciativas que proponham a melhoria 

do padrão de atendimento ao idoso nessas instituições. A ANVISA regulamentou o 

funcionamento de instituições para idosos por meio da Resolução RDC283 em 2005 e 

veio ao encontro de vários profissionais que buscam estabelecer padrões dignos de 

atendimento à população idosa (Lemos & Medeiros, 2011). 

Born (2001) assevera que, na sociedade brasileira, há uma rejeição a instituições 

que prestam assistência ao idoso residente, e que esse tipo de instituição ainda carece de 

um grande processo de reestruturação para que se possa atender, de maneira satisfatória, 

às necessidades do morador. 

Essas são as atuais projeções e os estudiosos da área reivindicam ainda um olhar 

atento para viabilizar modelos alternativos de assistência e o cuidar, como um exercício 

constante para atender às necessidades do idoso, no decorrer do processo de 

institucionalização para um enfrentamento do cotidiano, orientado por profissionais 

capacitados. 

É importante saber como esses idosos vivenciam esse contexto, por isso a partir 

de agora as nossas protagonistas voltam às cenas, expondo o que sentem, o que percebem 

e como foi entrada delas na ILPI. 
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5.2 ILPI: uma alternativa escolhida pelo outro 

 O que leva alguém a optar por viver em uma ILPI ou deixar um familiar viver ali? 

As razões são inúmeras, mas o impacto inicial parece ser um choque e, na maioria das 

vezes, essa opção é escolhida pelo outro. 

Um choque. Uma mudança brutal na vida cotidiana. As 

razões de entrada em uma instituição se devem, em geral, à 

perda do cônjuge ou de um ente próximo, à perda de 

autonomia, à impossibilidade de ser cuidada pela família, 

seja porque ela não pode, seja porque não quer (Peixoto, 

2011, p.345). 
 

 As nossas colaboradoras também narram esse contexto. Alegria, Afeto e 

Tranquilidade foram levadas à ILPI por familiares. 

Fiquei viúva. Se eu tivesse com marido, não estava aqui. 

Não houve família, tive útero “infantil” e meu marido era 

estéril, aí me trouxeram pra aqui (a família do marido) 

(Alegria). 

 

Porque minha filha não tinha aonde me colocar, ela 

pagava uma pessoa, a pessoa pegou o dinheiro todinho de 

um mês, raptou, foi se embora, não tem quem soubesse nem 

notícias dela. Ai ela disse: mãe, a senhora não vai mais 

ficar não (Afeto). 

 

Morava só. E eu só não moro ainda lá porque eles (o tio) 

não querem que eu more só. Eu moro, agora aqui, eu moro 

com uma pessoa que trouxeram, que é doente 

(Tranquilidade). 

 

A decisão da família em deixar seu idoso em uma ILPI é carregada de preconceitos 

e conotação negativa. Porém, Alcântara (2004) alerta que é inadequado julgar sempre a 

família pela infelicidade de seus idosos, como muitos o fazem. É importante considerar 

que as pessoas não mudam em função da idade, em outras palavras, os idosos podem 

também ser tiranos, chatos e indiscretos. O avançar da idade cronológica não é garantia 

para um comportamento adequado. Aliado a isso, há circunstâncias em que a família está 
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completamente impossibilitada de cuidar do idoso e sem opções, vê-se obrigada a decidir 

pelo internamento, o que não exclui o sentimento de remorso. 

Já Sinceridade foi levada por um pastor da igreja que, segundo ela, viu sua 

situação e sugeriu que ela fosse amparada em um lugar que pudesse lhe oferecer mais 

cuidados, diante da situação em que ela se encontrava com um problema de pele. 

Eu não me lembro, eu não sabia nem que isso aqui existia, 

eu nunca que vim aqui, não sabia que aqui existia esse 

abrigo. Isso foi através do pastor que ele agora é pastor lá 

da igreja que eu frequentava e então ele perguntou a mim 

se eu queria vir pra aqui, eu disse: é pastor do jeito que eu 

tô é o jeito eu querer ir porque na situação que eu tô, eu não 

tenho possibilidade de fazer nada (Sinceridade). 
 

Apesar de todas alegarem que foi a decisão do outro que impulsionou a ida delas para 

a ILPI, percebemos nas falas de Alegria e Sinceridade que essa alternativa foi o melhor 

para elas.  

Segundo Debert (1999), a entrada, em um asilo, pode ser uma opção capaz de incitar 

a independência e o resgate de uma multiplicidade de papéis sociais e de uma vida que 

poderia estar ameaçada ou em franco declínio fora do asilo. 

Alegria tem muita gratidão pelo pastor, tio do seu marido, que a colocou na ILPI, 

como expressa em sua fala, 

Diga a ele que mandei um abraço bem grande e que estou 

muito feliz aqui, que ele me botou aqui, para mim ele foi 

o melhor pai. 

 

 O sentimento de gratidão também é expresso por Sinceridade, ao pastor que a 

levou para ILPI. 

Fez esse favor que eu não pago nunca a ele, porque isso 

é uma benção, a pessoa está no maior sufoco na vida e 

achar quem faça isso pra você. Você não acha que é? 
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 Acerca disso, Varella (2003) relata que também podem haver aspectos positivos 

na institucionalização do idoso, evidenciando que não é só na família que se encontra 

possibilidades de crescimento. 

Tranquilidade refere-se à ILPI como uma casa que seu tio alugou para ela ficar. 

Em nenhum momento, ela se refere à palavra “abrigo” ou “asilo”. Ela menciona cada 

quarto da ILPI como uma casa que é dividida com outra pessoa. 

Essa casa foi ele (o tio) que alugou pra eu ficar aqui, ai aquela outra 

(idosa que fica no quarto com ela), tem outra porque quando eu 

cheguei tava a cama e tava a mulher dormindo ai, mas disseram 

que foi que botaram porque pra ficar duas pessoas. 
 

 Apesar do pouco tempo na ILPI (1mês), Tranquilidade refere-se à instituição 

como “casa”, revelando, a partir dessa denominação, o seu bem-estar com o local, que ela 

sente-se, de verdade, em casa. No momento da entrevista, é mencionado e indagado a ela 

como se sente naquela Instituição – naquele abrigo, e essas definições não parecem 

estranhas para ela, nem tampouco são refutadas. Por tal motivo, acreditamos que se referir 

àquele local como sua casa é, de fato, como ela se sente; ou outra possibilidade é ela evitar 

os termos “asilo” ou “abrigo” pelo caráter negativo que eles possuem. 

 É importante destacar que, apesar de os relatos das colaboradoras evidenciarem a 

ILPI como um lugar agradável, demonstrando gratidão e até satisfação em estar ali, 

conforme discorreremos a seguir, o asilamento ainda pode ser considerado um “depósito 

de velhos”. 

Mas tudo leva a crer que a institucionalização da velhice 

permanece invisível aos olhos públicos. É preciso uma vigilância 

sistemática para coibir certos maus-tratos que se instalam em cada 

espaço das instituições asilares públicas ou privadas; é imperativo 

quebrar o silêncio e mudar a imagem do asilamento como 

“depósito de velhos” e lugar de exclusão (Peixoto, 2011, p. 354). 
 

 Araújo (2012) corrobora com essa ideia trazendo a reflexão de que o Brasil 

envelhece em ritmo acelerado, revelando transformações sociais, urbanas e familiares e, 
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por isso, são imprescindíveis mudanças nas formas de atendimento e tratamento dos 

idosos que possibilitarão uma vida institucional digna e humanizada. 

E o que pensam nossas idosas entrevistadas sobre morar em uma ILPI? Elas 

continuam em cena, dialogando sobre os ganhos e perdas nessa experiência. Discussão 

que será abordada nos próximos tópicos.  

 

5.3 Entre os ganhos e perdas em morar em uma ILPI 

 Para embalar nosso enredo nesta cena, convidamos o leitor a usufruir da “Canção 

na Plenitude” da autora Lya Luft: 

Não tenho mais os olhos de menina 

nem corpo adolescente, e a pele 

translúcida há muito se manchou. 

Há rugas onde havia sedas, sou uma estrutura 

agrandada pelos anos e o peso dos fardos 

bons ou ruins. 

(Carreguei muitos com gosto e alguns com rebeldia.) 

O que te posso dar é mais que tudo 

o que perdi: dou-te os meus ganhos. 

A maturidade que consegue rir 

quando em outros tempos choraria, 

busca te agradar 

quando antigamente quereria 

apenas ser amada. 

Posso dar-te muito mais do que beleza 

e juventude agora: esses dourados anos 

me ensinaram a amar melhor, com mais paciência 

e não menos ardor, a entender-te 

se precisas, a aguardar-te quando vais, 

a dar-te regaço de amante e colo de amiga, 

e sobretudo força — que vem do aprendizado. 

Isso posso te dar: um mar antigo e confiável 

cujas marés — mesmo se fogem — retornam, 

cujas correntes ocultas não levam destroços 

mas o sonho interminável das sereias. 
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A velhice embalada por Lya Luft, entre ganhos e perdas, também pode ser 

refletida no idoso institucionalizado. Apesar de ainda ter uma forte conotação negativa 

em relação à institucionalização do idoso, observam-se também aspectos positivos e 

ganhos nesse contexto. De acordo com Araújo (2011), viver em uma instituição pode ser, 

em muitos casos, uma escolha positiva, pois esse momento da vida não implica no 

término do ciclo existencial, mas uma etapa que pode ser gratificante na construção e 

reestruturação de novo estilo de vida. 

 A antropóloga Mercadante (1997) reafirma essa ideia, pois considera o asilo como 

uma instituição para morada e convívio de idosos, não necessariamente de isolamento do 

mundo. 

 Para entender melhor esse contexto foi utilizado o baú de recordações, como 

estratégia metodológica para o acesso às narrativas das idosas, que possibilitou identificar 

algumas positividades (ganhos) e vulnerabilidades (perdas) em residir em uma ILPI, as 

lembranças que deveriam ser guardadas. 

 

5.3.1 Dos Ganhos 

 A literatura aponta para as inúmeras perdas que o idoso institucionalizado possui, 

especialmente o convívio diário com a família, um dos aspectos mais sensíveis aos idosos, 

quando passam a conviver em uma habitação coletiva, como é a instituição asilar. Neste 

novo ambiente, eles precisam construir uma nova forma de viver, com regras, normas, 

horário, novos relacionamentos (Costa & Mercadante, 2013). 

Porém, segundo Lima (2005), os idosos institucionalizados constroem uma 

imagem interna sobre o ambiente que influencia suas práticas e condiciona a sua maneira 

de ser. E as nossas protagonistas expressam também satisfação e ganhos em viver na ILPI, 
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seja pelo tratamento que lhes é destinado, sejam pelas necessidades básicas que são 

atendidas, como moradia, comida, roupa lavada.  

Vixe maria, aqui eu sou tratada maravilhosamente 

(Afeto). 

 

Tudo é bom, o pastor, o cuidador, o diretor, coordenador, 

o pastor presidente. O que peço eles me dão, comida eles 

me dão (Alegria). 

 

Aqui a minha roupa tem a lavadeira pra lavar, aqui o 

cumê vem tudo do pessoal da cozinha, o meu quarto as 

meninas que fazem limpeza, faz tudo, né? (Sinceridade). 

 

Daqui, daqui, daqui, só agradecer, agradecer a Deus 

primeiramente, as coisas que eu nem merecia, uma casa 

e ter uma pessoa pra fazer companhia (Tranquilidade). 
 

 Michel (2010) argumenta que o fato de os idosos institucionalizados terem suas 

necessidades básicas atendidas parece produzir neles bons sentimentos de realização 

pessoal, satisfação e contentamento, levando-os a considerar que têm uma vida boa na 

instituição. O contexto institucional, para os residentes, pode simbolizar a possibilidade 

do cuidado, como forma de manutenção da vida, otimização de seu bem-estar e, algumas 

vezes, a única opção que o idoso tem de moradia. 

Para muitos idosos, ter um local para morar com 

alimentação, banho e repouso é algo gratificante. Em 

muitos relatos essa condição é o grande foco. É como se 

eles justificassem o fato de estarem institucionalizados por 

terem essas necessidades humanas atendidas, e isso fosse o 

bastante para explicar, e às vezes até convencê-los, de que 

isso é algo bom na vida deles. (Oliveira & Rozendo, 2014, 

p.775).  
 

O baú de recordações foi a estratégia utilizada para que as nossas colaboradoras 

expressassem a sua vivência naquele ambiente. Conforme já descrevemos, foi pedido a 

cada uma delas que personalizassem seus baús, como quisessem, como forma de 

expressar a sua realidade. E guardassem nele objetos que remetessem às lembranças que 

queriam guardar.  
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Alegria e Sinceridade desenharam rosas na parte externa do baú, simbolizando 

satisfação em morar na ILPI. 

Eu fiz as rosas. Uma aqui, outra aqui (apontando para a 

caixa) e um cacho aqui (Alegria). 

 

E acrescentou que gostava demais da ILPI. 

 

Demais. É bom demais. Tanto o espaço é bom, o 

coordenador, o diretor, funcionário aqui, o abrigo 

todo... Estou bem, bem mesmo, muito satisfeita. Só quero 

sair daqui no caixão. Tô gostando demais daqui. Foi o 

primeiro abrigo que eu vim e graças a Deus fiquei. 

(Alegria). 
 

 
   Figura 7. Baú de recordações de Alegria.  

 
 

 Alegria costuma fazer rosas com a Terapeuta Ocupacional da ILPI, e essas rosas 

são levadas para as escolas pelos pastores. Então, possivelmente, as rosas feitas no baú 

remetem a boas lembranças, a aspectos positivos da ILPI, que incitam à atividade e uma 

satisfação que é reforçada no seu discurso e no desejo de continuar lá. 

 Sinceridade também relaciona a sua rosa desenhada a aspectos positivos da ILPI. 

Essa rosa diz que eu me sinto feliz. Se eu não estivesse 

feliz, eu não tinha me interessado por nada... Gosto muito 

porque aqui é um canto agradável, aqui não é cheio de gente 

mal, gente ruim, gente péssima não vem aqui, graças a 

Deus. Aqui a gente dorme tranquilo (Sinceridade).  
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Figura 8. Baú de recordações de Sinceridade. 

 

 Já Afeto fez vários desenhos na parte externa da caixa, dentre eles, um coração, 

um sol, uma rosa e uma menininha, porém, no seu discurso, aparecem lembranças de sua 

história antes da ILPI também. 

 

Figura 9. Baú de recordações de Afeto. 
 

Essa menininha é uma menininha que eu queria muito bem a ela, 

mas a bichinha já faleceu... Ela era da minha família, tenho 

saudades dela (se emociona). E esse coração é seu. Um coração. 

Porque uma pessoa dessa merece até mais do que isso. É porque 

procurei fazer mais falando sobre você, mas não deu mais. 
 

 Afeto refere-se a essa menina do seu passado e, emocionada, sinaliza como se não 

quisesse continuar o assunto. Em seguida, ela se refere ao coração desenhado no baú, que 

pode indicar o afeto que tem pela ILPI, representado pelas pessoas ligadas àquele 
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contexto, personificada, no momento da entrevista, pela pesquisadora. E, quando 

indagada sobre o que isso representa para ela, se são essas as lembranças que ela quer 

guardar da ILPI, a colaboradora diz só ter lembranças do seu passado, da cidade onde 

morou. 

É... Eu nem sei a lembrança porque eu só me lembro de 

Recife (Afeto).  
 

 Sobre isso, Costa e Mercadante (2013) observam que, quando o sujeito deixa sua 

própria residência, deixa também significados de uma vida inteira, lembranças, objetos, 

pessoas e um tempo que não volta mais. E, nesse contexto, há coisas que marcam muito 

a vida de uma pessoa. 

 Afeto parece ter sido arrebatada por lembranças do seu passado, mas não 

demonstra tristeza em estar na ILPI, há satisfação nas suas palavras, como também no 

seu olhar. 

Eu me sinto bem porque elas cuidam muito bem de mim, 

não são abusadas, são muito bacanas. Assim como você, 

bacana mesmo. Eu quero muito bem a elas e eu pretendo, 

se Deus quiser, só sair daqui para o cemitério (Afeto).  

 

 E, por fim, Tranquilidade não fez nenhum desenho no baú, nem colocou nada 

dentro dele, disse que fazia pouco tempo que morava ali e ainda não tinha recordações. 

Quando é perguntada sobre o que ela colocaria no baú, quais lembranças gostaria de 

guardar da ILPI, ela fala com gratidão. 

Isso já é um agradecimento que a gente recebe e nunca vai 

esquecer, agradecendo só a Deus e as pessoas, que Jesus abençoe e 

continue abençoando seu trabalho, dê tudo certo, esse é o meu 

desejo que eu tenho com as pessoas.... Mas eu vou continuar, aqui 

é muito calmo, muito bom, as pessoas, cada uma no seu canto, 

cada uma gosta de ajudar as pessoas, é um lugar bom, não acho 

ruim não (Tranquilidade).  
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Reforçando os achados do nosso estudo, Oliveira e Rozendo (2014), em uma 

pesquisa realizada com o objetivo de compreender o significado da ILPI, depreenderam 

que, com o passar do tempo, a institucionalização se apresenta como algo definitivo na 

vida de alguns idosos, e eles passam a não mais se ver fora desse contexto. O pouco que 

é oferecido na ILPI é fonte de reconhecimento e gratidão por parte dos idosos. Além 

disso, a instituição aparece como um lugar ambíguo para eles, pois, ao mesmo tempo em 

que os acolhe, abriga e atende a suas necessidades, é um ambiente que inviabiliza a vida 

independente e autônoma, configurando perdas nesse contexto. 

 

5.3.2 Das Perdas  

Há perdas e ganhos na velhice, como também há perdas e ganhos em se viver em 

uma ILPI. Na verdade, como afirma Corteletti, Casara e Héredia (2010), as perdas 

acompanham o ser humano no decorrer de sua vida, mas é, notadamente, na velhice que 

há mudanças gradativas que interferem na autonomia e na independência.  

Segundo Peixoto (2011), o idoso institucionalizado acrescenta a essas perdas já 

mencionadas acima a inserção em uma vida coletiva, em que se depara com pessoas que 

portam graus e formas de envelhecimento diferenciadas, da mais degenerada até a mais 

independente. 

Nossas protagonistas também expressam essas dificuldades, que vão desde a sua 

liberdade tolhida, com as limitações do ir e do vir, à convivência com outras idosas, com 

pessoas que elas não escolheram para partilhar o dia a dia. 

 

5.3.2.1 As limitações do ir e vir 

 Peixoto (2011), ao abordar sobre a liberdade de ir e de vir, em uma situação de 

um abrigo público pesquisado por ele, relata:  
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A liberdade de ir e vir é, na verdade, administrada pela 

direção da instituição diante do elevado número de 

indivíduos com senilidade mental e dependência de álcool.  

Assim ainda que a dimensão disciplinar seja menos rígida, 

há um controle estrito, pois os residentes liberados para sair 

recebem um cartão de autorização a ser apresentado na 

portaria. Podemos interpretar essa “abertura para o 

exterior” como uma nova leitura das instituições totais que 

leva a uma outra concepção da vida em instituição (Mallon, 

2004). Pois, para aqueles que não sofrem de senilidade 

avançada, manter vínculos com o mundo exterior evita o 

isolamento e o reconhecimento (Peixoto, 2011, p. 350).  
 

A liberdade tolhida, os laços rompidos e o desejo por continuar sendo, 

“evelheSENDO” nos impele a uma reflexão e discussão constantes sobre esse idoso 

institucionalizado. Preti (1991) retrata o envelhecimento na ILPI como se a ordem fosse 

descansar, os diálogos fossem escassos, principalmente com as pessoas de fora, 

rompendo-se as amarras com a comunidade e com a família. 

Além disso, ele é frequentemente vigiado, para evitar que infrinjam as normas, 

rotinas e limites estabelecidos pela instituição. Com essas condições, fica muito difícil 

para o indivíduo manter algum espaço privado, o que o leva a dar vazão a sentimentos de 

solidão, de depressão e de isolamento pela perda da individualidade, vida social, afetiva 

e sexual, como também falta de perspectivas futuras (Silva, Menezes, Santos, Carvalho, 

& Barreiros, 2006). 

Sinceridade discorre, de maneira muito aborrecida, sobre essa liberdade tolhida, 

quando indagada se gosta da ILPI, ela responde: 

Mais ou menos. Porque não gosto de ser presa. E aqui é 

uma prisão preventiva... Minha filha a pessoa ir num 

canto pra comprar um negócio é um protocolo daqueles, 

tem que ter uma pessoa que é da confiança dele pra ir 
com aquela pessoa porque se não tiver com todo mundo não 

vai. 
 

 Alegria corrobora com a insatisfação de Sinceridade, porém não demostra tanto 

aborrecimento. Ela se refere ao pastor e diretor da ILPI como uma bênção e diz: 
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Gosto muito dele. Mas só e teimoso, quando eu quero 

sair ele não deixa pra comprar um negócio. 

 

Na direção do que relatam nossas idosas, alguns autores, como Ocaña, Toronjo, 

Rodriguez e Rodriguez (2006), destacam, em seus estudos, que o idoso asilado perde sua 

autonomia, pois compartilha sua vida com pessoas desconhecidas e é obrigado a adaptar 

seus hábitos, horários, dietas e atividades.  

 Sinceridade dá algumas sugestões de melhorias para a ILPI, que vão desde um 

maior suporte de saúde a atividades sociais.  

 

Muitas coisas aqui tá faltando, aqui precisa de um médico, 

um médico pelo menos duas vezes ou três por semana. 

Mulher eu tenho ai uma requisições de exame de sangue 

que eu sou uma pessoa que eu sou como se diz, como é que 

diz o ditado, uma pessoa que é.... (silêncio) eu sou diabética 

e tomo remédio controlado passado pelos médicos. Isso ai 

era pra ter um médico aqui pra ter essa atividade com a 

gente, não era não? Eu tô errada? ... Aqui era pra ter, minha 

irmã, como é que se diz, um aniversário para os idosos, 

os idosos daqui não saem pra canto nenhum, a não ser com 

a assistente social, que é uma pessoa muito amorosa, ah 

mulher doce. 
 

 A voz de Sinceridade ressoa fortemente e reforça o convite para darmos espaço 

ao exercício do protagonismo dos idosos. Escutá-los (as) certamente poderá lançar luzes 

para uma melhoria da convivência nas ILPI’s. Significa ir além do fazer para os idosos, 

mas com os idosos, unindo todos os esforços. Essa união é corroborada por Lafin (2010) 

quando afirma que a questão asilar somente terá um posicionamento adequado se a 

questão do idoso não for trabalhada isoladamente, mas que ele tenha um atendimento 

digno, integrado pelo Estado, família e comunidade.  
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5.3.2.2 “A convivência com outro que eu não escolhi” 

A vida é feita de escolhas e, ao longo dela, vamos escolhendo as pessoas que 

fazem parte do nosso convívio. Porém, o idoso, ao entrar em uma ILPI, é lançado num 

ambiente no qual ele passa a conviver com pessoas que não escolheu. A dificuldade com 

esse outro que não escolheu conviver é perceptível nas narrativas de nossas 

colaboradoras, configurando como dificuldades, perdas diante desse novo cenário a ser 

habitado: morar na ILPI. 

Sobre isso, Sinceridade coloca: 

Umas coisas “desagradável” que aqui tem e você só sabe o canto 

que ele é bom de um lado para o outro quando você convive e com 

muita gente é muito difícil... 
 

 Já Tranquilidade fala sobre a dificuldade em compartilhar o quarto com outra 

idosa. 

Quando eu tava pra me mudar pra aqui, quando eu cheguei uma 

pessoa, não sei quem foi, botou essa, botou uma cama, arrumou 

e uma senhora deitada ali. Eu digo quem foi que mandou  

trazerem aqui, a dona da casa sou eu, meu tio vai viajar e eu vou 

ficar aqui, ai ela ficou calada, talvez tô agredindo uma pessoa que 

precisou, que não sabe, pegou e colocou a cama ai pra quem não 

tinha onde ficar. Eu digo: o que é que eu vou fazer?  

 

Elas relatam a falta de privacidade, a dificuldades da convivência com outras pessoas 

e, em especial, no compartilhar espaços que seriam íntimos, como o quarto. Mas elas 

seguem buscando aprender essa arte de conviver, de se adaptar à nova realidade a qual 

agora pertencem. Como nos revela Tranquilidade, continuando a sua narrativa:  

Eu digo: vou deixar ai pra ver como é que vai ficar as coisas e assim 

está ai, bem cedinho vem uma pessoa buscar ela, levam ela pra lá, 

dão banho, toma café, só chega aqui já quase de noite, quando ela 

chega já manda fechar. Fecha, fecha, apaga a luz, apaga isso. Eu 

digo: calma, não é assim não. 
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Segundo Peixoto (2011), a nova vida coletiva em ILPI implica também 

compartilhar o quarto com uma ou várias pessoas desconhecidas. Logo, o quarto, a 

alcova, o lugar da intimidade, do refúgio. 

 Ximenes e Côrte (2007), ao discorrerem sobre a ideia de pertencimento, alegam 

que o sentimento de “pertencer” ao grupo em que vive é o que fundamenta a relação 

social, porque possibilita um espaço onde os indivíduos estabelecem relações de maior 

proximidade, de intimidade, de relações mais pessoais. 

 Bessa, Silva, Borges, Moraes e Freitas, (2012) realizaram um estudo em uma ILPI, 

localizada em Fortaleza (CE), com objetivo de conhecer o modo como a pessoa 

institucionalizada organiza seus espaços para viver o cotidiano. Os autores ressaltam que 

as relações interpessoais são de extrema relevância para lidar com situações novas e 

estressantes. Entretanto, 

O que se percebeu na vida cotidiana das idosas do estudo é 

que estas têm uma tênue relação interpessoal, algumas são 

capazes de passar horas ao lado da outra sem nem dirigir 

um olhar. Essas impressões também corroboram o que diz 

a literatura sobre as relações interpessoais em ILPI, as 

brigas, as fofocas, ou seja, a presença dos outros velhos 

tornam a vida na ILPI decepcionante. As observações 

permitiram a inferência de que as idosas preferem manter a 

distância, utilizando apenas expressões simples tais como: 

“Bom dia”, “Olá”, “Como vai?”, “Boa Tarde” (p. 181). 

 

 As narrativas das nossas colaboradoras da pesquisa vão ao encontro do estudo 

supracitado. Alegria, Afeto e Sinceridade expressam situações adversas no convívio na 

ILPI - um contexto em que o pertencer a esse grupo será um desafio a ser aprendido.  

Quando o povo diz uma coisa que não faço, as idosas, uma 

coisa que eu carrego delas, sem carregar. Ai eu me zango, 

comunico ao diretor que passa pro coordenador, ai num 

instante se acaba... É, ficam dizendo “fulana carregou 

uma coisa, fulana não me deu minha roupa”, ai fico 

triste, não tem quem aguente... Tem idosa aqui, como 

aquela E., que diz: “botei minha roupa na sua gaveta e 
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você não entregou”. Nunca bota e diz que bota, ela está 

com Alzheimer.” (Alegria). 

 

“Tem uma pessoa aqui, R., que é ignorante, não sabe?” 

(Afeto). 

 

 O povo (idosas) “são” falador, por tanto assim faz tanto 

assim... Qualquer uma aqui... Aqui tem uma idosa, 

misericórdia, só Deus quem pode repreender as coisas 

dessa mulher! Mas a gente tem que levar na calma... Tem 

umas ai que é meio chata mas a gente não dá ouvido e 

quando vem eu digo: epa, fica na tua que tu não é de nada, 

tu aqui não manda, pronto (risos) (Sinceridade). 
 

Já Tranquilidade relata que não tem dificuldade na relação interpessoal com outras 

idosas. E o que parece também é que ela consegue lidar bem com essas intempéries, ela 

se adapta ao novo contexto com habilidade. Porém, é importante ressaltar que ela estava 

há um mês na ILPI, no momento da entrevista, ou seja, ainda em fase de adaptação e a 

convivência diária vai moldando as relações, que podem ser favoráveis ou não.  

Eu não sinto dificuldade. Eu gosto, eu converso com todo 

mundo, eu brinco com todo mundo, não agrido 

ninguém, eu tenho, graças a Deus, eu ainda penso que 

qualquer coisa que eu, assim que não tá bem, ai eu peço 

desculpas, as pessoas me desculpam, mas tem aquela 

alegria delas. 
 

Neste sentido de bom relacionamento, Herédia et al. (2010) trazem que a amizade 

declarada entre os idosos que residem em uma ILIP parece constituir-se, basicamente, 

num sentimento de carinho e de afeto pelos companheiros, independentemente de 

realizarem algumas atividades em conjunto ou não. 

Tranquilidade ainda traz, em sua fala, que há calmaria e cada um fica no seu canto. 

Eu acho assim, um povo muito calmo, cada um no seu 

canto, na sua casinha, nos kitnet pequenininho, essas coisas, 

mas um povo muito unido. 

 

 A cena que se encontra ao chegar na ILPI estudada é quase sempre a mesma: 

idosas no salão central, uma ao lado da outra, mas não interagem, não conversam e a 
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impressão que se tem, como afirma Ximenes e Côrte (2007), é de um lugar onde o tempo 

estagnou. 

As horas preguiçosas estendem-se, resistem e, no seu 

marasmo, contaminam todo o ambiente, num quase nada 

acontecer em suas diferentes horas: idosos sentados 

estáticos, muitas vezes um ao lado do outro, sem conversas 

ou quando se ouve alguma voz, na maioria das vezes, é 

solitária. Idosos conversam, mas não se ouvem. Uns gritam 

sem motivo aparente, outros vagam. A sensação é de 

desistência da vida. Permanece um tempo vazio de “espera” 

da morte (p. 36). 
 

 Diante desse cenário, como se dá o cuidado a esse idoso institucionalizado? Será 

que é um mero tempo de “espera” da morte ou o cuidado pode desvelar um novo jeito de 

olhar a vida, potencializando recursos entre as idosas para viver o que está para ser 

aproveitado.  As interações entre elas podem possibilitar o resgate da alegria, de gostos 

em comum, do desenvolvimento de vínculos que possam fortalecer a vida. Pois, quando 

temos pessoas queridas por perto, tudo é mais fácil. Como diria Nogueira da Silva (2015), 

lembrando o que Nise da Silveira já ensinara, o afeto cura. E o cuidado pode ser exercido 

também entre elas se o afeto existir. 

 

6. Cuidar é zelar: dialogando sobre o cuidado e o cuidador 

 O diálogo com alguns aportes teóricos constitui um suporte necessário para 

prosseguirmos o enredo. Neste momento, os holofotes serão dirigidos para a compreensão 

do cuidado. Em seguida, dialogaremos com o significado do cuidador para nossas idosas, 

pano de fundo de toda a tessitura aqui desenvolvida.  

Neste dia, a ILPI estava bem movimentada com uns alunos 

de uma Universidade. Estava na sala, fazendo algumas 

anotações sobre a entrevista com a idosa e o silêncio é 

quebrado pela voz que me pergunta: “você também é 

professora?”. Respondo que não e me apresento como 

mestranda e digo que estou na fase de aplicação dos 

instrumentos da pesquisa. A mulher também se apresenta, 
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como professora do curso de enfermagem e fala sobre seu 

encantamento pela ILPI. Discurso que me soa bastante 

verdadeiro. Ela diz que sempre leva seus alunos lá porque 

aquela instituição é modelo e referência no cuidado 

prestado ao idoso. “É um cuidado verdadeiramente 

humanizado”, ela enfatiza e continua dizendo que espera 

que seus alunos se afetem e se inspirem naquele contexto. 

Neste dia, saio da ILPI satisfeita, como num quebra 

cabeças, sinto que as peças estão se encaixando, o que estou 

percebendo no discurso delas sobre as cuidadoras é de fato 

o que parece acontecer na prática. (Diário de campo da 

pesquisadora, 11 de julho de 2015). 

 

6.1 Holofotes no Cuidado: a que será que se destina? 

 “Cuidar é mais que um ato; é uma atitude”  

(Leonardo Boff) 

 

Existirmos: a que será que se destina? 

Pois quando tu me deste a rosa pequenina 

Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina 

Do menino infeliz não se nos ilumina 

Tampouco turva-se a lágrima nordestina 

Apenas a matéria vida era tão fina 

E éramos olharmo-nos intacta retina 

A cajuína cristalina em Teresina. (Caetano Veloso) 
 

Para ancorar nossa conceituação sobre Cuidado, trazemos a definição na qual 

aportamos a nossa compreensão, e, ao longo do capítulo, dialogaremos com ela e outras 

concepções a fim de tornar claro nossa opção teórico prática. Ei-la:  

“Cuidado como designação de uma atenção à saúde imediatamente interessada no 

sentido existencial da experiência do adoecimento, físico ou mental, e, por conseguinte, 

também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde”. (Ayres, 2004, 

p.22). Somaríamos a essa definição também a atenção às questões existenciais e 

simbólicas relacionadas ao acompanhamento do processo de morte de pacientes (Silva, 

2006). 
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 Cabe destacarmos dois aspectos, frequentemente, relacionados à ideia de Cuidado, 

e intimamente ligados à questão da escuta e acolhimento, são o vínculo e a 

responsabilidade. A ideia de vínculo associa a algumas práticas e atitudes fundamentais 

para a realização do cuidar: abrir mais espaço para os usuários como verdadeiros sujeitos, 

e não como objetos de intervenção; mais continência e continuidade no serviço às 

diferentes demandas de indivíduos e comunidades; promover um efetivo envolvimento 

de profissionais e usuários ou comunidades com os processos de cuidado. (Ayres, 2004).  

 O autor ainda pontua que o Cuidado será assim grafado como substantivo próprio, 

ressaltando sua conotação humanizada do ato assistencial, diferente do substantivo 

comum “cuidado”, que se refere à atividade e procedimentos no sentido comum e que 

não visa essa ampliação e flexibilização normativa na aplicação terapêutica das 

tecnociências da saúde (Ayres, 2004). E assim ele conceitua o Cuidado. 

Um constructo filosófico, uma categoria com a qual se quer 

designar simultaneamente, uma compreensão filosófica e 

uma atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde 

adquirem nas diversas situações em que se reclama uma 

ação terapêutica, isto é, uma interação entre dois ou mais 

sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de 

um bem-estar, sempre mediada por saberes (Ayres, 2004, 

p.23). 
 

 Neste sentido, Gadamer (1996) também nos remete a uma reflexão sobre o 

Cuidado como uma noção de busca de uma relação de construção compartilhada, uma 

compreensão que é simultânea e imediatamente “formação” daqueles que se identificam 

por suas próprias identidades históricas e socialmente construídas.   

Colliére (1999), por sua vez, afirma que cuidar é amar, é atuar sobre o poder de 

existir, é possibilitar a libertação das capacidades de cada ser humano existir, é 

definitivamente uma forma de promover a vida. 
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Maffioletti, Loyola e Nigri (2006) trazem a concepção de cuidado sob três óticas: 

os cuidados visíveis, os cuidados invisíveis e a técnica. Os primeiros referem-se ao auxílio 

das atividades da vida diária, como banho e alimentação; os invisíveis estão concernentes 

ao cuidado humanizado e, por fim, a técnica é um conhecimento específico adquirido para 

realizar algum procedimento, como, por exemplo, administrar uma alimentação por 

sonda. 

Uma dimensão de cuidado invisível informada pelas 

experiências pessoais de cada um e determinante da 

possibilidade de oferecer um acolhimento humanizado e 

respeitoso, reconhecendo a singularidade... sobre os 

cuidados visíveis, tais como o auxílio nas atividades de vida 

diária, os quais são percebidos como fruto de um 

aprendizado cotidiano possível a qualquer um que esteja 

envolvido com a manutenção e reprodução da vida – o que 

é culturalmente delegado às mulheres – e têm uma 

importância secundária. De acordo com tal concepção, 

esses cuidados visíveis dispensam um aprendizado 

acadêmico e podem ser realizados de forma mecânica e 

descuidada, mesmo por aquele que tem um nível 

socioeducacional elevado e uma formação técnica, quando 

na ausência dessa atitude de cuidado invisível. A técnica é 

entendida como uma forma mais ilustrada de realizar esses 

procedimentos, promovendo uma economia de esforços, 

porém, não garantindo, por si só, um cuidado de qualidade, 

entendido como uma implicação no destino do outro que 

leve em conta suas demandas e desejos. (p.1087).  
 

 O cuidado, o cuidar e o cuidar-se, desde os primórdios da humanidade, são os 

responsáveis pela preservação da vida do grupo e a continuidade da espécie humana. A 

garantia da existência e da sobrevivência resultou e continua resultando da expressão 

cotidiana “tomar conta”, ou seja, cuidar (Gonçalves et al., 2011). 

 Boff (1999) convida-nos a refletir acerca do cuidado como, essencialmente, uma 

energia poderosa que jorra da profundeza humana. O ser humano é um ser de cuidado, 

mais ainda, sua essência se encontra no cuidado.  



124 

 

 

 

 Gonçalves et al. (2011) ressaltam ainda que o “cuidar/cuidado” é um fenômeno 

intrínseco ao ser humano e sempre se expressou com diferentes matizes, segundo o 

contexto, os momentos e as circunstâncias na evolução da história humana.  

 Essas diferentes matizes podem ser expressas por meio de condições essenciais 

que surgem como decorrência do cuidado. Segundo Boff (1999), são sete essas condições, 

a saber: o amor como fenômeno biológico, a justa medida, a ternura, a carícia, a 

cordialidade, o convívio e a compaixão, acrescidas ainda da sinergia, a hospitalidade, a 

cortesia e a gentileza.   

Retomamos a concepção de Cuidado segundo Ayres (2004), como uma 

perspectiva que visa ativamente alinhar os aspectos técnicos aos aspectos humanistas da 

atenção à saúde, muitos deles citado pelos autores acima. 

Contudo, Ayres (2002) chama a nossa atenção para a cisão arte X tecnociência. 

Denomina tal cisão de artificial e argumenta que isso ocorre quando não se reconhece que 

cuidar da saúde de alguém é mais do que construir um objeto e intervir sobre ele.  

Com esse enfoque, Silva (2006) defende que, a partir dos benefícios da 

tecnociência, a medicina vem subordinando a assistência à aplicação de tecnologias 

instrumentais, deixando de apreender e aproveitar as trocas mais amplas que se realizam 

na intersubjetividade de um momento assistencial e que extrapolam o tecnológico. 

Ayres (2010) ainda nos leva a refletir que o Cuidado nas práticas de saúde é uma 

atitude e um espaço de re-construção de intersubjetividades, de exercício aberto de uma 

sabedoria prática para a saúde, alicerçada na tecnologia, mas sem deixar limitar-se a ela 

a intervenção em saúde. Reconstruir práticas sem a subordinação excessiva ou exclusiva 

ao tecnológico consiste em se distanciar do modelo biomédico, já em adiantado volume 

de críticas por diversos autores – Ayres (2000; 2002; 2004; 2009), Camargo Junior 

(1992), Luz (1988;1997), Pereira & Almeida (2005) e Martins (2004) – da racionalidade 
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que excluiu a escuta e se aproximou desse tipo de racionalidade comunicativa e inclusiva, 

em que o saber prático se constrói no encontro e tem o seu lugar. 

 A sabedoria prática é um tipo de saber que não cria produtos, não gera 

procedimentos sistemáticos e transmissíveis, não cria universais, posto que só cabe no 

efetivo momento em que os seus juízos se fazem necessários. Quando o cientista e/ou 

profissional da saúde não pode prescindir da ausculta do que o outro (o paciente ou os 

grupos populacionais assistidos) deseja como modo de vida e para atingir esse fim, pode 

lançar mão do que está disponível (saberes técnicos inclusive, mas não só, pois há também 

os saberes populares, as convicções e religião etc.). Então, de fato, já não há mais objetos 

apenas, mas sujeitos e seus objetos. Diante disso, a ação assistencial reveste-se, 

efetivamente, do caráter de Cuidado. Revalorizar a dignidade dessa sabedoria prática é, 

portanto, uma tarefa e um compromisso fundamental de valores pessoais,  quando se quer 

Cuidar (Ayres, 2004). 

Portanto, as várias concepções se encontram em relação ao Cuidar e ao Cuidado 

enquanto uma implicação direta em relação ao sofrimento do outro, o que difere de um 

cuidado privilegiadamente instrumental, que não estaria atento às necessidades 

simbólicas do outro, ao seu protagonismo. E, nesse sentido, os autores citados se 

aproximam da perspectiva adotada, neste estudo, ancoradas em Ayres (2000; 2002; 2004; 

2009).   

A nossa compreensão sobre a afetividade e amor no cuidar dos idosos, revelada 

na fala das nossas protagonistas, quando citam, por exemplo, o carinho e a atenção, como 

atributos do Cuidado; bem como destacados por alguns autores (Boff ,1999; 

Colliére,1993), encontra amparo nas reflexões de Nogueira da Silva (2015) sobre essas 

mesmas questões. A autora defende que o amor no cuidar é mais do que dar carinho, 

implica em um espaço para a escuta qualificada, que por si só acarinha o outro por 
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reconhecê-lo, como sujeito de seu processo de saúde, doença, sujeito no seu viver e 

morrer. Trata-se de um ato de compromisso com o sofrer do outro. Em suas palavras: 

Sem dúvida, são inegáveis os benefícios da medicina 

tecnocientífica, mas a evitação do contato humano elimina 

o reconhecimento do sofrer do outro através da palavra. A 

dor que é apenas medida, medicada, que não é reconhecida 

em seu significado, não é cuidada. Substituímos o “tempo 

da conversa” pelo “tempo tecnológico e nos afastamos do 

compromisso com o sofrimento humano. É apenas quando 

eu resgato a possibilidade de me envolver com dor do outro, 

aquela dor que não é minha mais me dói, que reencontro a 

dimensão do cuidado com a dor total do outro (física, 

emocional e existencial) (Nogueira da Silva, 2015). 

 

 A autora ainda acrescenta que cada relação de amor vivenciada no trabalho em 

saúde é a possibilidade de significar a prática dando um enraizamento ontológico, caso 

contrário será apenas um trabalho remunerado, automatizado. Embasamento que reforça 

o Cuidado aqui aprofundado. 

Como aliar esse amor, essa dimensão subjetiva ao cuidado instrumental? Como a 

fusão de horizontes (Gadamer, 1996) pode acontecer em um encontro de 

intersubjetividades do cuidador e o sujeito que é cuidado, que vai além de fornecer 

informações técnicas? 

É essa compreensão e significado do cuidar e do Cuidado com “C” maiúsculo que 

permite compreender que a administração de medicamentos como um cuidado técnico 

pode se aliar aos aspectos do acolhimento, escuta e produzir um Cuidado humanizado, 

atento às demais necessidades dos idosos. Em outras palavras, ao administrar um 

medicamento, o cuidador pode explicar a necessidade daquele medicamento, 

promovendo um diálogo e não apenas informações. O que pode significar para os idosos 

uma vivência de atenção e zelo ao acolherem a sua dor. Para o cuidar atingir seu destino, 

será preciso ouvir as idosas fundir nossos horizontes para caminharmos em direção a 

compreensão de um Cuidado humanizado teórico e prático. 
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Assim poderemos saber a que será que se destina nosso Cuidado, nossa existência, 

como uma rosa pequenina que deve ser regada, amparada, pois, assim como uma rosa, 

somos uma matéria viva tão fina, carente de Cuidado, mas podemos ser capazes de cuidar 

e sermos Cuidados, sempre. 

 

6.2 Uma questão de zelo: o convite ao Cuidado humanizado 

 

O zelo para nossas idosas foi mencionado como sinônimo de cuidar e de tratar 

bem, como uma argila, que é moldada pela mão de quem cuida transformando aquela 

matéria em uma escultura chamada “Cuidado”. 

Cuidar é querer, é fazer projetos, é moldar a argila. Querer 

é o atributo e o ato do ser. Cuidar é sustentar no tempo, 

contra e a partir da resistência da matéria, uma forma 

simplesmente humana de ser. Mas é igualmente soprar o 

espírito (Ayres, 2009, p.36).  
 

As nossas colaboradoras trazem, em suas falas, essa “argila”, essa matéria bruta 

que pode ser moldada, transformada, por meio do sopro desse espírito que podemos aqui 

entender como o zelo. São essas as denominações que elas atribuem ao Cuidado: 

Zelar, tratar bem, respeitar (Alegria). 

 

Amor e atenção... Eu acho que é mais amor pelas 

pessoas, né minha filha? Quanto mais amor,  mais é 

melhor (Sinceridade). 

 

Tudo elas (cuidadoras) zelam, tudinho isso aqui, 

todas (idosas), essas aqui, essas ai. São muito 

cuidadosas, o pessoal (Tranquilidade). 
 

 O Cuidado, como o resultado final da argila moldada, é referenciado na alegoria 

de Higino, citada por Heidegger em sua obra Ser e Tempo (1989) para argumentar a 

respeito da condição simultaneamente contingente e transcendente da condição humana, 

a de cuidar do que tem vida enquanto se vive. 
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Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de 

terra argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe 

dar forma. Enquanto refletia sobre o que criara, interveio 

Júpiter. O Cuidado pediu-lhe que desse espírito à forma de 

argila, o que ele fez de bom grado. Como Cuidado quis 

então dar seu nome ao que tinha dado forma, Júpiter proibiu 

e exigiu que fosse dado seu nome. Enquanto Cuidado e 

Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a terra 

(tellus) querendo dar o seu nome uma vez que havia 

fornecido um pedaço do seu corpo. Os disputantes tomaram 

Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte 

decisão, aparentemente equitativa: ‘Tu, Júpiter, por teres 

dado o espírito, deves receber na morte o espírito e tu, terra, 

por teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como porém 

foi o Cuidado quem primeiro o formou, ele deve pertencer 

ao Cuidado enquanto viver. Como, no entanto, sobre o 

nome há disputa, ele deve se chamar ‘homo’, pois foi feito 

de humus (terra)’. (Heidegger, 1995, p. 263-4). 
 

 Ayres (2006) fala sobre essa alegoria e destaca aspectos relevantes que devem ser 

considerados, tais quais: o movimento, por meio da identidade que vai sendo construída 

no e pelo ato de viver, de por-se em movimento pelo mundo; a interação, por meio das 

trocas do Cuidado com a argila, que a transforma em criatura, desta com Júpiter que 

transforma a criatura num ser vivente, a terra e Saturno (senhor do tempo) interagindo 

com todos; identidade e alteridade, evidenciando que a alteridade de cada um se define 

sempre pela construção de uma identidade e vice-versa; a plasticidade, como 

possibilidade de dissolução, finitude e contínua recriação; projeto, como um potencial 

criador, a capacidade de conceber e construir projetos própria ao Cuidado; o desejo como 

uma aspiração de dar um sentido existencial às dimensões corpóreas e espirituais da nossa 

existência; a temporalidade (Saturno), na qual faz sentido falar de Cuidado na perspectiva 

do fluxo do tempo, do devir da existência; a não causalidade, no qual o Cuidado é pensado 

como “compossibilidade”, em que a totalidade só ganha sentido em cada parte e cada 

parte por sua vez tem seu sentido na totalidade e por fim a responsabilidade, evidenciando 
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que cuidar não é só projetar, é um projetar responsabilizando-se, um projetar porque se 

responsabiliza. 

 Esses aspectos destacados por Ayres (2006) nos fazem refletir sobre a interação, 

a inter-relação, a teia imbricada que é tecida pelo Cuidado. Cuidado sempre como ligação, 

como junção de elementos, como uma complexa rede, o Cuidado como um convite e um 

desafio a uma reconstrução das práticas de saúde, como uma superação da racionalidade 

das ciências biomédicas. 

Torna-se evidente, no que se refere às tecnologias 

disponíveis, a necessidade de superar a restrição àquelas 

que trabalhem restritamente com uma racionalidade 

instruída pelos objetos das ciências biomédicas. Embora 

estas ciências ocupem lugar fundamental e insubstituível, 

pelo tanto que já avançaram na tradução de demandas de 

saúde no plano da corporeidade, ao atentarmos à presença 

do outro (sujeito) na formulação e execução das 

intervenções em saúde, precisamos de conhecimentos que 

nos instruam também desde outras perspectivas. É assim 

que a tradução objetiva das identidades e aspirações dos 

indivíduos e populações de quem cuidamos, para além da 

dimensão corporal realizada pelas ciências biomédicas, 

guarda enorme interesse para o Cuidar. Conceitos e 

métodos da psicologia, da antropologia, da sociologia, 

podem nos ajudar a compreender mais ricamente os sujeitos 

com os quais interagimos nas e pelas ações de saúde (Ayres, 

2006, p.67).  
 

Os aspectos evidenciados para voltar-se à presença do outro expressos na voz das 

idosas colaboradoras remetendo como carinho, zelo e atenção nessa relação com o outro 

que cuida, nos remete ao Cuidado humanizado.   

Humanizar é entendido aqui como “garantir à palavra sua dignidade ética”, ou 

seja, possibilitar que o sofrimento a dor e o prazer possam ser expressos pelos sujeitos em 

palavras e reconhecidos pelo outro (Brasil, 2000). 
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As narrativas abaixo permitem compreender as várias dimensões do Cuidado para 

nossas idosas, nos possibilitando concluir que é de um Cuidado humanizado que elas 

falam:  

Dando de comer bem, me respeitando, tratando bem, 

dando remédio quando precisa, ir para os cantos “mais 

eu”, qualquer uma das meninas. Não tem falta de nada 

(Alegria). 

 

Assim, somente que dar de comer a gente, botar comida 

para a gente, ajeita... Dá banho, troca de roupa e veste, 

tudo, calcinha, tudo (Afeto). 

 

Ter carinho, né minha filha por eles, conversar, que é 

muito bom, a bichinha está ali calada, não tem quem 

converse (...) prestar atenção a você, se você está sentindo 

um negócio, ele vai e te escuta, tem medicamento, vai e lhe 

dá, não é isso? Pra você, pra aquilo não aumentar, pra você 

não passar mais coisas difíceis. É você... é a comida pela 

comida,  nas horas certas que aqui, graças a Deus é que não 

falta. É tratar bem, saber conversar com aquela pessoa, 

né isso? (Sinceridade). 

 

Elas contribuem assim, com a alimentação, se precisar de 

qualquer uma coisa,  quando chegam perguntam se a 

pessoa tá bem, elas tiram pressão, saber como é que tá, 

essas coisas assim (Tranquilidade). 

 

Na fala das colaboradoras, é importante ressaltar essa permeabilidade entre o 

técnico e a dimensão humanística. Silva (2006) elucida que essa dimensão humanística 

pode abarcar disposições ou habilidades humanísticas, competências comunicativas e 

uma boa relação “cuidador-paciente”. 

A dimensão técnica pode ser evidenciada nos cuidados referentes ao banho, 

comida e medicamentos, mas ele está permeado de afetividade, preocupação com o outro, 

atento às suas necessidades individuais, configurando a dimensão humanística. 

Sinceridade menciona que o cuidador deve “prestar atenção a você” (habilidades 

humanísticas), Alegria fala sobre o respeito (boa relação cuidador-paciente) e 

Tranquilidade relata que as cuidadoras conversam para saber como está (competências 
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comunicativas). Elas mencionam um diálogo, uma atenção à necessidade de quem está 

sendo cuidado. Elas personalizam a noção de Cuidado a que estamos nos referindo, 

sempre como uma permeabilidade, uma ligação, uma junção entre as dimensões técnicas 

e humanísticas. 

Esse diálogo das nossas colaboradoras representa o que Merhy (1997) denomina 

como tecnologia leve, pois produz-se no trabalho vivo, em ato, em um processo de 

relações, isto é, no encontro entre o trabalhador em saúde e o usuário/paciente. Neste 

momento de falas, de escutas, criam-se cumplicidades, relações de vínculo, aceitação e 

produz-se a responsabilidade em torno do problema que vai ser enfrentado. 

É importante destacar que essa tecnologia leve é também incorporada por Ayres 

(2002) e respalda toda a noção de Cuidado que está ancorando o nosso enredo, ressaltando 

essa ligação, essa permeabilidade entre os aspectos técnicos instrumentais e a tecnologia 

leve, imaterial, das conversas, das trocas afetivas.  

Humanizar as práticas de Cuidado é justamente essa interligação, essa 

reconciliação do técnico com a dimensão humanística no ato de cuidar. É a prática de 

atividades como banho, alimentação e administração de medicamentos imbuídas também 

da dimensão humanística, das habilidades de comunicação e trocas entre o cuidador e a 

pessoa por ele assistida. Essa reconciliação das práticas assistenciais com a vida é 

vislumbrada por Ayres (2002, p. 22). Em suas palavras ele esclarece:  

Quando o cientista e /ou profissional da saúde não pode 

prescindir da ausculta do que o outro (cliente ou os grupos 

populacionais assistidos) deseja como modo de vida e 

como, para atingir esse fim, pode lançar mão do que está 

disponível(saberes técnicos inclusive, mas não só, pois há 

também os saberes populares, as convicções e valores 

pessoais, a religião, etc), então de fato já não há mais 

objetos apenas, mas sujeitos, e a ação assistencial pode 

revestir-se efetivamente do caráter de cuidado. 
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Neste âmbito, Martins et al. (2011) desvelaram em um estudo realizado com 

idosos institucionalizados, que eles avaliaram o cuidado que recebem na instituição, como 

bom. Destacaram como principais cuidados o banho, a alimentação e a medicação. Ou 

seja, há o caráter técnico instrumental da atividade, mas ele é qualificado como bom a 

partir da avaliação subjetiva que implica na presença dos aspectos humanísticos. O 

cuidado foi avaliado como bom porque houve atenção, zelo e paciência. 

É interessante pontuar que as nossas colaboradoras exemplificam o Cuidado, 

assim como estamos conceituando. Ele é sempre uma ligação, um elo entre a técnica e os 

aspectos humanísticos (tecnologia leve). Pois mesmo Afeto, que relaciona o Cuidado a 

atividades como banho, comida e troca de roupa, ele parece sempre envolto pela 

afetividade, que se torna mais visível nas falas de Alegria, Sinceridade e Tranquilidade 

ao mencionarem o respeito, carinho, diálogo e preocupação com o outro. 

O Cuidado humanizado implica desde o cuidado instrumental técnico, banho, 

comida e medicamentos com zelo, à atenção a todas as dores, sejam elas físicas como já 

abordado pelas idosas em cenas anteriores; psicológicas (solidão, carência, auto imagem), 

e dores espirituais. O tratar e o cuidar que incluem atenção, carinho, escuta e respeito, são 

para elas zelar. 

Zelo também como sinônimo de atenção e acolhimento, como mencionou 

Sinceridade:  

“(...) prestar atenção a você, se você está sentindo 

um negócio, ele vai e te escuta”.  

 

Neste sentido, Ayres (2009) nos fala que é preciso ouvir mais. Ouvir mais porque 

o relato das pessoas, que é tão importante para o raciocínio diagnóstico e terapêutico, foi 

sendo substituído por um arsenal de tecnologias diagnósticas e terapêuticas. É sobre esse 



133 

 

 

 

ouvir que possivelmente Sinceridade coloca, se algo incomoda, esse incômodo e dor 

precisam ser ouvidos. 

Sinceridade traz também em sua fala o silêncio que deve ser “escutado”.  

“A bichinha está ali calada, não tem quem 

converse.”  

 

Por isso, Ayres (2009) continua refletindo que é preciso também ver mais. No 

sentido de enxergar aquilo que não é falado, mas que é dito através de gestos, olhares e 

também do silêncio. 

Esse prestar atenção é uma escuta amorosa, no sentido traduzido por Nogueira da 

Silva (2015), pois por si só acarinha o outro ao reconhecê-lo como sujeito, por demonstrar 

o compromisso com o sofrimento daquele a quem se dirige o Cuidar.   

Um tipo de amor, como nos fala Spinoza (1997), que surge de uma afetação 

provocada por um encontro que potencializa alegria. Sob a ótica desse amor que Spinoza 

coloca, podemos inferir que ele pode ser evidenciado diante de um ato de Cuidado, na 

relação cuidadora-idosa que foi desenhada ao longo desse enredo. Uma relação ancorada 

no respeito, no diálogo, no Cuidado humanizado, na qual mesmo diante de dores físicas 

e/ou psicológicas, diante de uma realidade que pode ser adversa como a de viver em uma 

ILPI, sem ter sido escolha; pode sim existir um encontro cuidadora-idosa capaz de 

potencializar alegria, por ser amoroso ao reconhecer o outro em sua inteireza e a acolhê-

la, um tipo de amor tão caro e tão real, dialogado e vivenciado pelas nossas protagonistas.  

Diante da reflexão empreendida entendemos que é preciso que busquemos 

incessantemente esse alinhamento dos aspectos técnicos aos humanistas na arte do cuidar 

humanizado seja nas instituições de saúde, seja nas instituições outras que também 

prestam Cuidado. 
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É esse o Cuidado vivenciado pelas nossas colaboradoras que certamente lança 

luzes para que o cuidador de idosos ou outro profissional que cuide do idoso tenha a 

dimensão do Cuidado que é esperado deles. 

E quem é esse cuidador que compõe a imbricada relação cujo ofício de cuidar é 

moldado no ato, cuidando? Chegamos ao ponto alto do nosso enredo, as idosas 

protagonizarão cenas em que elas dialogam sobre a figura do cuidador de idosos, o define, 

o enxerga em suas dificuldades e o reconhece como bom cuidador.  

Os holofotes se voltaram para o cuidador no início do nosso enredo, nos 

bastidores, tivemos um panorama sobre o cuidador de idosos e, agora, vamos aprofundar 

esse conhecimento dialogando e contracenando com o que disseram as nossas 

protagonistas, que perpassam categorias temáticas como a definição desse cuidador e o 

bom cuidador de idosos, indicando as dificuldades enfrentadas por eles, assim como nos 

revelam o significado para elas de um bom cuidador. 

 

6.3 O (não) lugar do cuidador 

Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol! (Charlie Brown Jr) 

 

Chego ao abrigo e reencontro uma profissional que estava 

lá na época em que estagiei. Um feliz reencontro. Pergunto 

se ela continua como cuidadora e ela me responde que não, 

agora ela trabalha na cozinha. Lembro de outras 

profissionais que trabalharam com ela nessa mesma época 

em que estagiei e ela me responde que uma se formou em 

enfermagem e atua na ILPI e a outra se formou em 

Psicologia e não está mais lá. Na conversa com ela tenho a 

impressão de que a função cuidador é como se fosse uma 

“passagem”. As pessoas procuram lugares mais definidos, 

profissões regulamentadas, como cozinheira, enfermeira e 

psicóloga. E reforço a minha inquietação inicial quanto à 

pesquisa que estou realizando. Quem é esse cuidador? O 

que ele faz? Como deve ser sua atuação? O que o idoso 
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espera dele? (Diário de campo da pesquisadora, 11 de julho 

de 2015). 

 

 O relato acima faz referência à função do cuidador como uma “passagem” e tal 

termo nos remete a um “não lugar”, nem é início, nem chegada, é travessia. Sobre isso 

Augé (1994) evidencia esse termo não lugar, representando metaforicamente como zonas 

de trânsito e de passagens de nossas cidades, ruas, rodoviárias, aeroportos. Em maior ou 

menor grau, temos a passagem de um canto para outro, de um deslocamento, de um deixar 

coisas para buscar outras, de uma origem e de um destino, de um tempo de espera de 

lugares, de todos e de ninguém. 

 O cuidador formal de idosos ainda não é uma profissão regulamentada e devido a 

isso parece estar nessa travessia, esperando a delimitação do seu lugar, que se confunde 

com a de outras profissões como veremos a seguir. 

 Em nosso país, assim como em diversas partes do mundo, as estatísticas sobre o 

envelhecimento populacional e as projeções demográficas sobre o número de idosos que 

teremos nas próximas décadas, entre outros dados, fazem com que o foco da mídia e dos 

especialistas não seja apenas o sistema previdenciário ou a saúde pública, mas, de modo 

crescente, também o debate em torno do cuidador dos idosos (Debert, 2012). 

 Ao ser indagadas sobre quem prestava o Cuidado para as idosas colaboradoras 

dessa pesquisa, nenhuma delas referiu-se diretamente à figura do cuidador, ao lançar a 

pergunta: “Quem cuida de você aqui?”.  

Todas. Uma de noite outra de dia... Gilvan e Genildo, 

São vigias de dia. E cuidador das coisas aqui do pastor, 

agoar, plantar, varrer (Alegria). 

 

Eu me cuido (Afeto). 

 

Aqui.... ninguém, é qualquer uma, é porque aqui a minha 

roupa tem a lavadeira pra lavar, aqui o cumê vem tudo do 
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pessoal da cozinha, o meu quarto as meninas que fazem 

limpeza, faz tudo, né? (Sinceridade). 

 

Aqui tem um pessoal que tá ali, que ele ajuda as pessoas, 

dá alimentação, se tiver, tem médico, tem médica vem, 

quando vem (Tranquilidade).  

 

 Porém, em seguida, ao perguntar especificamente sobre quem é e o que faz o 

cuidador de idosos, elas parecem identificar essa função e falam sobre suas atribuições. 

É tratar bem, zelar, dar banho, dar de comer, dar 

remédio, andar pela região (Alegria). 

 

Dá banho, troca de roupa e veste... Até o momento, elas 

cuidam bem (Afeto). 

 

Limpa elas tudo direitinho, ninguém sente mal cheiro 

dessas velhinhas, nem delas nem da cama delas porque são 

tudo bem limpinhas e bem cuidadinhas, que pra isso é 

tudo bem feito, viu? As meninas aqui trabalham bem... elas 

fazem tudo porque de cortar unha, até aparar os cabelos, 

viu? Fazer esses curativos tudo porque têm umas que já 

estão as coisas estragadas de quentura de cama, né? 

(Sinceridade). 

 

Ele cuida quando as pessoas precisam de remédio, das 

casas, olhe, isso ai tudinho depende delas (faz menção à 

ILPI como um todo) (Tranquilidade). 

 

 As falas das colaboradoras evidenciam, por um lado, aspectos positivos, nos quais 

elas estendem a noção de Cuidado para todos que trabalham na ILPI, inclusive para si, 

como no caso de Afeto, mas também ao serem indagadas sobre o cuidador de idosos, elas 

elencam atividades concernentes à sua atribuição, mas algo ainda parece não estar tão 

claro quanto à delimitação do seu papel, talvez como reflexo da falta da regulamentação 

dessa ocupação e de algumas interfaces com outras profissões. O papel do cuidador de 

idosos parece confundir-se com as atividades dos técnicos de enfermagem e dos 

empregados domésticos, como discorreremos a seguir. Até onde pode ir o cuidador de 

idosos? Ele pode administrar medicamentos e realizar curativos? Ou isso é uma atribuição 
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dos técnicos de enfermagem? Ele pode fazer tarefas domésticas, como limpeza dos 

ambientes e fazer comida para o idoso? Ou isso não é de sua competência?  

É importante destacar que muitos desses descompassos quanto a quem é e o que 

faz esse cuidador encontram legitimidade nas divergências em torno dos embates com 

outras categorias, como os profissionais da área de enfermagem e os empregados 

domésticos (Debert & Oliveira, 2015). 

Neste âmbito, faz-se mister pontuar que o projeto de lei nº 284 de 2011 que 

regulamenta a profissão de cuidador de idoso, evidencia, no texto, a substituição da 

expressão “cuidador de idoso” por “cuidador de pessoa idosa”, uma vez que essa 

expressão é mais utilizada pelas entidades vinculadas ao exercício dessa profissão 

(Esteves, 2013). 

 Um outro projeto de lei mais recente é de nº 4702/2012 de autoria do senador 

Waldemir Moka (PMDB/MS) que fez com que a regulamentação da profissão de 

cuidador de idosos ganhasse evidência em nosso país.  

O projeto dispõe sobre o exercício da profissão de cuidador e já evidencia a 

expressão “cuidador de pessoa idosa”, designando-o como o profissional que desempenha 

funções de acompanhamento e assistência exclusivamente à pessoa idosa, a saber: 

prestação de apoio emocional e na convivência social da pessoa idosa; auxílio e 

acompanhamento na realização de rotinas de higiene pessoal e ambiental e de nutrição; 

cuidados de saúde preventivos, administração de medicamentos e outros procedimentos 

de saúde e auxílio e acompanhamento na mobilidade da pessoa idosa em atividades de 

educação, cultura, recreação e lazer (Brasil, 2012). 

Guimarães, Hirata e Sugita (2011) destacam que, embora o mercado de trabalho 

do cuidador formal seja amplo, existe a concorrência com auxiliares de enfermagem e 

técnicos de enfermagem. 
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O auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem são 

duas profissões regulamentadas por diplomas reconhecidos 

pelo Estado, o que não é o caso da formação das 

“cuidadoras” em organismos privados. As Instituições de 

Longa Permanência para Idosos preferem contratar 

“auxiliares de enfermagem” e “técnicos de enfermagem”, 

que podem praticar atos técnicos, do que (sic) empregar 

“cuidadoras”, que não podem administrar medicamentos ou 

aplicar injeções (Guimarães, Hirata, & Sugita, 2011, p.167).  

 

Debert e Oliveira (2015) sinalizam que, de modo geral, as disputas mais acirradas 

sobre a atuação do cuidador parecem ocorrer nos Conselhos de Enfermagem (Conselho 

Federal de Enfermagem – Cofen e Conselhor Regional de Enfermagem do Estado de São 

Paulo). 

Os protestos do Coren-SP e do Cofen são considerados 

pelos militantes envolvidos com a profissionalização, bem 

como pelos integrantes das associações de cuidadores de 

idosos o motivo central pelo qual o projeto (4702/2012), 

que já tramita há mais de dois anos, ainda não foi aprovado  

(Debert & Oliveira, 2015, p.19).  

 

 Essa discussão envolve outra que é a alocação da profissão do cuidador. O debate 

concentra-se muito claramente em torno do lugar do Cuidado: ele está mais próximo dos 

procedimentos de saúde e, portanto, corresponde mais ao trabalho do profissional da área 

da enfermagem, ou se aproxima de uma atividade de assistência, mais próxima até das 

atividades desempenhadas pelas empregadas domésticas? 

 Esse questionamento foi um dos motes discutidos por Debert e Oliveira (2015) e 

parece ter sinalizado alguma resolução na fala da Deputada Benedita da Silva, no II 

Encontro de Cuidadores (2014). A deputada afirma que a categoria “cuidador de idosos” 

deverá ficar entre as duas vertentes que é saúde e assistência social, dessa maneira, levada 

para a área da seguridade social, porque assim tratar-se-á da família e das pessoas em suas 

diferentes dimensões. 
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 Porém, essa resolução não parece dirimir o problema, pois a discussão com a 

enfermagem vai além, questionando as atribuições e as responsabilidades que competem 

a cada um, cuidador e profissional da enfermagem. 

 O artigo 5º do projeto de lei em discussão (nº 4702/2012) destaca que é vedado ao 

cuidador de pessoa idosa, exceto se formalmente habilitado, o desempenho de atividades 

que seja de competência de outras profissões legalmente regulamentadas. No entanto, 

deixa uma lacuna ao colocar que esse profissional poderá administrar medicamentos e 

outros procedimentos de saúde (Brasil, 2012). 

Assim, vemos que não ficam especificados quais são esses 

procedimentos de saúde que podem ou não ser feitos pelos 

cuidadores, muito menos o que se entende por um 

procedimento de saúde – aferir pressão? Dar banho? Medir 

temperatura? Fazer o destro? Esse limiar, que divide as 

atividades que podem ser desempenhadas por cuidadores 

daquelas atribuídas exclusivamente aos profissionais 

habilitados pela área da enfermagem está em constante 

disputa nos espaços em que se discute a regulamentação da 

profissão e a atuação dos cuidadores de idosos (Debert & 

Oliveira, 2015, p.22).  

 

 Vários interesses parecem estar em jogo, que vão desde a conquista de um nicho 

do mercado por parte dos cuidadores e o receio de perder espaço por parte da 

enfermagem, até a ideia que consideramos ser central que é a realidade clamando por 

esses profissionais para que exerçam suas atividades com compromisso ético, social, 

dialogando saberes para que o idoso, que é quem desvelou essa necessidade, seja também 

o principal beneficiado.  

 Percebe-se que ainda muitos debates e discussões deverão permear esse campo de 

formalização da profissão do cuidador de pessoa idosa, porém faz-se mister o convite  à 

reflexão feito por Debert e Oliveira (2015), quando chamam a atenção para o fato de que, 

em nenhum momento, na discussão do projeto de lei 4702/2012,foi citada a participação 

do cuidador, escutar suas falas e seus anseios. A enfermagem se posiciona, assim como o 
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poder público e os representantes dos dirigentes das associações dos cuidadores. Mas ele, 

um dos atores principais desse debate – o cuidador –, onde está? Aproveitamos a 

discussão para incluir outra questão: e o idoso onde está?  

Além deste embate travado com a enfermagem, o cuidador de pessoa idosa se 

depara com outro embate, que é a delimitação do espaço dele quando comparado ao do 

empregado doméstico. 

 Concernente a isso, faz-se relevante que pontuemos que, devido a essa não 

regulamentação da profissão do cuidador de idosos, as suas atividades também não ficam 

claras e, muitas vezes, as famílias e/ou as instituições cobram do cuidador a execução dos 

afazeres domésticos. Tomiko (2008) aponta que o perigo nessas situações é que o 

cuidador deixe de atender a pessoa idosa. 

Atualmente, no Brasil, os cuidadores formais de idosos são considerados uma 

função identificada na Classificação Brasileira de Ocupações CBO, estando o cuidador 

de idosos compreendido pelo código 5162 – Cuidadores de crianças, jovens, adultos e 

idosos, e o cuidador de idosos especificamente definido pelo código 5162-19. É 

importante ressaltar que são sinônimos para cuidador de idoso: acompanhante de idosos, 

Gero-sitter, cuidador de pessoas idosas e dependentes, Cuidador de idosos domiciliar, 

Cuidador de Idosos Institucional (Brasil, 2002): 

Porém, um ponto que merece nossa atenção é a diferenciação entre o empregado 

doméstico e o cuidador que atua em domicílio, que é considerado um trabalhador 

doméstico. 

As últimas décadas vêm assistindo ao aumento no interesse 

pela profissionalização do trabalhador doméstico, com o 

surgimento de agências especializadas em seleção e 

encaminhamento, cursos de formação e outras formas de 

legitimação da atividade de empregadas, diaristas, babás e, 

mais recentemente, cuidadores de idosos. É importante 

ressaltar, portanto, a diferença entre trabalhador doméstico 
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– que inclui uma série de profissionais que trabalham em 

domicílio – e empregado doméstico – normalmente en-

carregado da limpeza, da organização e de outros cuidados 

com o ambiente físico do domicílio (Debert & Oliveira, 

2015, p.24). 

 

   As autoras discutem a questão da relação historicamente construída no 

contexto brasileiro entre a empregada doméstica e o cuidador de idoso. E essa 

discussão ficou mais evidente depois da concessão de novos direitos, de acordo com 

a Emenda Constitucional nº 72/2013. 

   Os cuidadores de idosos são, majoritariamente, informais e, por isso, 

alocados no contexto familiar. Em um estudo realizado por Rifiotis e Santos (2006), 

constataram que 60% das famílias pesquisadas tinham empregadas domésticas que 

auxiliavam no cuidado de seus idosos dementados. Isso se torna bastante relevante 

quando os autores demonstram que elas atuavam com o cuidador familiar no processo 

do cuidado. Os autores ressaltam ainda que essa figura é pouco citada na literatura 

sobre o cuidado, embora apareça, no dia a dia das famílias pesquisadas, como 

importante mediadora que permite ao cuidador familiar, por exemplo, assumir outros 

compromissos. 

Outro estudo, realizado por Neri e Sommerhalder (2006), revelou que das vinte 

cuidadoras familiares entrevistadas, sete tinham empregadas domésticas, das quais 

três ajudavam apenas no serviço da casa e quatro ajudavam também no cuidado ao 

idoso.   

Dessa forma, historicamente muito ligada à atividade das 

empregadas domésticas, a profissão de cuidador de idosos 

está, atualmente, sendo afetada por essa nova legislação que 

generaliza o trabalhador doméstico. Ao passo que o projeto 

de lei específico sobre a regulamentação da profissão de 

cuidador – o PL 4.702/2012 – tem, entre seus principais 

objetivos, exatamente diferenciar essas atividades, 

colocando o trabalho de cuidado de pessoas em outra esfera 

(Debert & Oliveria, 2015, p.27). 
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 E que esfera seria essa? Que diferenciações devem ficar claras entre as atribuições 

do cuidador e da empregada doméstica? Até onde vai a atuação de um e começa a do 

outro e vice versa? Será que esse embate envolve outro que abarca a questão do status da 

profissão? Ser cuidador confere mais status do que ser empregada doméstica? 

 Sinceridade traz, em sua fala, atividades que a cuidadora faz que poderiam ser 

atividades do empregado doméstico também, como preparar comida e lavar algumas 

peças. 

Elas (cuidadoras) não dormem nadinha aqui, porque vai lá 

e vem cá, elas na boca da noite, fazem um mingau, com 

aqueles copos de mingau passado no liquidificador, 

muito gostoso que até eu tomo também, é bom, ai ela dá 

tudinho, as que não pode tomar, bota naquelas mangueira, 

viu? Elas botam ali água para as bichinhas, aquilo ali, olha 

lá se está urinada ou se está suja de qualquer coisa, vai e 

troca tudinho, aquelas panos se estiverem molhados, vai 

lava e troca outros. São umas mulheres que trabalham 

demais, viu? As mulheres daqui são trabalhadoras. 

 

 Fato é que esses e tantos outros questionamentos ainda ficam sem respostas. Há 

muito o que se discutir, pois até o projeto de lei que estamos esmiuçando não deixa clara 

essa delimitação do papel do cuidador, como mostramos a seguir: 

Art. 4º O contrato de trabalho do cuidador de pessoa idosa:  

I – quando contratado por pessoa física para seu próprio cuidado ou de seu familiar, seguirá 

a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e legislação correlata;  

II – quando contratado por pessoa jurídica, seguirá a Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e legislação correlata.  

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação do cuidador de pessoa idosa como 

Microempreendedor Individual.  
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§ 2º No caso do inciso I, é vedado ao empregador exigir do cuidador a realização de outros 

serviços além daqueles voltados ao idoso, em especial serviços domésticos de natureza geral 

(Brasil, 2012; grifos nossos).  

 Sobre isso, Debert e Oliveira (2015) fazem a seguinte reflexão acerca dos serviços 

domésticos de natureza geral: 

O PL, assim, tenta delimitar ao cuidador a responsabilidade 

de atender exclusivamente ao idoso, vetando a realização de 

serviços domésticos em geral. Entretanto, a afirmação é 

ambígua, deixando em aberto se quando voltados ao idoso, 

ou se este morar sozinho, por exemplo, esses serviços 

poderiam ou não ser realizados (Debert &Oliveira, 2015, 

p.29).  

 

 As autoras continuam o texto refletindo sobre a importância dessa delimitação de 

papeis e citam discursos de presidentes de associações de cuidadores de idosos e de 

políticos envolvidos no PL, ambos argumentando a necessidade dessa delimitação. 

Porém, há ainda muita falta de definição desses papeis, porque argumenta-se que o 

cuidador deve prestar esse Cuidado ao idoso em todos os âmbitos, incluindo atividades 

domésticas referentes a ele, como alimentação, limpeza do banheiro após o uso, entre 

outros. Então, o cuidador também faria as atividades domésticas, mas somente quando 

estivessem diretamente ligadas ao idoso. 

 Mas o que parece é que essa celeuma ainda gerará muitas reflexões, debates e 

quiçá o envolvimento de todos os atores sociais envolvidos e diretamente afetados por 

essa realidade. O que temos atualmente é uma situação paradoxal e cheia de 

questionamentos e desafios. 

Sobre esses desafios impostos à delimitação da profissão do cuidador, Debert 

(2015) coloca que: 

Nosso argumento central é o de que a regulamentação da 

profissão de cuidador enfrenta um duplo desafio: (1) 

encontrar um espaço profissional que delimite com clareza 
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as fronteiras dessa atividade, de modo a não confundi-la 

com as atividades de outros profissionais que operam em 

áreas paralelas; e (2) dar dignidade a esse trabalhador, 

evitando que suas funções se confundam com a de 

empregada doméstica, profissão tida no nível mais baixo na 

escala das profissões (Debert & Oliveira, 2015, p.30). 

 

Sabe-se que a formalização só terá efeito se na prática houver o cumprimento do 

que for estabelecido em lei e, para isso, a participação e a apropriação dessas atribuições 

do cuidador devem ser assumidas, discutidas e implementadas pelo cuidador, pois assim 

haverá um sentimento de identidade. Como afirma Jacobi (2002), os sentimentos de 

identidade e pertencimento concedem um sentido de comunidade importante para a 

construção da cidadania e, assim sendo, a participação social torna-se requisito 

fundamental para um exercício efetivo da prática cidadã.  

 Esperamos que esses desafios sejam superados, inclusive por meio de estudos 

como este que ajudam a lançar luzes sobre o papel do cuidador de idosos. Enquanto não 

há essa definição e profissionalização, outra questão se coloca: a fiscalização das 

atividades realizadas.  

 Sobre esse aspecto é importante ressaltar que o referido projeto de lei (4.702/2012) 

ainda traz a necessidade de aumento em 1/3 às penas para crimes previstos na Lei nº 

10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), quando cometidos pelo cuidador de 

pessoa idosa no exercício de sua profissão. 

 Neste sentido, Alegria faz um comentário quanto ao cuidador que pode maltratar 

o idoso e ser punido por isso, “sujar sua carteira”: 

Quem quer uma mulher pra maltratar a idosa? Ai a família 

não quer, ai não entra mais em canto nenhum. Diz: oh, 

aquela ali não bote não, não presta não, dá no idoso, judeia, 

como é que pega emprego? Nunca. E sendo com capricho, 

zelando, saiu dali, pega outro.  Mas sendo desmantelado, 

não pega mais não. Ai depois de sujar a carteira, não 

trabalha em canto nenhum. De jeito nenhum. (Alegria). 
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 Acerca desse assunto Esteves (2013) revela alguns dados e faz uma alerta para 

que haja mais fiscalização em relação ao exercício profissional do cuidador de pessoa 

idosa.  

Cumpre acrescentar que ao regulamentar a profissão de 

cuidador por meio das deliberações contidas na Lei, passa-

se a se preocupar com a fiscalização das ações desse 

profissional, tendo em vista a existência de situações de 

violação de direitos, a exemplo dos casos concretos de 

violência contra a pessoa idosa (Esteves, 2013, p.25). 

 

 De acordo com os dados do “Disque 100”, no primeiro semestre de 2015 houve 

16.014 denúncias relacionadas à violação de direitos da pessoa idosa, um aumento de 

16% quando comparado ao mesmo período de 2014. Em ordem decrescente, os tipos de 

violação cometidos foram: negligência, violência psicológica, abuso financeiro e 

econômico/violência patrimonial e violência física (Brasil, 2015).  

Enquanto não for aprovada legislação própria que garanta 

direitos específicos aos cuidadores de idosos, estes 

permanecem submetidos às normas gerais, comuns a todos 

os demais trabalhadores, as quais variam de acordo com a 

forma com que desempenham suas atividades. Assim, 

primeiramente deve ser identificado o tipo de contrato de 

trabalho em que se enquadra o cuidador de idosos, seja 

empregado comum (o dito celetista), autônomo, doméstico 

ou voluntário (Souza, 2008, p. 34). 

 

Embora o cuidador de idoso não tenha status de profissional de saúde, é possível 

trazer tal categoria para o diálogo em função da tarefa em comum que possuem – o cuidar, 

apesar das especificidades envolvidas. 

Porém, o que se percebe é uma alienação política nos discursos dos cuidadores de 

idosos, cabendo a eles a conquista, por meio de discussão e participação para o exercício 

pleno de sua cidadania, reivindicando seus direitos e deveres, pois sabe-se que muitos 

exercem suas atividades com jornadas de trabalho abusivas e a não observância da 
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remuneração justa, o que pode afetar diretamente a qualidade do cuidado prestado ao 

idoso (Esteves, 2013).  

 Observa-se que há uma procura grande por esse profissional, tendo em vista o 

crescimento da demanda por instituições para a pessoa idosa e, com isso, os cuidadores 

formais contratados para auxiliar os idosos em suas atividades básicas e instrumentais da 

vida diária são essenciais nesses espaços (Duarte, 2011). 

A identidade do cuidador formal de idosos está em construção e, para isso, 

esforços devem ser despendidos para que essa identidade seja ancorada em saberes éticos, 

consistentes e responsáveis. 

 Faz-se mister ressaltar a importância do empenho e o esforço de todos os atores 

sociais envolvidos para que se regulamente a profissão de cuidador de idoso com a sua 

devida formatação e requisitos que atendam às suas necessidade e especialmente a dos 

idosos por ele assistidos. 

 É importante que olhemos e discutamos questões práticas como as que foram 

colocadas aqui: a definição de papeis, as atividades executadas, assim como vale salientar 

que foram bastante enaltecidos os aspectos instrumentais do Cuidado. Mas o que nos 

move é ir além, visando aspectos de um Cuidado integral que envolva a dimensão 

humanística, que promova a reflexão e busque alternativas sobre as dificuldades que 

podem ser enfrentadas por esse cuidador na execução de suas atividades e como elas 

podem ser minimizadas. 

 Uma vez tendo seu “lugar ao sol”, que caminho(s) devem ser traçado(s) para que 

tenhamos um bom profissional formado, um bom cuidador de idosos? 
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6.4 O bom cuidador de idosos 

 

Nas palmas de tuas mãos 

leio as linhas da minha vida. 

Linhas cruzadas, sinuosas, 

interferindo no teu destino. 

Não te procurei, não me procurastes –  

íamos sozinhos por estradas diferentes. 

Indiferentes, cruzamos 

Passavas com o fardo da vida... 

Corri ao teu encontro. 

Sorri. Falamos. 

Esse dia foi marcado  

com a pedra branca da cabeça de um peixe. 

E, desde então, caminhamos 

juntos pela vida... 

 

 O poema que embeleza esta cena é de Cora Coralina e se chama “Meu destino”. 

E aqui poderia ser também a voz do cuidador ao seu idoso institucionalizado. O cuidador 

pode ver nas palmas das mãos, nas rugas, nas dores e alegrias do idoso o seu destino, o 

seu caminho. O cuidador, que assim como o idoso, caminhava por outras estradas, mas 

tiveram seus caminhos encontrados em uma ILPI, e desde então podem caminhar juntos. 

Muitas vezes, o cuidador é para o idoso a pessoa com quem tenha mais contato ao longo 

dos seus dias, compartilhando dores, afetos e tantos outros sentimentos suscitados nesta 

relação de cuidar. 

 Sob o olhar das nossas protagonistas, elas nos falam sobre as dificuldades que 

percebem que os cuidadores enfrentam, assim como nos dão pistas sobre o que se esperar 

de um bom cuidador de idosos e, mais do que isso, elas parecem vivenciar essa boa 

relação com o cuidador. O discurso delas é respaldado e retratado pela vivência.  
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6.4.1 Das dificuldades enfrentadas: “Um sufoco” 

Perguntamos às nossas colaboradoras quais dificuldades elas achavam que o 

cuidador enfrentava no seu dia a dia de trabalho. 

A dificuldade dele é deixar a família em casa e vir para 

aqui. Uma noite e outra não. O homem ou a mulher. Mãe 

de família quer estar em casa, ai pra estar aqui tem que 

pagar uma pessoa pra ficar lá. E o marido vem pra cá e deixa 

a mulher sozinha (Alegria). 

 

Dessas senhoras que vivem aqui, pra tomar banho tem que 

as meninas dar, trocas de roupa tem que as meninas 

trocarem, pra ir pra cama tem que as meninas botarem, 

pra estar ai, as meninas que botam, mulher isso é um 

sufoco (Sinceridade).  

 

Minha filha, eu não compreendo bem as coisas, mas eu acho 

que assim porque muitas são donas de casa, não moram 

muito pertinho, as bichinhas vêm, né? Ai outras coitadinhas 

quando saem daqui vão pra casa, quando chegam em casa 

não tem nem sossego, vem com uma dor de cabeça, perna 

doendo, no lugar de parar pra ir cuidar daquilo que deixou. 

É, porque toda dona de casa que trabalha, ela tem 

dificuldade de sair porque as bichinhas saem naquele 

cuidado, quando saem já tem aquilo que fazer, às vezes 

chega tão cansada de estar pra lá e pra cá, mas ai tem 

que fazer que é a dona da casa (Sinceridade). 

 

Na fala das nossas colaboradoras, essa sobrecarga de trabalho foi elucidada, 

referindo-se à dificuldade em conciliar a casa e o trabalho, assim como os afazeres do 

cuidador que demandam o desgaste físico. 

Um estudo, realizado por Nascimento, Moraes, Silva, Veloso e Vale (2008), 

buscou realizar uma revisão da produção científica sobre o cuidador de idosos entre os 

anos de 2000 e 2007 e revelou que a condição de ser cuidador denota sobrecarga de 

trabalho, quase sempre vinculado a situações de conflitos familiares e à falta de 

informações necessárias ao desempenho do cuidado. 

 A Instituição pesquisada abriga excepcionalmente idosas do sexo feminino e, por 

consequência, as cuidadoras também são desse mesmo gênero. Ademais, a literatura 
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aponta o predomínio de mulheres como cuidadoras, o que evidencia as dificuldades 

apontadas por Alegria e Sinceridade para a mulher conciliar o trabalho de cuidadora com 

o seus afazeres domésticos. 

O predomínio do sexo feminino e do estado civil casado 

entre os cuidadores corroborou dados publicados na 

literatura, evidenciando que as mulheres exercem a 

atividade de cuidar em função de raízes históricas, culturais, 

sociais e afetivas. A prática das mulheres em cuidar de 

filhos, esposo e casa pode facilitar a adaptação para exercer 

o cuidado à pessoa idosa. (Colomé et al., 2011, p. 308). 

 

 Essa dificuldade em conciliar o trabalho com o cotidiano do cuidador também foi 

revelada no estudo realizado por Reis, Neri, Araújo, Lopes e Cândido (2015) que apontou 

que o processo de cuidar do idoso pode acarretar dificuldades e limitações no cotidiano 

da cuidadora, incluindo o desempenho das atividades da vida social e de lazer. 

 Neste mesmo direcionamento, Amendola, Oliveira e Alvarenga (2011) destacam 

que a tarefa de cuidar relacionada à vida cotidiana do cuidador pode desencadear 

sobrecarga de trabalho e comprometer a qualidade de vida desse cuidador. 

 “Um sufoco” essa foi a expressão usada pela colaboradora Sinceridade para 

referir-se ao trabalho das cuidadoras, como o banho, a troca de roupa e a 

locomoção/transferência dos idosos. 

 Esteves (2013) relata também essas dificuldades referindo-se ao desgaste físico 

do cuidador, no dia a dia, mencionando com as seguintes atividades: transferências de 

paciente/idoso, movimentação de materiais e equipamentos, banho (às vezes no leito), 

transporte de paciente/idoso em maca ou cadeira de rodas, auxílio na vestimenta, troca de 

fralda, entre outros procedimentos. 

 A exigência física para o trabalho também foi uma dificuldade apontada pelos 

cuidadores no estudo realizado por Colomé et al. (2011), eles evidenciaram mudança da 
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sua saúde em função do serviço, acarretando cansaço, estresse, dores de coluna e 

aparecimento de doenças e outros sintomas. 

 É importante destacar que, muitas vezes, pelo despreparo e desconhecimento das 

questões em torno do envelhecimento, como os aspectos fisiológicos e emocionais, os 

cuidadores não estimulam o autocuidado e a independência do idoso, sobrecarregando 

mais ainda suas atividades.  

 Ferreira, Alexandre e Lemos (2011) ratificam esse posicionamento, alegando que 

os cuidadores não recebem orientação adequada para o exercício de suas atividades, 

comprometendo a qualidade de vida do cuidador, fazendo com que ele se sinta 

sobrecarregado, o que pode trazer prejuízos à sua saúde. Corroborando também com esse 

pensamento, Reis et al. (2015) trazem que a sobrecarga do cuidador pode reduzir a 

qualidade dos cuidados prestados e, consequentemente, afetar a saúde não só da pessoa 

que recebe como também da que presta cuidados. 

 De acordo com Barbosa, Santos e Trezza (2007), a rotina de trabalho dos 

cuidadores de pessoa idosa podem acarretar DORT (Doenças Osteomusculares ou 

músculo-esqueléticos Relacionados ao Trabalho), que abrangem uma variedade de 

condições inflamatórias e degenerativas afetando músculos e tendões, entre outras 

estruturas. Sobre isso Esteves (2013) nos alerta que 

Ao se relacionar DORTs e cuidadores formais de idosos, 

não se encontram subsídios suficientes na literatura 

específica, que se apresenta escassa. Tal situação talvez 

ocorra por ser uma profissão jovem, mas que requer um 

olhar atento dos profissionais de saúde, principalmente de 

fisioterapeutas, que têm nesse âmbito, ampla atuação, tanto 

no aspecto acadêmico como na área profissional (prevenção 

e tratamento) (Esteves, 2013, p.32).  

 

Porém, é importante destacar que as pessoas que se enveredam por essa área de 

atuação, submetem-se, algumas vezes, a condições extremas de desgaste não só físico, 
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como emocional. Por isso é de grande importância uma boa formação técnica 

fundamentada não só em conceitos teóricos, como também em aspectos humanos e éticos. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, assim como o Estatuto do Idoso, 

ressaltam a importância de orientar e capacitar esse cuidador, bem como todos os 

profissionais envolvidos na assistência à pessoa idosa. 

O Ministério da Saúde lançou o Guia do Cuidador de Idoso (2009), que traz 

noções práticas para profissionais e leigos. Os exemplares foram distribuídos em todo o 

país e o objetivou contribuir para a formação de cuidadores a fim de minimizar a tensão 

que envolve boas e más iniciativas na formação desses cuidadores (Lemos & Medeiros, 

2011).  

O Guia do Cuidador de Idoso traz algumas atividades que devem fazer parte da 

rotina do cuidador (Brasil, 2009): 

1. Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde; 

2. Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada; 

3. Ajudar nos cuidados de higiene; 

4. Estimular e ajudar na alimentação; 

5. Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: andar, tomar sol e exercícios 

físicos; 

6. Estimular atividades de lazer e ocupacionais; 

7. Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de conforto; 

8. Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da equipe de saúde; 

9. Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada; 

10. Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida e 

recuperação da saúde dessa pessoa. 
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Contudo, por ser um profissional que emergiu em virtude de uma necessidade das 

instituições, os cuidadores são pessoas que, geralmente, não passam por um processo de 

qualificação, atuam baseados em modelos familiares e não têm acompanhamento técnico. 

 No relato de uma das nossas colaboradoras, ela afirma que as cuidadoras são 

treinadas porque sabem conversar e dialogar. Não sabemos se, de fato, aconteceu esse 

treinamento, mas o relato de Tranquilidade nos dá pistas de que, para ela, um cuidador 

capacitado é aquele que sabe dialogar.  

Elas são treinadas, ela não vem pra... “como é que você tá?”, 

como é que está? Tudo bem? Você não está sentindo nada 

não? (Tranquilidade). 

 

 Essa orientação ao cuidador em conversar com o idoso, dialogar sobre suas 

necessidades vem sendo  realizada em algumas iniciativas por meio de treinamentos ou 

até em cartilhas, manuais, como no caso do Guia Prático de cuidado à saúde da pessoa 

idosa organizado por Nunes e Piuvezam (2016), que ressaltam a importância de entender 

as necessidades dos idosos, através de perguntas, frases curtas e, entre outros, não 

interromper a pessoa idosa no meio da sua fala, pois a comunicação envolve um 

compartilhamento de sentimentos, opiniões, além dos aspectos não verbais que também 

devem ser observados. 

 Velásquez et al. (2011) afirmam que o treinamento sócio educacional destinado 

aos cuidadores de idosos é importante no sentido de promover condições ambientais 

propícias à manutenção da funcionalidade do idoso, no que concerne à sua autonomia e 

à oferta de ajuda física, cognitiva, legal, afetiva e espiritual. 

 A autora ainda chama atenção para importantes assuntos que devem ser 

considerados na composição curricular dos cursos de formação de cuidadores de idosos, 

tais como: o enfrentamento do cuidador diante da morte do idoso e orientações e técnicas 

na forma de lidar com assuntos que causam sofrimento, como, por exemplo, a solidão. É 
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preciso um olhar mais atento aos aspectos físicos e emocionais do cuidador para a 

realização de um Cuidado integral. 

Almeida, Azevedo, Reiners e Sudré, (2012) corroboram com a importância da 

capacitação, afirmando que a intervenção educativa pode contribuir para mudanças no 

estilo de vida, favorecendo o conhecimento, sendo um dos meios para vencer os desafios 

impostos pelas condições de saúde, propiciando, também, o aprendizado de novas formas 

de cuidar, com ampliação das oportunidades para resgate do bem-estar físico e emocional. 

Outros estudos feitos por Ribeiro et al., (2009) e Carneiro, Pires, Dutra e 

Guimarães (2009) indicam que os cuidadores alegam que a falta de cursos ou educação 

continuada e a falta de conhecimento acarretam desmotivação e despreparo profissional 

para lidar com os idosos.  

Neste mesmo direcionamento, Colome et al., (2011) revelaram em um estudo com 

cuidadores de idosos duas categorias que se referem às dificuldades encontradas por eles, 

quais sejam: “sobrecarga de trabalho e exigência física” e “necessidade de conhecimento 

para cuidar de idosos”. Os dados dessa pesquisa reforçam ainda mais a necessidade de 

uma educação permanente destinada aos cuidadores, por meio do desenvolvimento de 

estratégias e ações multidisciplinares. 

Castro e Almeida (2009), ao discorrerem sobre o cuidado ao idoso, buscaram 

identificar, nos resumos de pesquisas científicas, como o cuidado ao idoso foi abordado 

e discutir o cuidado elucidado nessas pesquisas. Os resultados indicaram que o cuidado 

ao idoso foi abordado sob vários olhares, com destaque para o “cuidador familiar no 

domicílio”, a necessidade de investir na “formação/qualificação profissional” e, entre 

outros, a “atuação do enfermeiro”. Além disso, esse estudo apontou para a necessidade 

de investimento na qualificação profissional de trabalhadores que cuidam dos idosos.  
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O que percebemos é que as discussões que giram em torno do papel do cuidador 

parecem priorizar aspectos técnicos, como no caso no projeto de lei nº 4702 de 2012 que 

ainda está em tramitação, mas já é alvo de vários debates envolvendo dirigentes de 

associações de cuidadores, gerontólogos, os profissionais da enfermagem, a assistência 

social, além de outros atores políticos e sociais. 

É importante destacar a importância das discussões em torno de aspectos formais 

e técnicos, assim como dos requisitos exigidos, mas é imprescindível não perdermos a 

tônica dos aspectos atribuídos ao bom cuidador, sob a ótica de quem é cuidado por ele –

os idosos– elucidada nesse estudo. Entende-se que toda essa discussão para regulamentar 

a profissão do cuidador deve ter como norte isso: a formação de bons cuidadores. 

O projeto de lei nº 4702 de 2012 discute ainda requisitos em relação à idade 

mínima para exercer a profissão (18 anos), assim como o nível de formação que causa 

um grande embate em torno disso. Alguns defendem que seja o ensino fundamental 

completo e outros que não tenha exigência quanto a isso, mas todos afinam seus discursos 

quando a questão é a necessidade e importância de um curso de formação para o cuidador.  

Chego ao abrigo e reencontro mais uma cuidadora que 

estava na época em que estagiei. E ela me deixa bastante 

satisfeita ao me lembrar sobre um curso que organizei na 

época para elas. Ela me disse que até hoje guardava os 

ensinamentos aprendidos, que lembrava de ter paciência 

com o idoso, escutá-lo e entendê-lo. “Mas é difícil, viu?” 

Me disse ela. Neste dia, chego em casa e me deparo com a 

cuidadora da minha avó sentada ao pé de sua cama, velando 

seu sono de uma forma tão carinhosa que me emocionou. 

Perguntei a ela se já tinha feito algum curso para cuidar de 

idoso, ela me respondeu que fazia alguns cursos pela 

empresa (terceirizada que contrata cuidadores e babás), que 

não tinha nem o ensino fundamental completo, mas “esse 

amor que eu sinto por ela (referindo-se à minha avó) não se 

aprende em curso não”, relatou e me emocionou a 

cuidadora (Diário de campo da pesquisadora, 18 de 

fevereiro de 2015). 
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As nossas idosas evidenciam como dificuldades enfrentadas pelas cuidadoras a 

sobrecarga de trabalho, mas isso não parece afetar a qualidade do cuidado prestado, uma 

vez que elas elogiam a atuação das cuidadoras. Por isso, é importante ressaltar que o 

treinamento e a capacitação devem ser constantes na formação profissional, seja do 

cuidador ou de qualquer outra categoria, para que as dificuldades aqui apontadas pelas 

idosas e tantas outras pelas quais os cuidadores podem passar sejam minimizadas ou até 

que eles se empoderem de conhecimentos e amparos para que saibam lidar com essas 

dificuldades na busca pela sua boa formação profissional. 

É importante que esse cuidador possa ser reconhecido pelas suas competências 

técnicas, comportamentais e humanas para que ele seja visto como o veem nossas 

colaboradoras, como o que cuida, que ampara e zela a dor da pessoa cuidada.  

 

 

6.4.2 O Zela-a-dor  

 “Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um 

pouco de si, levam um pouco de nós” (Saint-Exupéry). E assim parece ser também na 

relação cuidador-idosa, evidenciada no nosso estudo. Nesta relação de intersubjetividades 

que se encontram, percebemos zelo, atenção e carinho, que faz com que os cuidadores 

sejam percebidos como bons profissionais aos olhos das nossas protagonistas. 

Elas falam sobre o bom cuidador, destacando o tipo de Cuidado com que é 

construída a relação. Um Cuidado imbuído de aspectos humanísticos, ou melhor que 

envolve as dimensões técnicas e humanísticas, sendo elas estreitamente relacionadas, 

como evidenciado por Alegria. 

É respeitar, é tratar bem, zelar. Uma criança quanto mais 

zelada, mais aumenta; um idoso quanto mais zelado, mas 

goza saúde. E se for desmantelado, só vai sofrer, ai vai 

morrer. Se precisar de um remédio dá. Se precisar ficar com 

a pessoa no hospital, fica. Esse que é um cuidador. Pra 
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ficar de 8 em 8 dias ou 15 em 15 dias, esse não é cuidador, 

tem vontade de ser mas não é (Alegria). 

 

Resume Alegria: “Esse é um cuidador.” Aquele que respeita, trata bem, zela, 

Portanto, é possível dizer que o cuidador de idosos para nossas colaboradoras é o 

Cuidador com C maiúsculo, conforme nos ensinou Ayres (2004). Ousamos denominá-lo 

de “O Zela-a-dor!” Cuida zelando a dor que existe e evitando que outras possam chegar.   

Neste sentido, Belcher, Fish, Hidergard e Peplau (2000) fala que o cuidado efetivo 

não se limita apenas a procedimentos técnicos ou aos conhecimentos científicos 

adquiridos. Ele é a junção deles que reverbera no tratar bem, zelar, respeitar e estar junto, 

como descreveu Alegria. 

Sobre o respeito ao idoso, Duarte e Barroso (2009) afirmam que respeitar o idoso 

significa comunicar-lhe que procuramos compreendê-lo como pessoa, com sua 

experiência, seus valores e a situação que está vivenciando de acordo com seu ponto de 

vista. 

Neste âmbito, o cuidado ultrapassa os aspectos físicos, por se tratar de uma relação 

que ocorre entre dois seres humanos, construída e apoiada em suas experiências de vida, 

em que ambos revelam o seu ser, compartilham e resgatam a humanidade existente em 

cada um (Belcher et al., 2000).  

Cuidar é também se colocar no lugar do outro, compreender e entender. Então o 

bom cuidador pode ser ainda considerado como aquele que tem a capacidade da empatia, 

de se colocar no lugar do ser que está sendo cuidado. Sobre esse aspecto do Cuidado, a 

colaboradora Sinceridade reflete sobre a empatia, mostrando-se também empática, 

auxiliando as cuidadoras.  

Ele (o cuidador) tem que compreender, tem que 

entender o idoso porque quando você compreende não 

tem nada difícil, mas você não entendendo direito tudo é 

difícil porque às vezes a irmã (cuidadora) me chama assim 
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de noite, eu vou ajudar ela, virar uma pra tirar uma fralda 

ou botar, qualquer uma puxar aqueles panos, ajeitar. Eu 

digo irmã, ô dinheiro suado, visse esse teu? Porque aqui as 

meninas, as bichinhas estão pra lá e pra cá e tem uma 

senhora ai numa cadeira (de rodas) chamando, ela diz: peraí 

que eu tô fazendo isso aqui com essa daqui, quando eu 

terminar eu vou e te atendo, quando ela termina ali já vai 

pra aquela, se elas não ligassem, não fossem boas 

cuidadoras, elas não ligavam, né? (Sinceridade).  

 

Nesta direção, Leite (2007) traz uma pesquisa realizada com a equipe de 

enfermagem e sua interação com idosos internados em hospitais gerais sobre os 

significados do cuidado ao idoso em ambiente hospitalar e os profissionais entrevistados 

informaram que cuidar do idoso perpassa o cuidado técnico. Eles se compadecem e se 

veem no lugar do outro. Projetam e veem seu futuro espelhado à sua frente. Esta condição 

direciona para que a intervenção seja significativa, completa e de aproximação. 

Sobre colocar-se no lugar do outro, Nunes e Piuvezam (2016) trazem que é um 

exercício benéfico para o cuidador, colocar-se na posição desse idoso, imaginar-se na 

posição dele, perdendo sua autonomia dependendo de outra pessoa para realizar suas 

atividades, e também vivendo muitas vezes em um local diferente da sua casa, como numa 

instituição. 

Sinceridade menciona em sua fala as idosas que estão em cadeira de rodas e as 

que já não possuem controle fisiológico e precisam usar fraldas, tendo assim sua 

autonomia tolhida. Então, mesmo com uma autonomia limitada, é importante que os 

cuidadores estejam atentos para manter essa autonomia na medida do possível. Além 

disso, é imprescindível a presença, o estar perto a esse idoso, acolhendo suas limitações 

e necessidades. 

Nessa perspectiva Flores, Borges, Denardin-budó e Mattioni (2010) realizaram 

uma pesquisa com idosos e seus respectivos cuidadores com o objetivo de descrever e de 

interpretar a autonomia e a presença como determinantes e significantes do cuidado 
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intergeracional com o idoso. De acordo com a análise do estudo, emergiram duas 

categorias temáticas: a autonomia como determinante do cuidado e a presença como 

significante do cuidado. O estudo ressaltou ainda que a relação dos idosos com seus 

cuidadores está baseada na garantia e na preservação da sua autonomia, que os faz se 

sentirem cuidados e, assim, o cuidado intergeracional com o idoso deve ser pautado pelo 

respeito e pela preservação da sua autonomia. 

 Os resultados desta pesquisa trazem à tona que a autonomia e a presença são 

elementos importantes quando se reflete sobre o cuidado intergeracional com o idoso. O 

tema preservação da autonomia deve ser pensado e incorporado na prática do cuidado, da 

mesma forma que a presença como possibilidade de estar perto.  

A afetividade envolvida no Cuidado é certamente uma das características do bom 

cuidador de idosos referenciada pelas nossas idosas. É amor, dedicação, empatia e com 

isso a aproximação, o diálogo e o entendimento. Quando indagadas sobre o que o bom 

cuidador precisa ter, elas nos dizem:  

O bom cuidador é aquele que presta atenção a você, se 

você está sentindo um negócio, ele vai e lhe escuta, tem 

medicamento, vai e lhe dá, não é isso? Pra você, pra aquilo 

não aumentar, pra você não passar mais coisas difíceis. É 

você... é a comida pela comida, nas horas certas que aqui, 

graças a Deus é que não falta. É tratar bem, saber 

conversar com aquela pessoa, né isso? (Sinceridade). 

 

É, mas um cuidador de idoso que só faz dar banho, 

enrolar e colocar na cadeira... não é cuidador não. Tem 

que ser zeloso, caprichoso, carinhoso. Idoso precisa de 

muito carinho, criança e idoso precisam de muito carinho, 

criança e idoso não tendo carinho, é melhor nem ser 

cuidador. O cuidador para ficar judiando, é melhor não 

ser porque perde o emprego, ai é pior (Alegria). 

 

Acho que não pode fazer mais do que isso porque nem me 

conheciam e quando chegaram aqui, me visitaram, era 

aquela alegria, todo mundo se confra(terniza)..., todo 

mundo com a casinha ali, elas vem aqui, conversam com a 



159 

 

 

 

gente, às vezes vou lá, converso com elas. 
(Tranquilidade).  

 

Alguns autores destacam e corroboram os diálogos das nossas colaboradoras, 

evidenciando que a finalidade primordial do cuidado ultrapassa o atendimento às 

necessidades básicas, diárias dos idosos, vai além da técnica pela técnica, pois o objetivo 

é atender também as necessidades psicossociais do ser humano (Esteves, 2013; Souza, 

2014). Ou seja, depreende-se que o bom cuidador deve reunir o conhecimento técnico 

com o conhecimento humanístico.  

A junção da técnica com humano na arte de cuidar é tema também de reflexão na 

formação médica. Pereira e Almeida (2005) assinalam que a medicina e as demais 

profissões de saúde têm um status epidemiológico dual, visto que são duas as bases de 

conhecimento que informam sua prática. O conhecimento técnico e o conhecimento 

humanístico fazem parte do rol de conhecimentos para a práxis médica.  

Neste âmbito, Silva (2006) e Ayres (2004) falam sobre a importância do diálogo 

e conversação como aspectos da tecnologia leve, ressaltando o papel de escuta do 

cuidador, ou melhor a qualidade da escuta. Então não é a escuta, exatamente, o que faz a 

diferença, mas a qualidade da escuta. E não qualidade no sentido de boa ou ruim, mas da 

natureza mesma da escuta, daquilo que se quer escutar e assim estabelecer um diálogo 

atento e aberto às necessidades das idosas. É a escuta qualificada que, muitas vezes, pode 

ficar relegada a segundo plano ou a plano nenhum, porém ela deve conviver diretamente 

ligada à busca incessante por aquisição de conhecimentos e de habilidades técnicas. 

Em nosso estudo, corroboramos com os autores e destacamos o conversar para 

nossas idosas consistindo em um tipo de atenção dispensada a elas, que as acarinha, que 

significam atitudes amorosas e que são características que devem possuir o bom cuidador. 
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Sobre isso, Duarte e Barroso (2009) colocam que a escuta e o diálogo com a 

pessoa idosa são instrumentos de compreensão, na qual o cuidador mostra sua 

importância, permitindo ao idoso identificar suas emoções e partilhar suas necessidades, 

configurando o que podemos chamar de humanização do Cuidado.  

A humanização do cuidado ao idoso também foi um tema explorado, num estudo 

realizado por Lima, Arcieri, Garbin, Moimaz e Saliba (2014) que objetivou analisar a 

percepção do idoso quanto ao cuidado humanizado nas unidades básicas de saúde. Os 

resultados revelaram que alguns domínios, como autonomia e comunicação, não 

obtiveram bons índices, sugerindo, portanto, que haja mais atenção nos serviços prestados 

a essa população, priorizando sua liberdade para tomar decisões sobre sua saúde ou 

tratamento e a oportunidade para esclarecer suas dúvidas.  

Neste sentido, Santana (2009) aponta que a produção do cuidado traz consigo a 

proposta de humanização do processo de desenvolver ações e serviços de saúde. É o 

cuidar do outro sem perder de vista o fato de que todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. Por isso, é dever do profissional de saúde respeitar as 

características inerentes a qualquer indivíduo, estar perto e preservar sua autonomia. 

Preocupar-se com os aspectos psicológicos, sociais e espirituais de quem é cuidado, é agir 

em prol da melhoria da qualidade de vida dos mesmos, é acolhê-los.  

Nas palavras de Silva (2014), 

A humanização destina-se a dar voz à palavra, à dor, 

ao riso, ao reencantamento do homem com o intuito 

de cuidar de si, de tudo e de todos, na direção de uma 

vida cúmplice, na qual não há salvadores, e sim, a 

possibilidade de reinventar a vida, o adoecer e o 

morrer, com o outro (Silva, 2014, p.20).  

 

Então, humanizar o Cuidado ou ser um Cuidador humanizado seria ser zela-a dor. 

Zelar a dor, cuidar além da dor do corpo físico, por vezes, debilitado. Zela-a-dor, o que 
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escuta, que ampara, que acolhe e que está junto numa constante relação de Cuidado, em 

que as linhas cruzadas e sinuosas do caminho permitiram esse encontro, esse caminhar 

junto pela vida, muitas vezes até o final da caminhada. 

É esse o Cuidado referido e/ou almejado pelas nossas colaboradoras que 

certamente lança luzes para que o cuidador de idosos ou outro profissional que cuide do 

idoso tenha dimensão do cuidado que é esperado deles.  

Sabemos que essa pode não ser a realidade de outras ILPI’s, do cuidado prestado 

nesses lugares. A mídia muitas vezes retrata situações de calamidade, falta de recursos e 

de profissionais que implicam em uma situação bem difícil para os idosos 

institucionalizados. Mas o nosso estudo mostra que há situações de destaque, há situações 

em que o cuidado é referenciado por pessoas externas à ILPI, como no caso da professora 

de enfermagem, e o que se almeja pelas idosas é o que se encontra na realidade. 

A memória de nossas idosas, no baú de suas recordações, parece guardar também 

as cuidadoras, a quem nossas protagonistas demonstram apreço, carinho e afeição.  

Quem vem para aqui é você. (apontando o baú para a 

cuidadora)... Eu quero bem a elas (aponta para a cuidadora), 

quero bem a tudinho, mas a ela, minha filha, eu já disse, ela 

em primeiro lugar , eu quero muito bem a ela... Porque eu 

amo mesmo, amo de coração (Afeto). 

 

 

Cuidador de idoso é respeitar, tratar bem, zelar... e aqui 

tudinho faz isso (Alegria). 

 

 

Umas meninas (cuidadoras) muito bacanas, eu gosto delas 

tudinhas (Sinceridade). 

 

 

Elas são muito cuidadosas... tudo elas zelam 

(Tranquilidade).  
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A idosa, com suas coisas por vezes findas e olvidas, é segurada pela palma da mão 

de suas cuidadoras com tanto zelo que se sente amparada o que torna as coisas, mesmo 

dolorosas, mesmo difíceis, mesmo intangíveis, mesmo finitas, lindas e eternizadas em 

suas lembranças. E as cuidadoras por zelarem, Cuidam! 

Amar o perdido 

deixa confundido 

este coração. 

Nada pode o olvido 

contra o sem sentido 

apelo do Não. 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão 

Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. (Memória, Carlos 

Drummond de Andrade).  
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7. A resenha: Considerações finais 

 

Muitas vezes, um livro se transforma em filme. São feitos recortes das partes mais 

importantes e o grande desafio é não perder a essência do livro, ser fiel e coerente com 

ele ao projetá-lo nas grandes telas. No nosso estudo, o desafio foi fazer a leitura das cenas 

reais, do diálogo com nossas colaboradoras, adentrar e fundir nossos horizontes 

(Gadamer, 1994) para que esse enredo fosse formatado com coerência e fidelidade ao que 

foi vivenciado. E o caminho trilhado foi recheado de afeto, de estudos, de reflexões e 

mais de reflexões que deixamos aqui para ser partilhadas, discutidas e (re)construídas. 

O convívio com o envelhecimento, as marcas de amor deixadas, o desejo para que 

cuidassem dos nossos idosos como nós cuidaríamos fizeram com que esse projeto 

emergisse, tomasse forma e se delineasse como está, tendo como objetivo compreender, 

na vivência de idosos institucionalizados, os significados atribuídos ao bom cuidador, a 

fim de subsidiar estratégias para a qualidade do Cuidado prestado a essa população. 

Olho para trás e relembro a caminhada até aqui, as perdas que me impulsionaram 

a construir mais. A coragem de levar uma motivação pessoal aos campos científicos, a 

mesclar ciência e amor, a inevitável lembrança de enxergar em cada idoso, a minha 

querida avó e poder com esse trabalho retribuir e contribuir com a assistência prestada ao 

idoso. 

Trabalhar com idosos foi a estratégia utilizada para dar voz e vez àquele que 

muitas vezes tem as suas vontades e desejos suprimidos por alegarem que o idoso não 

sabe mais o que faz. “Que contribuições a escuta sobre os significados atribuídos pelos 

idosos institucionalizados aos seus cuidadores podem oferecer para subsidiar a qualidade 

do Cuidado prestado a essa população”? Essa pergunta foi a mola propulsora dessa 

pesquisa que teve como cenário um campo em expansão que são as Instituições de Longa 
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Permanência para Idosos e como foco uma figura que está cada vez mais em destaque: o 

cuidador formal de idosos.  

 Como estratégia metodológica para ter acesso às narrativas das idosas 

pesquisadas, buscou-se algo diferente e inovador. Diante das pesquisas realizadas, entrei 

em contato com “caixa lúdica para idosos”, que adaptamos para o “baú de recordações”. 

Confesso que, inicialmente, gerou apreensão. Será que as idosas iriam conseguir 

apreender o sentido daquele baú? Iria dar certo? 

Para minha grata surpresa, conseguimos um ótimo resultado com o uso do baú e 

a cada baú apresentado, a cada lembrança suscitada pela idosa, a pesquisa começava a se 

delinear, sendo costurada com os achados teóricos de outras pesquisas e da literatura da 

área. O “baú de recordações” abriu caminho para que a entrevista narrativa realizada fosse 

feita com leveza, conseguindo, além de atender aos objetivos propostos pelo trabalho, 

estabelecer uma ligação com as idosas. 

A elas demos nomes de sentimentos. Alegria, Afeto, Sinceridade e Tranquilidade 

descortinaram parte de suas vidas e com muita confiança relataram-na para nós. As 

marcas de cada uma delas foram se mesclando ou até se diferenciando uma das outras e, 

nesses detalhes, está a beleza do enredo, buscar as diversidades do envelheSER. 

“Envelheci e agora?” foi nossa primeira cena que trouxe a discussão dos vários 

retratos do envelhecimento e teve três eixos temáticos: o idoso comparado à criança, as 

dores e alegrias no processo de envelhecer e a busca pelo envelhecimento ativo pelo idoso 

institucionalizado. Essas concepções reforçam os diálogos estabelecidos com outros 

autores e a visão multifacetada da velhice, “o ser idoso”. Qual é o seu retrato? Como vejo? 

Como sou visto? Que idoso quero ser? “O velhinho”, “vovozinho”, “as bichinhas”, esses 

e tantos outros adjetivos que reforçam a relação criança-idoso esteve presente na fala das 

nossas colaboradoras. Relação que ainda é fortemente arraigada em nossa sociedade e 
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merece nossa atenção e reflexão. O idoso, mesmo dependente, não deve ser infantilizado. 

Dar carinho, atenção e Cuidado não deve ser confundido com tratamentos infantilizados. 

Ele tem sua história de autonomia, suas necessidades e desejos que precisam ser 

respeitados. Amparar suas necessidades quando, de fato, os limites para sua autonomia 

são impostos pelo físico, mas não limitar aqueles que podem e querem exercê-la, querem 

continuar sendo.  

A autonomia foi uma questão bem relevante trazida por nossas idosas. As dores 

citadas passam também pelo medo de se tornar dependente, as alegrias têm, como plano 

de fundo, a autonomia, assim como a satisfação de poder viver muito. Então, o retrato 

que fica do envelhecimento é emoldurado pela autonomia e reforçado pela busca por um 

envelhecimento ativo. Um ponto importante a ser ressaltado é que as atividades 

desenvolvidas e propostas aos idosos precisam ser alinhadas às suas necessidades e 

aspirações. Lazer pelo lazer, atividades lúdicas e recreativas podem ser importantes e 

gerar resultados desde que o idoso veja sentido no que está fazendo e até participe da 

construção dessas atividades. 

A segunda cena do nosso enredo aprofundou o cenário das Instituições de Longa 

Permanência. É importante destacar que, num trabalho de hermenêutica, ancorada em 

Gadamer que sustenta nossa construção dos dados, a suspensão dos preconceitos foi 

essencial. Talvez “contaminada” pela visão da sociedade, esperava relatos e também o 

contato com uma triste realidade de abandono e até descaso, mas o que encontrei foi um 

ambiente estruturado e construído exclusivamente para ser uma ILPI e profissionais 

comprometidos com o cuidar. 

Estar em “abrigo” parece ser, na maioria das vezes, uma decisão do outro. E assim 

foi com as nossas colaboradoras. ILPI é um lugar de contradições. De um lado, há uma 

liberdade e autonomia tolhidas, do outro, a gratidão por ter um lugar para morar, comida 
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e assistência; de um lado, pessoas para cuidar e dar a atenção e, do outro, a difícil relação 

com as outras idosas. Entre perdas e ganhos, a realidade retratada na ILPI ainda parece 

ser boa comparada à que vemos publicada na mídia e relatada em outros estudos. 

Situações de descaso, falta de recursos e estrutura, idosos “aglomerados” sobrevivendo 

em grandes “galpões” ou superlotando quartos que deveriam ser individuais ou duplos é 

uma realidade recorrente nas instituições brasileiras. 

Porém, faz-se mister destacar também experiências, como o primeiro condomínio 

residencial público, localizado em João Pessoa (PB), exclusivo para idosos com 40 casas 

adaptadas e os moradores também são contemplados com unidade de saúde, centro de 

convivência, horta e guarita. Essa é uma alternativa diferente de moradia para os idosos, 

que podem conviver em comunidade e manter sua independência. Porém é importante 

que haja acompanhamento para que a proposta seja viabilizada e fiscalizada efetivamente 

na prática para que os idosos tenham realmente uma boa qualidade de vida nesse contexto. 

E é importante que os holofotes se voltem para essa realidade, pois os estudos 

apontam para uma demanda crescente de idosos que precisarão ser institucionalizados e, 

por isso, pensar em alternativas e possibilidades é um esforço de todos nós, enquanto 

sociedade, que provoque e atente o poder público quanto a isso, já que atualmente o 

número de ILPI’s é majoritariamente de caráter filantrópico. Essa é uma questão que 

clama e pede a participação urgente dos atores políticos. 

A última cena do nosso enredo teve, como temas, o Cuidar e Cuidador. O destino 

e a definição a que chegamos foi: “Cuidar é zelar”, um Cuidado que se destina a interseção 

dos aspectos técnicos e humanistas, configurando um Cuidado humanizado, pautado em 

diálogo, escuta e amor na relação construída cuidadora-idosa. O zelo tão evidenciado 

pelas nossas colaboradoras nos fez insinuar que para elas relacionar o Cuidado e zelo é 

quase uma comparação de sinônimos. 
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 Nessa perspectiva, é importante refletirmos que Cuidar é também acarinhar e dar 

amor, mas Cuidar como atributo profissional é justamente levar o amor, o carinho e o 

zelo para os seus afazeres diários, implicando assim em uma verdadeira interseção entre 

a técnica e os atributos humanísticos. É o que denominamos de Cuidado humanizado 

como um Cuidado integral, atento às dores físicas e psicológicas, que promove um 

encontro dialógico e não uma relação instrumental. 

 Há muitas discussões em torno desse Cuidado humanizado, quase como um 

“jargão” dos profissionais de saúde. Mas o que devemos refletir e cada vez mais discutir 

é que falar em humanização do Cuidado é atender às necessidades de quem é sujeito desse 

Cuidado, é estar atento a essa integralidade. O significado que nossas colaboradoras 

deram ao bom Cuidado foi justamente esse com “C” maiúsculo, como representação de 

definição do Cuidado humanizado a partir do diálogo capaz de promover o encontro com 

o outro, o seu reconhecimento e das suas necessidades num verdadeiro compromisso com 

o cuidar.  

  Para exercer esse Cuidado ao idoso, surge a figura do cuidador que ainda busca 

seu lugar ao sol. O (não) lugar da sua profissão ainda é tema de vários debates em torno 

da delimitação do seu papel e dos limites estabelecidos com outras profissões. E, por isso, 

voltamos também os holofotes para a questão da formação desse cuidador, dos requisitos 

que são necessários, da importância de aliar os aspectos técnicos aos humanistas. Além 

disso, torna-se imprescindível levar essas constatações para as discussões que tramitam 

nos projetos de lei para a regulamentação da profissão, os atores dessa relação, cuidadores 

e idosos para que tenhamos subsídios para a formação de bons profissionais. 

Por fim, inferimos que o bom cuidador para nossas idosas é o que denominamos 

de zela-a-dor, que tem dificuldades que perpassam pela sobrecarga de trabalho, mas que 

pode ser minimizada com treinamentos e orientações. O Zela-a-dor é aquele ampara, que 
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cuida da dor do idoso. É o Cuidado, o zelo, a atenção e o carinho relatado por nossas 

colaboradoras que se mesclam aos aspectos técnicos. O Zela-a-dor que é construído 

sempre na relação com o idoso, por isso escutá-lo foi tão importante para nos dar pistas 

de como esse cuidador pode ser formado. 

Sabemos que a realidade encenada, baseada e vivenciada em fatos reais não é 

passível de generalizações. Ela foi um recorte, um filme encenado com uma realidade 

restrita e particular, que se mostrou bem diferente do que comumente vemos sobre essa 

temática. Uma ILPI equipada e estruturada para receber 20 idosas residentes, amparada 

em cuidados de profissionais comprometidos com a tarefa de cuidar que se mostrou bem 

satisfatória, aos olhos das nossas colaboradoras.  Mas assim como um filme nos suscita 

reflexões, diálogos e até releituras, é esse o propósito desse estudo. Deixamos alguns 

pontos de reflexão que podem vir a se tornar outros enredos, como a incessante e 

inesgotável discussão sobre “ser idoso” que se torna cada vez mais relevante diante do 

crescente número dessa população, a realidade das ILPI’s, bem como alternativas de 

moradia e Cuidado ao idoso, o Cuidado e cuidador intrinsicamente relacionados. Por 

esses motivos, as discussões precisam refletir a que o Cuidado se destina para que a 

formação desse cuidador esteja ancorada nesses saberes. A formação desse profissional é 

uma realidade cada vez mais forte em nossa sociedade, gerando dúvidas, inquietações e 

reflexões. Por isso, este estudo pretende ser mais um interlocutor a lançar luzes neste 

campo de discussão, contribuindo com o campo da psicologia, demais ciências humanas 

e suas interfaces com a saúde e as ciências sociais. 

Por enquanto as luzes do cinema ainda não se acenderam, o filme não terminou. 

As nossas (in)conclusões pedem mais cenas, mais protagonistas, mais enredo para que 

possamos iluminar essa temática e contribuir com conhecimentos, construções e 
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(re)construções. “O zela-a-dor” espera a continuação deste enredo a ser feita por cada um 

de nós. 
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APÊNDICE A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –

TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “O idoso institucionalizado em cena: 

construindo seu enredo sobre o cuidado prestado pelo cuidador”, que tem como pesquisadora 

responsável Monique Pimentel Diógenes, sob orientação da professora doutora Geórgia Sibele 

Nogueira da Silva.  

Esta pesquisa pretende compreender na vivência de idosos institucionalizados os 

significados atribuídos ao cuidador, a fim de subsidiar estratégias para a qualidade do cuidado 

prestado a essa população. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é querer contribuir com o campo do 

conhecimento sobre cuidado prestado ao idoso institucionalizado, a fim otimizar a humanização. 

Caso você decida participar, você deverá participar de uma entrevista e uma oficina com 

cenas, que serão gravadas em áudio e transcritas posteriormente para uso na pesquisa. 

Durante a realização da entrevista e da oficina, a previsão de riscos é mínima, ou seja, 

o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto emocional por alguma pergunta da entrevista que será 

minimizado através de um encaminhamento a um serviço de Psicologia. Cabe registrar que a 

pesquisadora possui condições de oferecer um acolhimento e suporte terapêutico inicial, devido 

a ser profissional de psicologia.  E você terá como benefício a contribuição da produção de 

conhecimento na área do estudo. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo acompanhamento da pesquisadora Monique 

Pimentel Diógenes. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Monique 

Pimentel Diógenes. Celular: 84-94071829. moniquediogenes@hotmail.com, ou para a 

orientadora da pesquisa Geórgia Sibele Nogueira da Silva. Celular: 84-94710024. 

gsibele@uol.com.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Você tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que lhe cause 

constrangimento de qualquer natureza. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 
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Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Monique Pimentel Diógenes. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “O 

idoso institucionalizado em cena: construindo seu enredo sobre o cuidado prestado pelo 

cuidador”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal ___/___/___. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo: “O idoso institucionalizado em cena: 

construindo seu enredo sobre o cuidado prestado pelo cuidador”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal, 28/01/2015. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 
 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Após ter explicado o contexto da investigação em termos amplos à colaboradora; 

ter pedido permissão para gravar e ter explicado sobre o TCLE, e obtido a 

autorização, é realizada uma breve explicação do procedimento da entrevista. 

 Em seguida são feitas questões para os dados de identificação da colaboradora  

o Nome 

o Idade 

o Sexo 

o Estado civil 

o Escolaridade 

o Religião 

o Número de filhos 

o Tempo de instituição 

 

Sugestão de tópico inicial ou questão disparadora mediada pelo baú de recordações:  

“A senhora vai passar uma semana com esse baú e vai guardar nele, através de objetos, 

todos os sentimentos, as recordações e os significados que simbolizem viver aqui. Na 

próxima semana eu volto aqui e a senhora me mostra o que guardou nele. Se tiver 

alguma coisa que queira colocar no baú, que não tenha o objeto, a senhora escreve no 

papel e coloca no baú. Caso não saiba escrever, a senhora me diz na hora o que queria 

ter colocado e não tinha o objeto. Então esse é o seu baú de recordações aqui do abrigo, 

o que a senhora quer guardar, quer lembrar daqui. Eu trouxe também algumas tintas, 

pincel e cola colorida para, caso queira, pintar, enfeitar, personalizar o seu baú...” 

 

 Após uma semana, iniciada a narração sobre o baú de recordações, esta não deverá 

ser interrompida até que haja uma clara indicação (coda), significando que o 

entrevistado se detém e dá sinais de que a história terminou. Quando o informante 
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indicar o coda no final da história, poderá ser perguntado se há mais alguma coisa 

que ele gostaria de dizer. 

 Quando a narração chegar a um fim “natural”, surge a fase de 

questionamento. As perguntas formuladas com base no interesse da pesquisa 

– questões exmanentes – deverão ser traduzidas em questões imanentes – 

temas, tópicos e relatos de acontecimentos que surgiram durante a narração - 

com o emprego da linguagem do informante, buscando completar as lacunas 

da história. Essas perguntas devem focalizar principalmente:  

o (Concepção sobre ser idoso) 

O que significa ser idoso? 

 

o  (Concepção de cuidado para o idoso institucionalizado) 

Quem cuida de você aqui? 

Quais são as atividades prestadas pelo cuidador? 

Me explique o que é um cuidador de idoso? 

 

 

o (Concepções e significados para os idosos sobre ser um bom cuidador 

de idoso) 

Como você descreve um bom cuidador? 

Quais as características que um bom cuidador precisa ter? 

Quais as dificuldades que você acha que o cuidador de idosos tem? 

 

o (Positividades e vulnerabilidades em ser cuidado em uma Instituição 

de Longa Permanência) 

Há quanto tempo vive aqui? 

Quais motivos que levaram a morar aqui? 

Quais as dificuldades encontradas em morar aqui?  

O que considera bom, as vantagens de morar aqui? 

Como se sente em ser cuidado aqui? 
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 No final da entrevista, com o gravador desligado, poderão acontecer discussões 

interessantes na forma de comentários informais que poderão ser importantes para 

a interpretação da narração no seu contexto. No sentido de não perder esta 

informação, utilizaremos o recurso do diário de campo. As anotações em diário 

de campo são realizadas logo após o encontro ter sido encerrado. 

Observações 

I. O entrevistador deverá fazer um diário de campo especificamente voltado para a 

realização da narrativa. Nesse diário, poderão constar informações, tais como: 

como se deu o contato e o agendamento da entrevista; a caracterização do local 

da entrevista; impressões sobre o entrevistado e a narrativa em geral 

(principalmente as impressões acerca da comunicação não-verbal). 

II. Nesse diário, deverão constar também as informações sobre as percepções do 

entrevistado, seus sentimentos, afetações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


