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RESUMO 

 

 

 O aumento da população idosa brasileira e a longevidade, maior conquista social do 

século XX, fizeram emergir questões relativas aos cuidados de idosos. As novas necessidades 

acarretaram sobrecarga à dinâmica familiar, implicando, como consequência, a  transferência 

dos serviços a uma rede de apoio especializada, como as instituições de longa permanência 

(ILPI). Este trabalho tem como objetivo tratar da  sistematização de serviços 

psicogerontológicos desenvolvidos durante o período de 1993 até 2009 em uma instituição. 

Pretende demonstrar que o cuidado singular a cada idoso e respectiva família promove 

respeito ao processo de subjetivação na velhice. Além disso, a construção dentro do coletivo 

institucional possibilita delicadas transferências, ou seja,  o aconchego, o respeito, a 

preservação da autonomia e da independência propiciam dignidade e sensação de 

pertencimento. As intervenções psicogerontológicas, por sua vez, visam dar um novo sentido 

à vida, melhorando os relacionamentos intergeracionais e fortalecendo o trabalho de equipe 

interdisciplinar. Aborda-se, igualmente, a  importância da gestão em serviços 

psicogerontológicos que é priorizar as competências específicas para a análise da solução de 

problemas na ILPI, tendo sempre como meta  a humanização dos serviços no cuidado ao 

idoso, aos familiares e aos funcionários.  Visa também contribuir para melhoria da qualidade 

de vida do idoso, do bem-estar da família e satisfação dos funcionários e, finalmente, procura 

desenvolver um trabalho integrado levando em conta as necessidades contemporâneas dos 

velhos. 

 

Palavras-chave: Idosos/Família/ Funcionários, Serviços Psicogerontológicos, Instituição de 
Longa Permanência. 
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ABSTRACT     

 

 

The increase of the Brazilian senior population and the longevity, the greatest social 

achievement of the 20th century, brought up matters related to the seniors’ care. The new 

necessities lead to an overload in the family dynamic, implying, as consequence, the service 

transfer to a chain of specialized support, such as the long permanence institutions (ILPI). The 

proposal of this study is to approach the systematization of the psycho-gerontological service 

developed in an institution between 1993 and 2009. It intends to show that the individual care 

to each senior and respective family promotes respect to the subjetification process in the old 

age. Moreover, the construction inside the institutional collective enables delicate 

transferences, in other words, the comfort, the respect, the preservation of autonomy and 

independency propitiate dignity and sense of belonging. The psycho-gerontological 

interventions, in its turn, focus on giving a new meaning for life, improving the cross-

generational relationships and strengthening  the interdisciplinary team’s work.It equally 

discusses the importance of the psycho-gerontological management services, that is to 

prioritize the specific competencies for the problems solution analysis in ILPI, always having 

as a goal, the  humanization of the services in the care of the seniors, the family and the 

employees. It also aims to contribute to the improvement of quality of life of seniors, family's 

welfare and employees' satisfaction and, finally, it seeks to develop integrated work bearing in 

mind the contemporary needs of the elderly. 

 

Key words: Elderly/Family/Employees, Psycho-Gerontological Service, Long Permanence 

Institution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

SUMÁRIO  
 
 
 
 
INTRODUÇÃO................................................................................................. 12 

  

CAPITULO I - ESPAÇO DE MORADIA...................................................... 21 

1.1 - Considerações sobre o surgimento das Instituições de Apoio no 

Brasil.................................................................................................... 

 

21 

1.2 - Instituições: seus significados na Sociedade Brasileira................ 23 

1.2.1 - Região Sudeste: cenário das Instituições de Longa 

Permanência............................................................................... 

 

26 

1.3 - Espaço de Moradia Coletiva........................................................ 30 

1.4 - Considerações sobre Gestão de Serviços e de Cuidados 

Psicogerontológicos............................................................................. 

 

32 

1.5 - Projeto de Vida Institucional............................................................. 37 

1.6 - Centro-Dia: “Deixe seu filho na escola e seu idoso conosco”........ 41 

  

CAPÍTULO II - IDOSO.................................................................................... 44 

2.1 - Considerações sobre o Envelhecimento e Longevidade................... 44 

2.2 - A Complexidade das diversas Velhices............................................ 48 

2.3 - Velhice e Bem-Estar Subjetivo: a dinâmica de investimentos.......... 51 

2.4 - Desenvolvendo o envelhecimento: atividades significativas............ 55 

2.4.1 – Oficinas Estimuladoras........................................................ 59 

2.4.1.1 – Oficina de Memória e Estimulação Cognitiva.... 62 

2.4.1.2 – Oficina de Dança Sênior como Instrumento de 

Convivência Social........................................................... 

 

63 

2.4.1.3 – Desfile de Modas como Intervenção 

Terapêutica...................................................................... 

 

66 

2.4.1.4 – Jornal Nosso Lar como recurso Terapêutico na 

Estimulação Cognitiva..................................................... 

 

68 

2.4.2 – Oficinas Reabilitadoras........................................................ 70 

2.4.2.1 – Oficina de Dança Sênior na Estimulação de 

Idosos Fragilizados.......................................................... 

 

72 

 



10 
 

2.4.2.2 – Oficina de Reabilitação Cognitiva........................ 74 

2.4.3 – Tratamentos Psicogerontológicos........................................ 75 

2.4.3.1 – A Terapia do Entardecer....................................... 77 

2.4.3.2 – Grupos de Reminiscência..................................... 79 

2.4.3.3 – A Terapia Matinal................................................. 82 

2.4.3.4 – Psicoterapia da Solução dos Problemas............. 83 

2.4.3.5 – Orientação Terapêutica de Idosos......................... 85 

2.4.3.6 – Intervenção Psicogerontológica Masculina.......... 87 

2.4.4 – Considerações Gerais........................................................... 88 

  

CAPÍTULO III – FAMÍLIA............................................................................ 91 

3.1 – Considerações sobre a Família Brasileira.................................... 91 

3.2 – A importância da Família na Velhice Contemporânea................... 94 

3.3 – Orientação Familiar para ingresso de Moradia Coletiva                      

e Centro-Dia........................................................................................ 

 

97 

3.3.1- Orientação Terapêutica de Familiares............................... 101 

3.4 – Intervenções Psicogerontológicas na promoção de 

Relacionamentos Intergeracionais............................................................ 

 

103 

  

CAPÍTULO IV – FUNCIONÁRIOS E VOLUNTÁRIOS............................. 110 

4.1 - Evoluções das Diferentes Funções em Instituições..................... 110 

4.2 - Considerações gerais dos Funcionários....................................... 113 

4.3 – Educação e Orientação Psicogerontológica de Equipe 

Multidisciplinar................................................................... .................. 

 

116 

4.4 – Voluntariado: novos Desafios..................................................... 119 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................... .................................... 123 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................ 128 

Obras Consultadas..................................................................................... 141 

  

ANEXOS........................................................................................................... 144 

 

 

 



11 
 

Homenagem à  Vovó Nelly 

 

 

Agradeço a minha querida avó tantos ensinamentos e exemplos de 

vida que guardo em minha memória e que me acompanham na minha 

trajetória existencial. 

Foi o privilegio de poder conviver com essa pessoa tão especial que 

me fez enveredar pelos caminhos   da Psicogerontologia e me dedicar 

aos estudos e trabalhos nessa área.  

A ela, com minha gratidão, uma pequena parábola que expressa sua 

forma humana de viver e de cuidar das pessoas.    

 

 

 

 

 

 

 

O Velho e a Jabuticabeira 

 

 

Um velho estava cuidando da planta com todo o carinho. 

Um jovem aproximou-se e lhe perguntou: 

- Que planta é essa que o senhor está cuidando? 

- É uma jabuticabeira – respondeu o velho. 

- E ela demora quanto tempo para dar frutos? 

- Pelo menos quinze anos – informou o velho. 

- E o senhor espera viver tanto tempo assim? – indagou, irônico, o 

rapaz. 

- Não, não creio que viva mais tempo, pois já estou no fim da minha 

jornada – disse o ancião. 

- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho? 

- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria 

jabuticabas, se todos pensassem como você...   
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
 
 A ampliação do envelhecimento populacional do mundo acompanhado pela 

longevidade trouxe oportunidades decorrentes do maior número de anos vividos e também o 

privilégio de se prolongarem as relações intergeracionais. Se, por um lado, a longevidade é 

considerada uma das expressivas conquistas do século XX, por outro lado, surgem questões 

específicas a esse fato. 

 A velhice é uma condição subjetiva, heterogênea, multidimensional e pouco previsível 

e, para que se compreenda sua complexidade, é necessário ter conhecimento interdisciplinar. 

Os idosos acima de 80 anos, segundo Malagutti e Bergo (2010), praticamente dobraram no 

Brasil na última década, já que  hoje  são mais de 24,5 mil, e a expectativa é que esse 

crescimento se mantenha em ritmo acelerado. Cumpre lembrar que os idosos sofrem 

mudanças funcionais, cognitivas e emocionais, visto que ficam mais expostos a quedas, à 

solidão, a dificuldades financeiras e à exclusão, fruto de preconceitos. Além disso, o 

envelhecimento pode ser uma fase existencial que cada idoso vive diferentemente; assim, 

temos diversas velhices em nossa sociedade contemporânea.  

 
Vivemos mais porque vivemos melhor, mas interrogamo-nos como gerir 
esse percurso mais longo, como enfrentar algo que mal conhecemos mas que 
por isso mesmo ainda mais receamos a redução das nossas capacidades e, 
muito em especial, a eventual perda de autonomia numa cultura que elege 
como atributo fundamental. Perda vivida como uma ferida narcísica 
destruidora da identidade e do valor (Quaresma, 2006, p.36). 

 

 Desse modo, a longevidade trouxe um desafio às pessoas que têm esse privilegio e 

desejam viver esses anos a mais de forma saudável, integrada a novas realizações. 

 Desde a antiguidade, Cícero, (103-43 A.C.) na obra Saber Envelhecer e a Amizade 

(1997), afirma que a velhice não se forma apenas com declínio e perdas, mas abriga muitas 

oportunidades de mudança e de funcionamento produtivo. 
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 Numa visão positiva sobre o envelhecimento, Baltes e Baltes (1996) consideram uma 

velhice satisfatória quando existe um equilíbrio entre potencialidades e limitações, mediante 

trocas flexíveis entre ganhos e perdas, as quais constituem a teoria de seleção, otimização e 

compensação (SOC). Essa teoria defende que, apesar das limitações decorrentes do processo 

de envelhecimento, se cada indivíduo soubesse valorizar suas habilidades no sentido de 

compensar as perdas, conseguiria alcançar um equilíbrio nessa fase da vida.  Outro aspecto 

importante para uma velhice saudável seria a preservação e expansão de respostas flexíveis às 

alterações de seu corpo, do ambiente e de sua mente. 

 Assim, para dar um sentido maior aos anos vividos, se estimulam novas adaptações 

que promovam independência e autonomia nas escolhas do dia a dia. Essa capacidade de 

ajustamento, seguindo a visão positiva, apresenta-se nos campos: emocional (habilidades para 

lidar com fatores estressantes), cognitiva (capacidade para a resolução de dificuldades) e 

comportamental (capacidade e competência social).  

  Os indivíduos continuam singulares e também na velhice cada um vai administrar 

adaptações às mudanças funcionais, cognitivas e emocionais, de acordo com a plasticidade 

em lidar com dificuldades num processo adaptativo entre suas potencialidades e limitações. 

 Segundo Freire (2001), envelhecer satisfatoriamente  depende do equilíbrio entre as 

limitações impostas pelos mecanismos biopsicossociais e as potencialidades do indivíduo, 

seus mecanismos compensatórios e suas reservas inexploradas. De acordo com essa visão, a 

velhice pode ser uma fase em crescimento que estimularia uma longevidade com qualidade e 

realizações. 

 Com base na vivência pessoal com meus avós, desenvolvi uma atitude positiva em 

relação ao envelhecimento, o que se tornou um estímulo para minha trajetória profissional em 

Gerontologia que se iniciou em 1992, depois de ter concluído o  curso de especialização em 

Gerontologia Social no Instituto Sedes Sapientiae.   
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 O trabalho inicial com grupos de idosos foi no Clube A Hebraica aliado à  

coordenação do grupo Idade de Ouro, cujos integrantes   me ensinaram a importância de criar 

novas atividades e desafios para esta faixa etária. A princípio, realizei o atendimento com 

oficinas de estimulação cognitiva e de reflexões existenciais, cujas intervenções se basearam 

em um fazer psicogerontológico que correspondia às necessidades dos idosos para 

desenvolverem um projeto de vida. Esses idosos, entre 60 a 85 anos, cultos e de diferentes 

nacionalidades, eram, na maioria, europeus que imigraram para o Brasil durante a Segunda 

Guerra Mundial, mas com considerável envolvimento a novos saberes e a novas vivências.  

 Outra fonte de experiência foi e continua sendo o atendimento em consultório a idosos 

com problemas de solidão e com dificuldades em se adaptar às mudanças advindas da velhice. 

Os pacientes que procuram apoio emocional, levam uma vida rotineira sem desafios e 

realizações, com poucos contatos sociais e impedimentos em se manterem ativos cognitiva e 

funcionalmente. Por causa desse estilo de vida também apresentam dependência afetiva de 

seus familiares e relutam em envolver-se com propostas novas. 

 Em 1993, iniciei um trabalho em uma instituição para idosos na cidade de São Paulo, 

o qual era constituído por velhos de classe média a alta, em que constatei que o perfil desses 

moradores divergia do ideal de atendimento. Os residentes organizavam seu dia a dia, levando 

em conta os horários das refeições, da missa e da espera pela visita dos filhos e de outros 

parentes. Não havia atividades especializadas e existia muita resistência às intervenções do 

meu trabalho como psicóloga. Esses moradores eram indivíduos com diversos níveis culturais 

e diferentes experiências de vida. A maioria demonstrava pouco interesse e entusiasmo por 

mudanças a serem sugeridas na instituição. Além disso, tornavam o ambiente taciturno e 

melancólico, envolto em uma sensação de espera pelo fim, sem comprometimento algum com 

um plano existencial. 
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 Então, apoiando-me no exercício profissional com diferentes velhices e carências 

afetivas, senti necessidade de desenvolver novas formas de atendimento e tratamento aos 

idosos institucionalizados. Iniciei, pois, um planejamento focando os serviços de 

psicogerontologia para esse residencial com a finalidade de estimular a vitalidade emocional, 

funcional e cognitiva dos seus 120 residentes. Utilizei diferentes intervenções que 

estimulassem os idosos em sua singularidade com atividades significativas e prazerosas. 

Simultaneamente, desenvolvi um trabalho de orientação e apoio emocional aos familiares, 

conscientizando também os funcionários. Tal ação profissional na instituição, iniciada, como 

já dito, em 1993 se estendeu até 2009, sempre executando tarefas que promovessem a 

qualidade de vida e humanização dos cuidados aos idosos, familiares  e funcionários. 

             A intervenção foi desenvolvida para atender ao perfil dos residentes que, em 1993, 

eram, na maioria, independentes funcional e cognitivamente. Moravam na instituição para 

terem maior segurança pessoal e convivência social. Habitualmente saíam para atividades 

sociais externas, e os familiares estavam sempre presentes em visitas praticamente cotidianas. 

 Com o aumento da longevidade, os moradores foram apresentando perdas funcionais, 

cognitivas e emocionais. As saídas externas diminuíram, e a presença dos familiares foi 

rareando. O número de queixas e de somatizações aumentou, assim como os problemas de 

relacionamento com os funcionários. Por conseguinte, surgiram novas demandas que 

mereciam um atendimento especializado, por isso foram introduzidas intervenções que 

visavam atender às necessidades dos residentes baseadas em conhecimentos atualizados, 

mediante serviços que valorizavam um projeto de vida individualizado dentro do contexto 

coletivo. 

 Isto posto, o trabalho que apresento se intitula “Gestão em serviços 

psicogerontológicos em uma instituição de longa permanência: a sistematização de uma ação 

profissional ocorrida de 1993 a 2009”. Este estudo pretende contribuir para os serviços 
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oferecidos em instituições de longa permanência. O projeto implantado proporcionou 

estimulação e reabilitação dos aspectos funcionais, cognitivos e emocionais dos idosos, na 

promoção de qualidade de vida, tendo repercussão direta na complementação dos cuidados 

básicos da vida diária: higiene, alimentação, remédios e atividades recreativas.  Essa 

intervenção proporcionou, também, orientação aos familiares, quanto às suas dúvidas e 

angústias, procurando manter uma educação gerontológica e um suporte emocional aos 

funcionários, humanizando os serviços.  

 O estudo prioriza, ainda, descrever uma gestão de serviços psicogerontológicos e 

mostrar a importância de um projeto de vida institucional que respeite  a subjetividade de cada 

idoso. 

  Portanto, o resultado dessa ação profissional desenvolvida por 16 anos pretende 

contribuir como relato de uma experiência de trabalho coeso e interdependente de serviços 

aos idosos que residem em moradias coletivas, com a finalidade de promover a humanização 

de um envelhecimento digno e respeitoso dentro do contexto coletivo.  

 Desse modo, este trabalho tem como  objetivo geral  descrever a sistematização de 

serviços psicogerontológicos durante o período de 1993 a 2009 em uma instituição de longa 

permanência para idosos na metrópole de São Paulo e refletir sobre sua importância na 

humanização dos serviços no cuidado ao idoso institucionalizado, incluindo a família e os 

funcionários. 

 Como objetivos específicos: 

 Relacionar as principais demandas dos idosos institucionalizados em relação aos 

serviços psicogerontológicos;  

 Caracterizar o projeto de vida institucional da ILPI;   

 Enumerar os serviços psicogerontológicos implantados, classificando cada uma de 

suas etapas; 
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 Identificar estratégias e ações humanitárias utilizadas; 

 Contribuir para a formulação de políticas de saúde para a longevidade que levem 

em conta os serviços no cuidado ao idoso, à família e orientação aos funcionários 

em moradias coletivas. 

 Como aspecto metodológico, é importante ressaltar que a pesquisadora deste estudo 

esteve presente em todo o processo de implantação, seja como delineadora do projeto de vida 

institucional até os serviços psicogerontológicos adotados. Ademais, retiramos o caráter 

inicial de impessoalidade e permitimos um “nós-eu” narrador da memória-história da vida 

acadêmica e profissional. Metodologicamente nos apoiamos em Minayo, para quem a 

abordagem qualitativa assumida neste trabalho possibilita aprofundar os significados das 

ações e relações humanas, a fim de desvendar o fenômeno e suas origens, captando o 

significado de inserção na vida de cada sujeito. Segundo Minayo, esta abordagem  

 
(...) trabalha com universo de significados, motivações, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que podem ser 
reduzidos à operacionalização de variável. (1994, p.22) 

 

 Outra qualidade desse método e que justificou sua escolha é que ele favorece a 

descrição dos dados obtidos no nosso contato direto com os idosos institucionalizados. Essa 

forma de estudo privilegia a subjetividade dos indivíduos, pois dá ênfase ao interesse e 

motivação dos participantes, promovendo com seriedade e com flexibilidade um trabalho 

criativo embasado na seriedade científica. 

 A observação participante foi a estratégia de investigação utilizada, pois ela é  

considerada parte essencial do trabalho de campo de estudos qualitativos. Tal técnica pode ser 

definida como um processo pelo qual o investigador se situa como observador de uma 

situação social, tendo por meta uma investigação científica. O observador, ao fazer parte do 

contexto de sua investigação, proporciona uma alteração nesse ambiente e também em si 
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mesmo. Ou seja, a filosofia que fundamenta a observação participante neste estudo é a 

necessidade de o investigador a cada instante se colocar na situação do velho 

institucionalizado e relativizar o seu próprio espaço social.  

 Foi com esse intuito que a observação participante foi utilizada durante toda a 

efetivação dos serviços psicogerontológicos nessa ação profissional ocorrida de 1993 a 2009, 

possibilitando a presença do pesquisador durante o transcorrer das diversas situações sociais e 

lhe permitindo a análise de necessidades dentro da realidade institucional.  

Dessa forma, o trabalho de consolidação dos serviços psicogerontológicos foi 

desenvolvido, contando com uma efetiva participação da própria autora deste estudo. Bruyn 

(1966, p.12) encara essa forma de trabalho como uma “orientação básica para estudo da 

sociedade humana.” 

 Esse tipo de trabalho permitiu, portanto, perceber e entender a diversidade das 

necessidades dos idosos institucionalizados, respeitando-se os seus aspectos subjetivos e 

objetivos dentro da coletividade. Tal enfoque metodológico nos estimulou e continua 

estimulando  um compartilhar consciente e sistemático das atividades de vida diária dos 

moradores e propõe um olhar dialético entre o ideal teórico e a prática possível. Proporciona 

também apreender as necessidades internas e externas, as motivações conscientes e 

inconscientes dos idosos, dos familiares, dos funcionários e dos voluntários que participam e 

complementam o universo da ação profissional em uma ILPI. 

 À proporção que se adotavam intervenções que correspondessem às urgências do meio 

institucional, com o passar do tempo estas foram se alterando, buscando-se uma harmonia 

entre o teórico e o possível na prática da realidade institucional. Em todo o processo a 

interdependência dos serviços psicogerontológicos esteve presente na reestruturação de 

cuidados e de serviços desenvolvidos na instituição, enfatizando a humanização, a 

heterogeneidade e a subjetividade dos residentes na promoção de um bem-estar, de um  
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envelhecimento satisfatório dentro de uma moradia coletiva, tornando possível  se 

desenvolverem projetos de vida individualizados dentro do contexto institucional. 

 O trabalho de sistematização de serviços psicogerontológicos ocorrido no período de 

1993 a 2009 será descrito passo a passo e mostrará a construção de uma nova alternativa de 

atendimento aos velhos que residem em moradias coletivas.  Pretende mostrar a importância 

na humanização dos cuidados e desmistificar a crença de que a velhice é uma fase de perdas e 

de espera pelo fim. 

Born (1996) esclarece que há uma rejeição da sociedade brasileira a instituições que 

prestam assistência ao idoso (embora não se negue sua importância). Para que isso pudesse se 

modificar, seria necessário que essas instituições passassem por um processo de 

reestruturação, para que cumprissem, de maneira satisfatória, as responsabilidades implícitas 

perante esses idosos. Isto é, proporcionar um lar, um lugar de vida, de aconchego, de 

identidade e, ao mesmo tempo, de cuidados. 

Os capítulos terão uma reflexão teórica inicial, seguindo-se os relatos das práticas 

desenvolvidas na instituição. 

O primeiro capítulo, “Instituição - um Espaço de Moradia” aborda o surgimento das 

instituições brasileiras e seus significados na sociedade;  descrição do espaço de moradia e do 

significado utilizado no trabalho relativo a cuidados, e a gestão psicogerontológica do projeto 

institucional implantado, as bases teóricas e o centro-dia. 

No segundo capítulo serão traçadas considerações sobre o envelhecimento, sua 

complexidade, as demandas dos idosos institucionalizados e os serviços psicogerontológicos.  

O terceiro capítulo discorre sobre a família brasileira e sua importância na vida dos 

idosos e as intervenções desenvolvidas na promoção das relações intergeracionais, além de 

apontar a sua relevância na humanização do envelhecimento institucional. 
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No quarto capítulo, versaremos sobre a importância da educação psicogerontológica 

acompanhada de apoio emocional, a exemplo da orientação aos funcionários e voluntários 

para que procurassem humanizar os  cuidados e serviços introduzidos. 

 Nas considerações gerais será feita uma síntese sobre o valor da humanização dos 

serviços no cuidado ao idoso, à família e aos funcionários e voluntários.  Discutiremos as 

estratégias, as dificuldades e as novas questões pertinentes a um envelhecimento institucional 

com um enfoque positivo e humanizado que corresponda às novas necessidades de uma 

sociedade que está envelhecendo.  
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CAPÍTULO I - ESPAÇO DE MORADIA 

 

1.1 - Considerações sobre o surgimento das Instituições de Apoio no Brasil 

 

 Ao falarmos de instituição, normalmente associamos a imagens negativas e 

preconceituosas. Esse fenômeno se reporta à palavra “asilo” que designava um local para 

atendimento de idosos, crianças, mendigos, inválidos ou doentes mentais. O asilo visava 

ajudar de forma humanitária os mais carentes, contudo também os afastava do ambiente 

social. 

 Goffman publicou em 1961 o livro Manicômicos, Prisões e Conventos (Asylms-essays 

on the social situation of mental patients and other inmates), em que apresenta uma ampla 

análise das instituições: “um local de residência e trabalho onde um grande número de 

indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável 

período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada” (Goffman,1961, 

p.11). 

 Assim, conforme Goffman (1961), as instituições totais de nossa sociedade podem ser 

agrupadas em cinco categorias, de acordo com a capacidade que as pessoas têm de cuidar de 

si, tais como: órfãos, idosos, cegos, loucos e indigentes. No passado, as instituições de idosos 

se denominavam asilo de mendicidade, posto que a problemática deles fosse associada à 

pobreza. 

 O primeiro asilo surgiu no Brasil colônia, em1790, quando, a mando da corte 

portuguesa foi construída a Casa dos Inválidos, no Rio de Janeiro. Essa instituição tinha a 

finalidade de acolher idosos portugueses que haviam lutado na Guerra dos Sete Anos (por 

volta de 1762) e necessitavam de cuidados especiais e seguiu como modelo asilar a de Luís 
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XIV “Hôtel des Invalides”, um local digno para abrigar os heróis das campanhas francesas. 

(Fillizola apud Lima, 2005)    

 Com a chegada da família real portuguesa em 1808, a Casa dos Inválidos foi utilizada 

como residência do médico do rei, e os idosos foram transferidos para a Santa Casa de 

Misericórdia, que era usada nos cuidados aos enfermos carentes. 

 Muitos anos se passaram até que, em 1841, por decreto-lei foi instituída a construção 

do Asilo dos Inválidos da Pátria aproveitando a antiga construção do convento franciscano, 

inaugurada em 1868. Esse local foi utilizado, segundo Groisman (1999), por velhos, soldados 

e deficientes físicos. 

 Observamos pelo estudo que a trajetória dos asilos brasileiros buscava soluções no 

atendimento à problemática de pobreza e de doenças, acolhendo os excluídos pela sociedade 

até o século XVIII, ou seja, velhos, mendigos, criminosos e prostitutas, os quais recebiam um 

tratamento igualitário e pouco pertinente à diversidade dos abrigados. 

 No século XIX, com as novidades na área médica e de higiene, ocorreram novas 

práticas de atendimento especializado aos diferentes grupos de indivíduos que eram acolhidos 

nos asilos. Assim, surgiram para atender uma população específica os orfanatos, hospitais, 

manicômios, sanatórios e leprosários. Ante essas inovações na área da saúde, as instituições 

voltadas para o atendimento dos velhos passaram a se denominar Asilo de Mendicidade.  

  De acordo com a pesquisa de Groisman (1999), no século XX, a velhice passou a 

associar-se às instituições não somente relacionadas ao tratamento dos idosos desamparados, 

mas também aos velhos com recursos financeiros. Surgiram residências para idosos, casas de 

repouso, casas geriátricas, entre outros estabelecimentos particulares com fins lucrativos, além 

de uma série de prestadores de serviços especializados e centros-dia. 

  Por sua vez, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sugeriu, com base 

nessa proliferação de estabelecimentos para cuidados com os idosos, a adoção do termo 
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Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI). Refere-se a uma adaptação do termo 

usado pela Organização Mundial de Saúde (Long-Term Care Institution) (Costa, 2004). 

Entretanto, tanto na legislação quanto na literatura, há referências aos dois termos, asilos e 

instituição de longa permanência. 

 

1.2- Instituições: seus significados na Sociedade Brasileira 

  

 O Brasil, do mesmo modo que a maioria dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento tem vivenciado não só o aumento da população idosa, mas também a de 

“muito idosa”. Outra transformação que a sociedade tem vivido desde 1970 é a diminuição da 

taxa de natalidade e de mortalidade nas diversas idades, adiamento na idade das núpcias, 

aumento da escolaridade feminina, entrada crescente da mulher no mercado de trabalho, 

aumento de separações e de novos arranjos familiares, assim como crescente número de 

pessoas que não se casam.  Em virtude dessa alteração, ocorreram mudanças no sistema de 

valores com o enfraquecimento das relações intergeracionais e também nas formas de apoio e 

cuidados à população idosa. 

 Cumpre lembrar que a população idosa crescente e a longeva apresentam novas 

necessidades de atendimento, especialmente àquelas pessoas com fragilidades físicas e/ ou 

mentais. Em contrapartida, o número de cuidadores familiares se reduz, embora a legislação 

brasileira ressalte a família como a principal responsável pelos cuidados aos idosos. Essa 

ordem aparece na Constituição Federal de 1988, na Política Nacional do Idoso de 1994 e no 

Estatuto do idoso de 2003, que prioriza o cuidado do idoso no interior da família e que “a 

assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando 

verificada inexistência do grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos próprios 

ou da família” (artigo 37). 
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 Como já dito, a palavra instituição é associada a imagens negativas, geralmente 

baseadas na exclusão social, como as penitenciárias, hospitais psiquiátricos, orfanatos e asilos. 

De acordo com  Vieira (1996), assim se define  instituição: 

  
Grupos sociais que formalizam um sistema de regras próprio, que 
determinam a vida desses grupos, são asilares na medida em que 
assumem um caráter tutelar. A custódia sobre quem reside nelas é 
vista, com freqüência, como a perda da autonomia civil; seria a morte 
social já que quem responde pelo asilado é instituição que o tutela. 
(Vieira,1996, p.89).  

 

 A tradição nos mostra que as instituições para idosos não são bem vistas nos países do 

hemisfério sul, pois estão associadas a “depósitos de velhos”, lugares de exclusão, de 

isolamento, de dominação ou de “um lugar para morrer” (Novaes, 2003). 

 Além disso, existem preconceito e pressão social por parte da sociedade às famílias 

que procuram essas instituições para colocar seu familiar, pois geralmente são julgadas como 

praticantes de abandono, fazendo-as se sentirem culpadas. E também devemos considerar que 

os idosos de hoje fazem parte de uma geração acostumada com o acolhimento da família 

(geralmente, o da mulher) como cuidadora dos elementos dependentes. Todavia, esse contrato 

de gênero e intergeracional está em processo de mudança, apesar da grande expectativa atual 

dos idosos. 

 Assim, o conjunto de significados que a instituição ainda nos fornece está associado ao 

isolamento e à inatividade física e mental, e ainda pode expressar o abandono do lugar 

idealizado de amparo e aconchego, ou seja, a família. Segundo Scharfstein (2006), residir em 

instituição fora do contexto familiar pode gerar sentimentos de desamparo e abandono, 

especialmente na última fase da vida. 

          Não obstante as instituições terem, majoritariamente, uma conotação negativa, a 

modernização e a velhice, atualmente, nos mostram novas maneiras de organização das 

moradias coletivas.  
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         Dessa forma, para Cortelletti: 

O processo de internação numa instituição asilar representa muito mais 
do que simplesmente mudança de um ambiente físico para outro. 
Representa para o idoso a necessidade de estabelecer relações com 
todos os aspectos de seu novo ambiente, ajustar-se ao novo lar (grifo 
do autor) mais do que o lar (grifo do autor) a ele, considerar-se 
abandonado, ansioso e com medo da ideia de passar os últimos anos da 
vida num lugar estranho, em meio a desconhecidos. (Cortelletti, 2004, 
p.19). 

      .  
 

          A complexidade da adaptação da pessoa idosa depende dos vínculos estabelecidos 

durante a vida, não somente os familiares, mas os construídos pelo trabalho, por meio do lazer 

e em todas as vivências que sejam relevantes para dar um sentido à vida. A troca de 

experiências e aprendizagem ajuda os idosos a reorganizarem as relações, por intermédio de 

grupos de convivência que estimulam a socialização. 

 Do ponto de vista positivo da instituição e dos grupos de convivência, Varella aponta: 

 
Não é somente na família que o idoso encontra possibilidades de 
crescimento. Há outros meios, inclusive numa tarefa voluntária, nos 
grupos de terceira idade, que desenvolvem habilidades específicas, nas 
faculdades de terceira idade, nos livros, nos contatos sociais e outros. A 
velhice pode ser um grande momento para recuperar o tempo que 
passou. (Varella, 2003, p. 33). 
 

 
  Vale ressaltar que tal momento da vida não significa o término do ciclo existencial, 

mas uma etapa que pode ser gratificante na construção e na reestruturação de um novo estilo 

de vida. Ademais, nem sempre viver no convívio familiar promove um envelhecimento digno 

e prazeroso, portanto a vida em uma instituição pode ser uma escolha positiva. 

 
(...) Uma série de razões, tais como: problemas de relacionamento do 
idoso; conflitos familiares; limitações físicas e mentais; inexistência de 
familiares ou de outros cuidadores em casos de idosos dependentes e a 
falta de recursos materiais, entre outras, contribuem para a demanda 
dos serviços institucionais. (Cortelletti, 2004, p. 94). 
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 A antropóloga Mercadante (1997) reafirma essa noção, uma vez que considera   o 

asilo uma  instituição para a moradia e convívio de idosos, não necessariamente de isolamento 

do mundo. 

          Pelo exposto, podemos apreender que, como o Brasil envelhece num ritmo acelerado 

exigindo transformações sociais, urbanas e familiares, as necessidades da velhice 

contemporânea também se ampliaram. Dessa forma, se fazem necessárias mudanças nas 

formas de atendimento e tratamento dos idosos. Assim, somente se reestruturando e 

acompanhando essa evolução, poderemos alcançar resultados satisfatórios que possibilitarão 

uma vida institucional digna e humanizada. 

 

1.2.1 – Região Sudeste: cenário das Instituições de Longa Permanência 

  

 O envelhecimento da população idosa brasileira acarreta o crescimento de fragilidades 

e o aumento do número de idosos demandantes de cuidados, ao mesmo tempo em que há a 

expectativa de que diminua a oferta de cuidadores familiares. A questão que se apresenta 

atualmente, pois, diz respeito a quem oferecerá cuidados a esses idosos dependentes: a família 

ou as instituições? 

 A região Sudeste concentra o maior volume populacional do país, visto que cerca de 

43% da população brasileira residem nesta região, segundo os dados do censo demográfico de 

2000 e  ultrapassou 8,7 milhões de pessoas em 2008. O total de idosos residentes em 

Instituições de Longa Permanência (ILPI) foi de 53.374 pessoas, o que corresponde a apenas 

0,6% da população idosa dessa região. Comparando os diversos estados que a compõem, 

observa-se a mais elevada proporção de idosos residentes nas ILPIs no Estado de Minas-

Gerais, 0,8%,  e a mais baixa no Espírito Santo, 0,4%.    
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  Deve-se notar que a residência em ILPI não é uma prática comum na sociedade 

brasileira. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNDA) de 2008 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para 1,4 milhões de idosos 

com dificuldades para atividades da vida diária (AVD). Esses números demonstram que, no 

mínimo, 1,3 milhões de idosos estavam sendo cuidados ou descuidados pelas famílias. Assim, 

por meio do cenário que será descrito, observamos que as famílias estão se responsabilizando 

por um número elevado de idosos dependentes, o que, sem dúvida, é um dos elementos 

propiciadores da violência doméstica.   

 As ILPIs que consistem nas tradicionais instituições asilares representam uma das 

modalidades de cuidados de longa duração dirigidos a idosos com algum grau de dificuldade 

para a execução das atividades da vida diária, sem renda e/ou aqueles cuja família não possui 

meios financeiros, físicos ou emocionais para  prestar a assistência necessária. Essa 

modalidade de cuidados está definida pela portaria da Secretaria de Estado da Assistência 

Social (SEAS) nº 2.854/2000. Para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), órgão atualmente responsável pela política federal para as ILPIs, atendimento 

integral institucional é aquele prestado em uma instituição asilar, que deve oferecer serviços 

nas áreas social, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia ocupacional e outras 

atividades específicas para esse segmento populacional. 

 Os dados apresentados pela pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) nos mostram que o número de idosos com dependência está aumentando e, na região 

Sudeste, foram identificadas 2.255 ILPIs, das quais 2.030 (90,2%) responderam à pesquisa. 

As ILPIs identificadas estão distribuídas por 958 municípios, o que corresponde a uma 

cobertura de 57,4% do total de municípios da região, e concentram-se nos municípios 

maiores. Os dados revelam também que apenas 17,6% dos municípios com população inferior 

a 5 mil habitantes possuem ILPIs, enquanto todos aqueles com população superior a 500 mil 
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contam com esses serviços. Apesar de as ILPIs serem destinadas às pessoas com 60 anos e 

mais idade, conforme previsto na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), elas atendem, também, a uma pequena parcela 

da população fora dessa faixa de idade, aproximadamente 11%. Dos 64.113 mil residentes em 

ILPIs na região Sudeste, 89% são idosos e destes, aproximadamente 37% têm 80 anos ou 

mais. 

 Outra característica investigada por esta pesquisa foi o grau de dependência dos 

residentes, classificados em: independentes, semidependentes e dependentes. Essa 

classificação foi definida pela Política Nacional do Idoso (PNI) e considera o número de 

atividades da vida diária que o residente não consegue realizar. Assim, se denominam 

semidependentes aqueles que necessitam de ajuda em até três atividades de autocuidado -  

higiene pessoal, vestir-se, alimentar-se ou locomover-se e não tenham nenhum 

comprometimento cognitivo devido à idade; dependentes são aqueles que necessitam de ajuda 

em todas as atividades de autocuidado ou que tenham comprometimento cognitivo por causa 

da  idade. Cabe destacar que essa informação refere-se ao total de residentes, incluindo idosos 

e não idosos. Essa é uma característica importante, pois a idade e a perda de autonomia física 

e /ou cognitiva- esta muitas vezes, decorrente daquela- constituem um determinante da busca 

de uma residência institucional. 

 Entre os idosos dependentes, cerca de 60% são demenciais, ou seja, apresentam algum 

comprometimento mental e/ou cognitivo acarretado pela idade. Nesse grupo, as mulheres 

constituem a maioria, 64%.  

 A maior proporção de idosos dependentes entre os vários estados da região se encontra 

no Estado do Rio de Janeiro, seguido do Espírito Santo. Já a mais baixa foi observada em São 

Paulo, 30,7%. Salienta-se que essas proporções são fortemente afetadas pela distribuição 

etária e por gênero. Em média, cada ILPI da referida região abriga 32 residentes, sugerindo 
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que essas instituições são pequenas. Observa-se, ainda, que a distribuição proporcional das 

instituições segundo o número varia. Assim 75,5% delas recebem entre 10 e 49 residentes. 

Comprova-se que as instituições com a proporção mais elevada estão no grupo que abriga 

entre 10 e 19 idosos (26,8%). Apenas 8,1% têm menos de 10 residentes, e 16,4% podem ser 

consideradas grandes, contando com mais de 50 residentes. Destas, 2,1% abrigavam, de 

acordo com Ipea, mais de 100 residentes. 

 Das ILPIs que declararam a natureza jurídica, 96,7% são privadas, 67,0% sem fins 

lucrativos (filantrópicas) e 29,7% com fins lucrativos. Das demais, 2,5% são públicas e 0,7% 

são mistas. 

 Foram investigados os serviços oferecidos pelas instituições. Na região Sudeste, os 

serviços mais citados pelas ILPIs foram os médicos, 63,9%, e os de fisioterapia, 61,3%. Os 

serviços médicos oferecidos pelas instituições não são suficientes para atender à demanda dos 

residentes, pois 93,2% das instituições da região Sudeste declararam recorrer aos postos de 

atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, 46,0% informaram que os seus 

residentes usam serviços particulares, incluindo planos de saúde. Além dos serviços médicos, 

32,7% informaram oferecer terapia ocupacional e apenas 23,3% contam com atendimento 

psicológico. Cursos diversos foram oferecidos por 29,6% e atividades educacionais por 

12,3%. 

 Nessa região, o gasto médio mensal por residente é de R$ 796,42, mas esse valor é 

afetado pelos extremos, variando de R$ 106,67, valor declarado por uma ILPI em Minas-

Gerais, a R$9.230,77, referido por outra em São Paulo. O total da composição de gastos é 

afetado não só pela oferta de serviços, mas também pela natureza jurídica. 

 Outro dado importante é a distribuição percentual do quadro de pessoal das 

instituições cuja principal função, independente do vínculo, é a de cuidador de idoso (11,5%), 

seguida da de técnico de enfermagem (10,3%) e auxiliar de enfermagem (9,3%). Outro grupo 
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expressivo é aquele formado por faxineiros (8,8%), cozinheiros (7,0%) e função mista (5,4%). 

As funções mais especializadas, como fisioterapeuta, enfermeiro, médico e nutricionista 

somavam 20,7% do quadro pessoal. 

 De acordo com a pesquisa, o tipo de vínculo que os funcionários mantêm com a ILPI 

é: contratado ou cedido, voluntários (regulares ou esporádicos) e estagiários. Seguindo a 

tendência verificada nas outras regiões brasileiras, as ILPIs da região Sudeste apresentam uma 

proporção maior de funcionários contratados, totalizando 69,2%.  Os voluntários constituem 

aproximadamente um quarto do total de recursos humanos: 15,2% regulares e 9,4% 

esporádicos. Estagiários constituem 7,2% dos funcionários.  

 Essa pesquisa realizada em todo o território nacional e na região Sudeste pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) ocorreu em 2008, e o levantamento das informações 

foi realizado nas instituições cadastradas. Foram identificadas 2.225 ILPIs, das quais 

responderam à pesquisa 2.035. A partir desses dados conseguimos compreender melhor a 

importância das ILPIs, tendo em vista o aumento da população muito idosa que necessita de 

cuidados e serviços especializados. 

  

1.3 - Espaço de Moradia Coletiva 

 

 O trabalho de implantação de serviços psicogerontológicos iniciou-se em 1993 numa 

instituição de longa permanência, localizada na cidade de São Paulo com a ocupação total de 

120 moradores de ambos os sexos. O local foi construído com a finalidade de atender com 

estilo e seriedade idosos de classe média a alta. Sua arquitetura contempla as dificuldades de 

locomoção com rampas de acesso, espaços de convivência e áreas com jardim. Essa 

instituição de caráter religioso era administrada por freiras contratadas pela entidade 

filantrópica que é uma organização social sem fins lucrativos que presta serviços à 
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comunidade pouco favorecida. Compõe-se de unidades mantenedoras e provedoras. Essa 

unidade voltada para atendimento da velhice era paga e considerada unidade provedora, visto 

que contava com uma estrutura interna geradora de receitas próprias. Faziam parte da 

diretoria pessoas voluntárias, geralmente profissionais aposentados e donas de casa.  

 Os residentes não tinham atividades especializadas, com exceção do grupo de costura 

dirigido pelas freiras, uma vez por semana, e a rotina diária consistia na espera das refeições e 

da missa diária. Outra distração muito valorizada eram as visitas dos familiares que 

aconteciam com frequência, deve-se esclarecer, numa época com pouco trânsito e de poucas 

mulheres com atividade profissional.   

 O perfil dos moradores, em grande parte, era de idosos independentes, na faixa etária 

entre 60 a 70 anos, que saíam sozinhos e mantinham alguns compromissos externos. A 

entidade não aceitava pessoas doentes nem com dificuldades funcionais, cognitivas e 

emocionais. No caso de qualquer problema de saúde a família era obrigada a retirar seu 

parente. 

  A instituição era um lugar agradável para se morar, mas não havia convivência social, 

tampouco trabalhos especializados em Geriatria e Gerontologia. Os espaços comunitários 

eram pouco acolhedores e restritos aos cuidados básicos da vida diária, como higiene pessoal, 

medicamentos e as refeições, sem possibilitar nenhum tipo de envolvimento em atividades ou 

engajamento em novos conhecimentos e realizações. O ambiente era melancólico e pouco 

receptivo às mudanças dando uma sensação tristonha de os moradores estarem à espera do 

fim, já que, na maior parte do dia, ficavam nos quartos. Podemos dizer, então, que ocorria um 

isolamento pessoal dentro do contexto institucional. 

  Berquó (1991) expõe que pensar sobre lugares, novas organizações, sobre 

comunidade, sobre um novo arranjo social em relação aos idosos da sociedade brasileira, deve 
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fazer parte do rol de soluções planejadas e adequadas para a inclusão do envelhecimento 

populacional como questão prioritária. 

  Mercadante (2007) ressalta que pensar em comunidade, especialmente para o 

segmento idoso, significa ampliar a sociabilidade, transformando os espaços privados 

(restritos à esfera familiar) em públicos, mas certamente democráticos. Viver em comunidade, 

sentir-se pertencente (ou pertencendo) a um grupo é a possibilidade de viver uma solidão 

positiva.  

   Porém, é necessário destacar que nesse espaço de moradia anteriormente pouco 

acolhedor, as receptividades aos cuidados e aos serviços de psicogerontologia foram sendo 

construídas paulatinamente. 

 

1.4 - Considerações sobre Gestão de Serviços e Cuidados Psicogerontológicos 
 
 
  A palavra gestão usada nesse trabalho de sistematização significa buscar um prática 

para administrar providências necessárias que possibilitem consolidar serviços humanizados 

na instituição onde ocorreu a atividade profissional durante o período de 1993 até 2009.  

 A gestão, no âmbito das organizações, conforme Almeida: 

 
Engloba os processos sociais e as complexas relações que se estabelecem 
em seu interior e exterior, articulando valores, crenças e práticas culturais 
com os paradigmas associados às mudanças de concepção, influenciadas 
pela informatização de distintos setores da atividade humana. (Almeida, 
2006, p.103) 
 
 

 Para Rodriguez (2003), o papel do gestor em uma instituição é o de articulador entre 

os idosos, familiares e funcionários dos diferentes serviços, conforme a autora explica: 

 
Dans nos établissements, c´est, à mon sens, um travail de liaison des 
registres personnel et professionnel qui peut permettre à chacun de se 
positionner de la façon la plus adéquate possible dans la relation soignant / 
résident, soignant / famille du résident. Et pour reprendre la formule d´un 
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collègue, “sauvegarder l´humanité dans la relation vaut non seulement pour 

la personne âgée mais aussi pour le personnel.” (Rodriguez, 2003, p.74)1 
 

   
Neste trabalho que está sendo apresentado, procurou-se priorizar as competências 

específicas para a análise e resolução de dificuldades em instituição de longa permanência. O 

trabalho de articulação promoveu a abertura de espaços para se dialogar formal e 

informalmente entre os diversos profissionais, assim como privilegiou a comunicação interna 

entre os indivíduos e os diferentes serviços, a fim de facilitar as intervenções e contribuir para 

o desenvolvimento global de cada residente.  

 A gestão orientou-se preferindo uma atitude terapêutica que buscasse um sentido 

existencial de cuidado humanizado e que valorizasse o velho, a família e os funcionários 

numa construção. Além disso, procurou contribuir para uma visão prospectiva e estratégica, 

em longo prazo, das principais necessidades dos idosos, familiares e funcionários, priorizando 

o projeto de vida, a identidade, a confiança e a responsabilidade de todos os integrantes da 

instituição. E mais, focalizou a humanização entre os profissionais e os residentes, 

desenvolvendo um sentido de vida dentro do coletivo institucional. 

 Segundo Heidegger (1995), é no cotidiano das interações que cada um vai se 

“reapropriando” do seu próprio ser, que é sempre “ser em” e “ser com”. Nos encontros que se 

vai estabelecendo ao longo da vida essas referências identitárias vão se transformando, 

reconstruindo continuamente a percepção de si mesmo e do outro. 

         Todos os cuidados buscados recentemente para tratar dos idosos nessas instituições têm 

base na Gerontologia e nos cuidados psicogerontológicos que orientaram este trabalho. Vale a 

                                                 
1 Nas instituições, há no meu entendimento, um trabalho de ligação de registros entre as pessoas e os 
profissionais o qual pode permitir a cada um se posicionar da forma mais adequada possível numa relação 
cuidador / residente, cuidador / família do residente. E para retomar a fórmula de um colega “salvaguardar a 

humanidade na relação que vale não somente para os idosos, mas também para os funcionários” (Rodriguez, 

2003, p.74) (Trad. da autora)  
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pena aqui um parêntese para expor a respeito dessa ciência que deu um rumo novo a esses 

serviços.   

 A Gerontologia é uma nova área de conhecimento que estuda a velhice em suas 

diversas dimensões e cujos profissionais priorizam um novo saber com um enfoque 

interdisciplinar. Devemos entender o processo de envelhecimento por meio do entrelaçamento 

dos vários aspectos do curso da vida e seus desdobramentos desde o nascimento até a finitude. 

Isto porque a longevidade nem sempre garante bem-estar e qualidade de vida, pois a 

fragilidade física, mental e a vulnerabilidade social são uma realidade no processo de 

envelhecimento. 

 Segundo Goldfarb:  

  
Ao falar da velhice percebemos que aquilo que supúnhamos saber não é o 
suficiente para defini-la, e mais ainda, verificamos que esse saber precário é 
produto de uma visão parcial engendrada na prática de cada profissional e de 
preconceito fortemente enraizado no cultural. Então, de que realmente 
falamos quando realmente falamos da velhice? E quando falamos de velhos? 
[...] falamos de todos eles, já que são personagens conhecidos na nossa 
cultura: falamos de um velho particular e da velhice como categoria. Mas 
fundamentalmente, através de todos eles falamos do velho que temos dentro 
de cada um de nós [...] Falando de todas as velhices (dos outros) sempre 
falamos de uma velhice (a nossa) e dos muitos velhos que poderemos chegar 
a ser. Da velhice que desejamos e da que tememos. (Goldfarb, 1998, p.13)   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 A referida ciência utiliza-se de uma abordagem interdisciplinar para um real 

entendimento desse processo que se configura dentro da complexidade. Não podemos 

entender os fenômenos do envelhecimento pelo reducionismo nas diferentes áreas de estudo, 

mas sim, por um estudo integrado de seus aspectos num trabalho vincular e horizontal de 

todas as abordagens profissionais. 

 A Psicogerontologia, por sua vez, não é apenas o estudo da psicologia do 

envelhecimento, mas uma abordagem de processos inter-relacionados e interdependentes que 

compõem essa fase da vida constituída por um conjunto heterogêneo, mas inseparavelmente 

associado em suas partes. 
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 O entendimento do paradigma do processo de envelhecimento necessita do estudo do 

contexto biopsicossocial e cultural para promover uma síntese complexa de cada idoso. Esse 

olhar flexível aberto para a singularidade favorece o desenvolvimento da resiliência diante das 

mudanças dessa fase da vida. Existe a necessidade de se estimular a subjetividade e o 

intercâmbio vincular para privilegiar a senescência. 

 Desse modo, nos processos de senilidade as intervenções devem se fundamentar nas 

considerações da heterogeneidade e buscar nos processos de reabilitação e de estimulação 

uma alternativa para um envelhecer saudável. 

 De acordo com Lopes e Goldfarb: 

 
Para minimizar a condição de fragilidade inevitável quando a vida avança 
no tempo, aumentar o bem-estar é fundamental. Isto inclui a possibilidade 
real de realizar investimentos afetivos; contar com redes de apoio e laços 
permanentes, além de ter a oportunidade de criar vínculos renováveis e 
significativos. Vincularidade, enfim, que restaure a autoestima perdida junto 
com a perda de papéis sociais; que contemple um projeto de felicidade 
possível; que reconstrua a capacidade de desejar; que legitime a palavra; 
que exija o cumprimento dos deveres tanto quanto o exercício dos direitos. 
Que faça, enfim, de um cidadão idoso desabilitado e marginalizado, um 
cidadão pleno... apesar da fragilidade. (Lopes e Goldfarb, 2009, p. 22)  

 

 Considerando-se todos esses aspectos, a Psicogerontologia fundamenta-se no 

conhecimento dos processos existenciais e dos mecanismos psíquicos para a adoção de 

intervenções preventivas e curativas. 

 Também necessita de uma equipe interdisciplinar que tenha uma educação 

gerontológica continuada e acompanhada de orientação psicológica. O psicogerontólogo para 

desenvolver um trabalho sério e bem articulado deve vivenciar uma analise pessoal sobre si e 

seu próprio envelhecimento para ter condições mais adequadas em seu trabalho. 

  Assim sendo, a Psicogerontologia constitui um trabalho de compreensão do processo 

de envelhecimento que é único e singular e que, segundo Morin (1996), não deve apenas ater-
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se ao reducionismo das diferentes áreas de estudo, mas sim, apoiar-se na interdependência dos 

vários aspectos existenciais. 

  Isto exposto retornamos à instituição, lembrando que o cuidado aí realizado em 1993 

se delineava de uma forma autônoma e eficaz por causa do  grande número de moradores. No 

entanto, o sistema rigoroso de horários e regras que vigoravam no residencial necessitava de 

uma proposta humanizada.  

 Segundo Ayres: 

 
Também no plano operativo das práticas de saúde é possível designar por 
Cuidado uma atitude terapêutica que busque ativamente seu sentido 
existencial, tal como aconteceu no caso em discussão. Este encontro 
terapêutico de outra qualidade, mais “humanizado”, certamente apresenta 

características técnicas diversas daquele que se realizava anteriormente. 
(2004, p.22). 
 
    

  Com a finalidade de humanizar os serviços e cuidados existentes na instituição, 

privilegiou-se o acolhimento que, segundo Teixeira (2003), constitui-se num recurso 

fundamental para que o outro do cuidador surja positivamente no espaço assistencial, 

tornando suas demandas efetivas como norte das intervenções propostas. 

 Assim, para se alcançar tal acolhimento nos serviços da saúde, ainda segundo Teixeira 

(2003), devemos entendê-lo como um procedimento contínuo da interação entre os usuários e 

serviços de saúde, em todas as oportunidades em que se faça presente a possibilidade de 

escuta do outro, o qual deve ter entre suas qualidades essa capacidade de escuta.  

 Dessa forma, a ação profissional desenvolvida nesse trabalho, procurou contemplar 

uma nova atitude gerontológica aos cuidados e serviços e estimular uma nova imagem à 

velhice concordando com a visão de Foucault de que a velhice pode ser prazerosa e plena:  

 
A velhice não é apenas uma fase cronológica da vida: é uma forma ética 
que se caracteriza ao mesmo tempo pela independência relativamente a tudo 
que não depende de nós, e pela plenitude de relação consigo em que a 
soberania não se exerce como combate, mas como gozo. (Foucault, 2004, 
646) 
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  Havia na época uma visão na instituição relativa aos idosos de não serem 

incomodados, poupados, visto que já tinham muita idade. Com essa postura, os serviços eram 

realizados como tarefas relativas aos cuidados básicos. Não havia uma escuta, pois poderia 

cansá-los ou preocupá-los. Da mesma maneira, a velhice era considerada, como já dito, como 

uma fase para repouso e espera da finitude. Tal ótica criava expressivo isolamento dentro do 

coletivo institucional. Faltavam alegria, calor humano e afetividade e as formas como os 

serviços se desenvolviam se comparavam a um colégio interno, porquanto houvesse muita 

organização, ordem e limpeza e nem um acolhimento. 

 De acordo com Boff: 

 
Quando um acolhe o outro e assim se realiza a co-existência, surge o amor 
como fenômeno biológico. Ele tende a expandir-se e a ganhar formas mais 
complexas. Uma destas formas é a humana. Ela é mais que simplesmente 
espontânea como nos demais seres vivos; é feita projeto de liberdade que 
acolhe conscientemente o outro e cria condições para que o amor se instaure 
como mais alto valor da vida (Boff, 2008, p.110) 
 
 

   Assim, o trabalho desenvolvido na implantação e sistematização dos serviços 

psicogerontológicos nessa instituição norteou-se pela humanização de práticas que 

respeitassem a singularização de cada idoso, de cada grupo familiar e também de cada 

funcionário e voluntário, sugerindo-se uma escuta com acolhimento. A flexibilização dos 

atendimentos e a busca criativa de desenvolver intervenções coerentes e expressivas para essa 

realidade institucional pretenderam tornar esse serviço digno e respeitoso às necessidades da 

velhice contemporânea. 

 

1.5 - Projeto de Vida Institucional 

 

 O projeto de vida institucional foi desenvolvido com base na observação participante 

ocorrida em uma instituição para idosos no período de 1993 a 2009. A maioria das 
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instituições contém uma série de protocolos que se destinam a atender às necessidades da vida 

diária, como medicamentos, banho e alimentação. Nessa instituição, por exemplo, a 

prioridade era cumprir tarefas sem a preocupação de estar com os idosos numa relação 

terapêutica que possibilitasse um acolhimento, o que nos fez deduzir que o atendimento 

realizado carecia de uma escuta afetiva.   

 O trabalho foi desenvolvido inicialmente na prática de atendimento grupal aos 

moradores e, posteriormente, atendimentos na admissão, aos familiares e funcionários. A 

construção desse projeto partiu do pressuposto de que o indivíduo habitando em moradias 

coletivas devia ser estimulado no fortalecimento de sua subjetividade para sentir-se 

pertencente a um grupo heterogêneo. 

 Os autores Vercauteren, Hervy, Schaff (2009) mencionam em relação ao trabalho de 

projeto institucional a importância de 

 
savoir la satisfaction de la personne par le respect de ses  choix et de ses 
valeurs, ce qui se fait, em partie, par la personnalisation des anciennes 
pratiques professionnelles. 
On sait, pour avoir déjà souligné, que le résident est le centre du travail des 
profissionnels, mais encore faut-il s´interroger sur l´efficacité du travail 
produit et s´il correspond bien, au final, à chercher cette “satisfaction” en 

dépassant la seule intention. Cela correspond à essayer d´apporter quelque 
réponses à la complexité d´un individu, la personne agée pour ce qui nous 
concerne, confrontée au collectif. (Vercauteren, Hervy, Schaff, 2009, p.32)2 
 
 

 Nessa perspectiva, as intervenções psicogerontológicas objetivaram estimular em cada 

morador a reconstrução de um projeto de vida pessoal dentro da comunidade a que ele 

naquele período pertencia. Para desenvolver esse projeto foram utilizadas estratégias que 

                                                 
2 ...saber a satisfação da pessoa através do respeito de suas escolhas e de seus valores, isso é que se faz, em parte, 
pela personalização das práticas profissionais aos idosos. Sabe-se, por já haver salientado, que o residente é o 
centro do trabalho profissional, mas ainda nos falta perguntar sobre a eficácia do trabalho e se ele corresponde 
bem, no final,  a buscar  aquela “satisfação”, que tínhamos como intenção. Isso corresponde a tentar responder à 

complexidade individual da pessoa idosa que atendemos, confrontada com o coletivo. (Vercauteren, Hervy, 
Schaff, 2009, p. 32) – (Tradução  da autora) 
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reforçassem os desejos e sonhos pessoais e,  fundamentando-se  nessas particularidades,  

criaram-se grupos com os mesmos interesses. 

 Segundo Deleuze: 

 
Tomando o corpo como referência, sua potência varia segundo seu poder de 
afetar e de ser afetado. Bom encontro é quando um corpo se compõe com 
outro, aumentando sua potência de agir e produzindo afetos de alegria. Mau 
encontro são as relações entre naturezas que não se compõem, nas quais um 
corpo subtrai a potência de agir do outro, provocando afetos de tristezas 
(Deleuze, 2002, p.33).   

 

  Dessa forma, buscando encontros positivos e o aumento na potência do agir para 

tentar dar um novo sentido de vida, foi sendo construída uma rede de projetos pessoais dentro 

da hierarquia de regras coletivas do residencial. A mesma estratégia foi usada referente aos 

grupos de familiares e de funcionários, preservando-se a identidade dentro do coletivo 

institucional, mas procurando desenvolver a paixão por novos desafios. 

 A meta inicial do projeto institucional era alcançar, se possível, uma existência 

prazerosa, diante do marasmo institucional, do isolamento social, da inércia dos idosos e 

consequente desinteresse pela vida. Portanto, a intenção era promover o dinamismo e 

flexibilidade entre os usuários por intermédio dos serviços a serem adotados na busca de 

melhor qualidade de vida. Ademais, estimular os bons encontros, as alegrias e aumentar a 

potência do agir como uma tentativa de diminuir os maus encontros, as tristezas, fato comum 

nas instituições. Devemos entender que o projeto de trabalho teve início em uma instituição 

que foi fundada em 1972 e só começou em 1993, ou seja, a instituição já funcionava havia 21 

anos, razão pela qual se observava ampla resistência por parte dos residentes, familiares e 

funcionários a novas mudanças na rotina diária. 

  Para iniciar os serviços psicogerontológicos e, simultaneamente, promover uma nova 

postura em relação à velhice não associada à “espera do fim”, ou seja, um envelhecimento 
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ativo e participante, estimularam-se a autonomia e a independência dos residentes.  

Reforçando essa postura, Tótora afirma:  

 
Assim, somente na posse de nosso poder de agir conseguimos formar 
“idéias adequadas”, ou “noções comuns”, e conferir aos afetos de alegria 

um caráter ativo. Essas noções comuns, portanto, não são abstratas, mas 
concretas e de ordem prática. Trata-se de uma arte de construir, 
experimentar e vivenciar bons encontros e de induzir de modo ativo os 
afetos de alegria. Essas idéias práticas correspondem ao grau de intensidade 
da potência de que se é capaz (2006, p.43).   

  

A primeira etapa do trabalho institucional foi escutar e compreender o perfil pessoal 

dos residentes, seus interesses, desejos, sonhos e recordações, para, em seguida, construir 

atividades significativas que atraíssem singularidades. Tratava-se de oficinas variadas, que 

objetivavam contemplar o maior número possível de velhices. Compunham-se de atividades 

de memória, atualização por meio da reciclagem de informação, jogos recreativos, exercícios 

provedores de trabalhos manuais criativos, eventos culturais, confecção do jornal “Nosso 

Lar”, dança sênior, exercícios de representação artística, música coral, exercícios de reflexão, 

relaxamento, projeção de filmes seguida de debate, computação, escuta da palavra de Deus, 

desfile de modas, passeios culturais, além das  terapias da reminiscência,  do amanhecer,   do 

entardecer e a  da solução dos problemas.      

 A segunda etapa do projeto institucional consistiu em aproveitar a convivência social 

de bons encontros, os vínculos afetivos de amizade e de pertencimento que foram sendo 

construídos dentro das singularidades das oficinas desenvolvidas no residencial.  E  com 

apoio nessa  construção estimular novas participações em encontros diferentes,  atendendo a 

curiosidade e  o interesse de formar novos vínculos e de vivenciar desafios. Dessa forma, foi 

sendo paulatinamente construído o projeto de vida pessoal dentro do projeto institucional 

como se fosse uma rede de opções, na qual a autonomia e independência de cada um eram 

respeitadas, valorizadas e incentivadas.  
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  Assim, com a consolidação dos serviços psicogerontológicos nos grupos de idosos, 

familiares e funcionários, conseguiu-se uma interdependência entre os setores, visando à 

humanização com base em propostas científicas. A vida institucional que será descrita no 

período de 1993 a 2009 teve como fundamento o sujeito idoso independente das fragilidades 

físicas e/ou mentais assim como a preservação das singularidades de todos os usuários 

envolvidos no contexto institucional. 

 

1.6 - Centro-Dia: “Deixe seu filho na escola e seu idoso conosco”  

 

 O Centro-Dia (vide anexo 2 e 3) foi iniciado em 2001 e consistia em um serviço 

pioneiro que pretendia atender os avós, tios ou idosos que passavam os dias sozinhos 

enquanto a família estava fora. Compôs-se de um espaço formativo de cuidados profissionais 

diurnos e de convivência social. Proporcionou aos idosos a oportunidade de ocupações 

agradáveis e de atendimento terapêutico àqueles com fragilidades físicas, cognitivas e/ ou 

emocionais. 

 Enquanto os idosos usufruíam do espaço, do convívio, das instalações e das 

atividades, uma equipe de profissionais trabalhava cuidadosamente para atender  às suas  

necessidades. 

 Segundo Castiello (1996), considera-se um Centro-Dia um serviço social de apoio 

familiar que oferece, durante o dia, atenção às necessidades pessoais básicas, terapêuticas e 

socioculturais das pessoas idosas afetadas por diferentes graus de dependência, promovendo a 

sua autonomia e a permanência na sua residência habitual.  

 De acordo com Quaresma (1996), o Centro-Dia distingue-se de outros equipamentos 

sociais diurnos, como os centros de convivência, porque tem subjacente um caráter 

reabilitador e não apenas de fomento de atividades de convívio e recreio. Os objetivos de um 
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Centro-Dia são: (1) a prestação de serviços que satisfaçam necessidades básicas, pondo à 

disposição das pessoas idosas as diversas formas de ajuda adequadas à sua situação; (2) 

prestação de apoio psicossocial; (3) fomento de relações interpessoais  aos idosos e destes 

com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento; e (4) apoio direto às famílias das 

pessoas idosas, permitindo proporcionar um espaço formativo de estímulo às suas atividades 

na relação com o familiar do  idoso.  

 A implantação do Centro-Dia era uma atividade inserida na instituição e objetivava 

atender não só o idoso como também a família. Os objetivos iniciais propostos pelo serviço 

eram: 

-  a socialização dos idosos como prevenção do isolamento social e de doenças 

psicossomáticas, depressão, déficit cognitivo, entre outras; 

-   a estimulação de habilidades: cognitivas, emocionais, funcionais, culturais e sociais; 

-   o fortalecimento da autoestima, do sentimento de utilidade e de sentido existencial;    

-  a satisfação em estabelecer novos relacionamentos e novas realizações;  

-  promover a integração social, familiar e intergeracional;  

-  estimular um projeto de vida pessoal. 

  A entrevista inicial para a admissão investigava as capacidades funcionais, cognitivas 

e emocionais para melhor conhecer as preferências, dificuldades e desejos de cada um. Assim, 

procurava preservar a singularidade, num serviço que atendesse às necessidades pessoais, aos 

interesses e desejos, com o objetivo de estimular ou preservar um projeto de vida dentro da 

coletividade. 

  Além de aplicação de testes para a elaboração do prontuário de cada participante, a 

família era entrevistada para esclarecimentos sobre o serviço oferecido pelo Centro-Dia. 

  Assim, o Centro-Dia efetivado dentro da instituição procurou manter atividades 

prazerosas, bons encontros, promovendo vida social ativa, bem-estar físico e psicológico dos 
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idosos frequentadores. As oficinas estimuladoras e reabilitadoras foram sendo construídas 

com base nos interesses e singularidades dos usuários da instituição integrados ao Centro-Dia, 

promovendo uma grande rede. 

 Essas redes de apoio social à terceira idade, segundo Siqueira & Moi (2003), permitem 

ao idoso sentir-se aceito, útil, propõe a estimulação cognitiva e pode evitar problemas mais 

sérios causados pela solidão, pelas perdas físicas e afetivas. 
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CAPÍTULO II- IDOSO  

 

2.1- Considerações sobre o envelhecimento e longevidade 

 
 
 O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da atualidade. O grande 

sonho é viver mais, de uma forma plena de sentido e satisfação. A longevidade é uma 

possibilidade alcançável para uma proporção cada vez maior de indivíduos, em todo o mundo, 

e o  Brasil não foge desse quadro de crescimento intenso do segmento idoso. Porém, é 

necessário ressaltar que  o  aumento da expectativa de vida populacional exige mudanças na 

sociedade contemporânea. 

 

De todos os fenômenos contemporâneos, o menos contestável, o mais certo 
em sua marcha, o mais fácil de prever com muita antecedência, e talvez, o 
de conseqüências mais pesadas é o envelhecimento da população – escreveu 
Sauvy. (Beauvoir, 1990,  p. 271) 

 

 De acordo com os dados obtidos no site Seniorscopie.com, Demografie (2010) 

existem atualmente 629 milhões de pessoas idosas com mais de 60 anos no mundo, três vezes 

mais  do que há cinquenta anos. Em 2050, essa população será de 2 bilhões, dos quais 20% 

com mais de 80 anos. Essas pessoas representam 20% da população das regiões 

desenvolvidas e 8% das regiões em desenvolvimento, e em 2050 esses dados serão de 33% 

nas regiões desenvolvidas e 20% nas regiões em desenvolvimento. Os dados demonstram 

ainda que a  idade média da população mundial é de 26 anos, sendo o Yémen o  país com a 

idade média mais jovem  (15 anos) e o Japão, com a média mais alta. Todavia, a previsão é de 

que em 2050, o número de pessoas velhas ultrapasse o das pessoas mais jovens.  

 Além disso, a  União Europeia é a região do mundo que tem a maior proporção de 

pessoas idosas, isto é,  15% de seus habitantes têm  mais de 65 anos, contra 14% no Japão, 

13% nos Estados Unidos da América, 12% na Austrália, 6%  na China, 5% na América 

Latina, 4% na América Central e na Índia e 3% na África.    
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 Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

projetando-se a  população do Brasil por sexo para o período 1980-2050, observam-se 14,5 

milhões de brasileiros  com mais de 60 anos de idade.  Atualmente, a população idosa 

brasileira representa 9% no Brasil, e as estimativas indicam que até 2020 essa população será 

de 12% da população brasileira.  

  Quanto à  expectativa de vida do brasileiro ao nascer subiu 3,4 anos entre 1997 e 2007 

e atingiu 72,7 anos em 2010,  de acordo com  dados da Síntese de Indicadores Sociais, 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1980-2050. As 

mulheres aumentaram em 3,3 anos a expectativa no período, de 73,2 para 76,5 anos, enquanto 

os homens tiveram um avanço de 3,5 anos, de 65,5 para 69 anos. Nota-se  que a   população 

idosa com 70 anos ou mais, em 2010,  chegou a 8,9 milhões de pessoas, o equivalente a 4,7% 

da população total, enquanto os jovens até 14 anos representavam 25,4% da população. 

 Pelo exposto, a  longevidade cresce no Brasil e, segundo Malagutti e Bergo (2010), já 

alcança mais de 24,5 mil, tanto é que há uma nova terminologia para definir a multidão de 

octogenários, nonagenários e centenários, qual seja, a quarta idade. Houve um aumento de 

77% de idosos centenários. O estado de São Paulo aparece na frente com 4.457 idosos com 

100 anos ou mais. A seguir, o estado da Bahia com 2808, o estado de Minas-Gerais com 

2.765 e o estado do Rio de Janeiro com 2.029 longevos (IBGE 2001). Na cidade de São 

Paulo, o aumento da população idosa foi de 5%, dos quais naqueles com idades entre 60-64 

anos, o aumento foi de 20,8%; de 65-69 anos, de 24%; de 70-75 anos, de 28% e de 75 ou 

mais, o acréscimo foi de   43,0%. 

 As mudanças no perfil dos idosos brasileiros desenvolvem-se com muita velocidade e 

nos mostram a necessidade de se realizar um planejamento em serviços psicogerontológicos 

que contemplem o novo perfil de velhos longevos que apresentam dificuldades funcionais, 

cognitivas e emocionais. 
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 Simone de  Beauvoir em  A velhice já aborda a questão da longevidade: 

 
A longevidade do homem é superior à dos outros mamíferos. Em fontes 
confiáveis, encontrei apenas um sujeito que ultrapassara os 105 anos: 
Antoine-Jean Giovanni, que vivia na aldeia Grossa, e cuja idade era de 108 
anos. Acredita-se, embora não se possa ter como certo, que a hereditariedade 
tenha influência direta ou indireta na longevidade; muitos outros fatores 
intervêm, sendo o primeiro deles o sexo: em todas as espécies animais, as 
fêmeas  vivem mais tempo que os machos; na França, as mulheres vivem, 
em média, sete anos mais que os homens. A seguir, influem as condições de 
crescimento, de alimentação, de meio e as condições econômicas. Estas 
exercem influência muito importante na senescência. (Beauvoir, 1990. p 46) 

 

  De acordo com as projeções estatísticas, a tendência é que se viva  mais, entretanto a 

sociedade necessita entender que a velhice é um processo de contínuas mudanças, e os 

longevos merecem cuidados específicos que promovam uma existência digna e saudável. Para  

Morin: 

Cada indivíduo numa sociedade é uma parte de um todo, que é a sociedade, 
mas esta intervém, desde o nascimento, com sua linguagem, suas normas, 
suas proibições, sua cultura, seu saber, (...) O todo está na parte. (Mas) o 
principio “o todo está na parte” não significa que a parte seja um reflexo 

puro e simples do todo. Cada parte conserva sua singularidade e sua 
individualidade, mas de algum modo, contém o todo. (Morin, 1996, p.275) 

 

  Segundo o ponto de vista biológico, o processo de envelhecimento começa ao nascer 

e se encerra na finitude do sujeito, com a morte. Mas o desgaste físico que acompanha a vida 

não é suficiente para caracterizar a velhice, pois ele não ocorre para todo  organismo e nem 

sempre compromete o processo vital. Além disso, o desgaste mental e físico do homem 

apresenta ritmos diferentes e varia de pessoa para pessoa. Para muitos, no entanto, o 

envelhecimento é também uma aquisição, ou seja, acontece  quando sentem a mente 

amadurecida, mais apta e ágil aos raciocínios abstratos do que em idades anteriores. 

Novamente se  marca a importância de considerar as diferenças individuais na velhice. 

 Na visão de Côrte sobre o envelhecimento: 

 
A longevidade e o envelhecimento populacional devem ser objetos de novas 
propostas profissionais, de novos investimentos sociais e de uma nova 
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postura da sociedade, pois traça o perfil de uma realidade complexa que 
precisa ser pesquisada, estudada e divulgada. (Côrte, 2005, p.243) 

 

 As mudanças que a longevidade nos aponta devem ser mais bem informadas a todos, é 

o que afirma Butler (1996), primeiro diretor do Instituto Nacional do Envelhecimento, nos 

Estados Unidos. Em sua apresentação ao livro “Como e por que envelhecemos”, de Leonard 

Hayflick, assinala que devemos confrontar a profunda revolução mundial na longevidade. 

 Por sua vez,  Lopes explica:  

 
O prolongamento da vida representa uma conquista dos tempos atuais, 
decorrente do desenvolvimento da medicina e da prevenção de doenças, mas 
por outro lado, hoje, estamos diante da dificuldade do acesso a esses 
recursos em virtude da falência das redes públicas e do custoso atendimento 
a essa faixa etária, pelo sistema privado. (Lopes, 2000, p.27) 

 

 Assim, o aumento da expectativa de vida nos mostra algumas consequências advindas 

da longevidade nos âmbitos psicológico, social, médico, econômico, entre outros, 

demonstrando que a aposentadoria, a previdência social, os seguros de saúde e as instituições 

de longa permanência não estão adequadamente preparados para atender a uma velhice 

longeva. 

  Manonni (1995) sublinha em sua obra uma nova cultura da velhice que se iniciou no 

século XX, pela qual a velhice foi promovida como uma fase da vida a ser visualizada sob 

uma nova ótica na história do Ocidente, que foi acompanhada de reconhecimento social 

inédito. 

 Para a autora, os lutos pelas potencialidades que se perdem na velhice devem ser 

realizados.  No entanto, é necessário que eles sejam acompanhados de outros estímulos para a 

construção de um novo corpo, de um novo ser, o que supõe  sempre a  presença de outrem.  

 
A velhice (com o corpo que se transforma) poderia constituir um momento 
feliz da vida, e a memória aí se exercitar como lembrança de uma história 
passada a ser transmitida a gerações futuras. O que foi vivido assume então 
um sentido em função dos outros. Mas o drama de muitos velhinhos 
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perdidos em suas referências é que a eles não se fala mais. (Mannoni, 1995, 
p.22) 

  

 Desse modo, o expressivo aumento de idosos nos chama atenção para a necessidade de 

serem planejados  serviços psicogerontológicos que os respeitem e lhes propiciem novos 

desafios e sentidos de vida que garantam uma velhice digna e repleta de realizações. 

  

2.2- A Complexidade das diversas velhices 

 

 A velhice é uma condição subjetiva, heterogênea, multidimensional e pouco 

previsível. Para a compreensão de sua complexidade necessita-se de um enfoque biológico, 

psicossocial, cultural, enfim, interdisciplinar. O número de  idosos de 80 anos praticamente 

dobrou no Brasil na última década. Como citado anteriormente, hoje já são mais de 24,5 mil, 

segundo Malagutti e Bergo (2010), e a expectativa é que esse crescimento se mantenha em 

ritmo acelerado. 

  A longevidade trouxe um aumento da trajetória existencial das pessoas e surge a 

questão: como definir e entender as diversas velhices?  A dificuldade em definir o que é 

normal no envelhecimento levou os geriatras Fox e Hollander (1990) a introduzirem o 

conceito de envelhecimento normativo, primário e secundário. O primário seria universal, 

presente em todas as pessoas, geneticamente determinado ou pré-programado. O secundário 

seria resultante de algumas influências externas e variável entre indivíduos de diferentes 

meios; receberia influência de fatores cronológicos, geográficos e culturais. 

  Podemos, então, afirmar que o envelhecimento é um processo que se desenvolve de 

forma única e singular em cada pessoa. Eis como Beauvoir aborda as diferentes velhices: 

 
É um fenômeno biológico: o organismo do homem idoso apresenta certas 
singularidades. A velhice acarreta determinadas condutas, que são 
consideradas típicas da idade avançada. Tem uma dimensão existencial 
como todas as situações humanas: modifica a relação do homem com o 
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tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com sua própria história. Por 
outro lado, o homem nunca vive em estado natural; na sua velhice, como em 
qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade à qual pertence. O 
que torna a questão complexa é a estreita interdependência desses pontos de 
vista. Sabe-se hoje que é abstrato considerar em separado os dados 
fisiológicos e os fatos psicológicos: eles se impõem mutuamente [...] O que 
chamamos a vida psíquica de um indivíduo só se pode compreender à luz de 
sua situação existencial; esta última tem, também, repercussões em seu 
organismo; e inversamente: a relação com o tempo é vivida 
diferenciadamente, segundo um maior ou menor grau de deterioração do 
corpo.(Beauvoir, 1990, p.156) 

 
 No entanto, a autora sinaliza para a multi-interferência dos aspectos individuais sobre 

os coletivos: 

 
A sociedade destina ao velho seu lugar e seu papel levando em conta sua 
idiossincrasia individual: sua impotência, sua experiência; reciprocamente, o 
individuo é condicionado pela atitude prática e ideológica da sociedade em 
relação a ele. Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos 
aspectos da velhice: cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado 
por eles; é no movimento indefinido desta circularidade que é preciso 
apreendê-la. (Beauvoir, 1990, p.156) 

 
  

Nesse sentido, não podemos aceitar a velhice como um fato estático e sem 

transformações, ao contrário, necessitamos estimular uma velhice criativa e que realiza uma 

construção individual. Reforçando esse raciocínio, Monteiro assinala: 

  
Enquanto o envelhecimento é um processo natural de transformação do ser 
humano através da temporalidade, a velhice é uma construção social e não 
uma categoria natural. Contudo, essa produção social irá influenciar 
diretamente o processo de envelhecimento dos indivíduos, pois ao mesmo 
tempo em que somos produtores de uma cultura, somos produtos dela 
própria. (2000, p. 56) 

 
 

 Com efeito, as individualidades são constituídas desde o início de nossa existência e 

ao longo dos anos vividos. Medeiros ao refletir sobre a vida e o tempo, expõe: 

 
A vida não é apenas uma sucessão de eventos. Passado, presente e futuro não 
são momentos únicos e separados de nossa existência. O futuro é construído 
de nosso passado e do nosso presente. O que um dia fomos permanece 
conosco, e a este cabedal vamos acrescentando vivências, conhecimentos, 
experiências. O tempo que passa não é somente uma sucessão de datas, dias, 
meses e anos. (Medeiros, 2003, p. 187) 
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  A autora afirma, ainda, que durante a existência são vividos dois tempos: ‘o cronos’ 

que é o do relógio e o tempo ‘kairós’. 

 
Este é o tempo que acolhe o ser e suas possibilidades. É a nossa vida que 
construímos com nossas experiências, com nossas alegrias e nossos 
sofrimentos, com afetos e nossos labores. O resultado de tudo isso, 
guardamos em nossas memórias e em nossos corações. (Medeiros, 2003,               
p. 188) 

 

  Mannoni compartilha a ideia da  referida autora quando diz: Velhice nada tem a ver 

com idade cronológica. É um estado de espírito. Existem “velhos” de vinte anos, “jovens” de 

noventa. (1995, p. 16)   

 Assim, diante da complexidade e heterogeneidade das diversas velhices, são 

necessários serviços psicogerontológicos, como já dito, que respeitem a subjetividade dos 

idosos, bem como sejam valorizados seus cuidados, promovendo a autonomia, a 

independência e principalmente a individualidade de cada um. 

 Esse respeito pelo ser humano singular deve, pois, prevalecer nos serviços prestados 

em instituições de longa permanência. O trabalho de implantação de serviços, ocorrido de 

1993 a 2009, que aqui se propõe numa sistematização, objetiva contribuir para a humanização 

dos cuidados nas instituições que vêm se tornando lares para “nossos” velhos. 

 O Setor de Saúde Emocional & Atividades Humanas (Araujo, 2004, 2005) da 

instituição à qual este estudo  remete, foi planejado em virtude das novas necessidades que os 

residentes da instituição apresentaram com o aumento da expectativa de vida e pelo fato de a 

participação em atividades externas, bem como o apoio e a visitação familiar terem 

diminuído. O novo setor foi desenvolvido não somente com o propósito de auxiliar os idosos 

nesse processo de envelhecimento, mas também de facilitar as mudanças indispensáveis para 

uma adequada adaptação nesse momento de vida. 

 Para se adotarem os serviços psicogerontológicos na instituição, optou-se por 

atividades grupais que foram organizadas em subsetores: oficinas estimuladoras, oficinas 
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reabilitadoras, tratamentos psicogerontológicos, orientações e adaptações aos familiares, 

educação e orientação psicogerontológica à  equipe multidisciplinar. 

 O serviço psicogerontológico desenvolvido durante 16 anos tencionava  desenvolver 

um trabalho sério de cuidados ao idoso, à família e aos funcionários, que fosse 

interdependente e promovesse uma adequada comunicação, e mais, contribuir para um 

entendimento entre os setores buscando uma humanização dos serviços e um acolhimento 

existencial que privilegiasse uma melhora na qualidade de vida dentro da realidade 

institucional.  

   

2.3- Velhice e bem-estar subjetivo: a dinâmica de investimentos 

 

 Diferentes abordagens teóricas tratam os aspectos subjetivos do envelhecimento. A 

interdisciplinaridade favorece a possibilidade de dialogar com as essas questões, visando 

estruturar suportes para a análise de práticas desenvolvidas ao longo de 16 anos, objeto de 

relato deste estudo.      

 Importa esclarecer, então, a problemática que envolve os aspectos subjetivos do 

envelhecimento, lembrando que durante este processo, a dinâmica dos investimentos é 

influenciada pelo tempo, pela noção de finitude e também pelo declínio do corpo físico  em 

suas funções e atividades. Por outro lado, o envelhecimento do corpo é peculiar a cada um e 

acontece pelo efeito do tempo. Para além do que somos capazes de apreender do corpo 

biológico elaboramos uma construção imaginária que fundamenta o processo contínuo de 

identificações ao longo da vida. 

  Segundo Bianchi (1993), o aparelho psíquico foi concebido com várias funções, 

dentre elas, a  de estabelecer  um sentido para a vida, manter continuidade desse sentido e 

criar, também, interesses e satisfação. A involução do corpo biológico, veículo e origem de 
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prazer, deverá ser continuamente estimulada por trocas que permitam a circulação libidinal e  

uma vida de relação que propicie um fluxo de investimentos fora do Eu. 

  O mesmo autor assinala que o fluxo de vida saudável seria capaz de gerar o 

movimento de investimento em si próprio, nos outros, nas atividades, nos sonhos,  nos 

desafios e nas ideias. Assim, a manutenção do fluxo de investimento relacional une o Eu a um 

objeto fora dele. Sentir-se vivo na velhice depende de um funcionamento do aparelho 

psíquico que mantenha uma circulação libidinal fluindo entre instâncias psíquicas, gerando o 

investimento fora do Eu, uma vida significativa, com  capacidades criativas e vinculares.  

 Para Rowe & Kahn (1997), o modelo de velhice bem sucedida seria definido por três 

critérios: baixa probabilidade de incapacidade relacionada com doença, alta capacidade física 

e cognitiva e envolvimento ativo com a vida. 

 Já 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 só biológico, mas também construído socialmente. 

 Outra noção relevante é a teoria da atividade desenvolvida por Havighurst & Albrecht 

(1953) que defende que quanto maior o envolvimento dos idosos em atividades, maior a 

satisfação e, assim, a saúde física e mental, o autoconceito e a aceitação social vão se 

tornando melhores. O foco da teoria é a substituição dos papéis por intermédio de atividades 

desenvolvidas nos contextos permitidos aos idosos, como lazer, educação informal e trabalho 

voluntário. Apesar de o envelhecimento impor alterações físicas, cognitivas e emocionais, a 

atividade ajudaria a resguardar as necessidades psicológicas e sociais. Entretanto, a principal 

crítica à teoria da atividade refere-se ao fato de não se considerarem a heterogeneidade e a 

diversidade das experiências da velhice. 
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 As abordagens psicológicas sobre o envelhecimento e as investigações sobre como 

alcançar, manter ou recuperar o envelhecimento bem sucedido nos mostram que as condições 

objetivas associadas à saúde e ao ambiente e, ainda, os recursos pessoais podem favorecer o 

processo de adaptação em situações de perda ou desafio à velhice. 

 Os recursos pessoais seriam o bem-estar subjetivo, a motivação em participar de 

atividades, a manutenção de relações sociais e o exercício do  controle sobre a própria vida.  

Esses recursos são chamados de mecanismos de autorregulação do self e, entre eles, estão as 

crenças de autoeficácia, que são importantes mediadoras das percepções e dos 

comportamentos de pessoas de todas as idades com relação à saúde física, cognitiva e social, 

na preservação do ambiente e de sentido de vida. 

 A percepção do senso de autoeficácia,  assinala Bandura (1997), envolve crenças na 

própria capacidade em organizar e executar os cursos de ação requeridos para alcançar 

determinados resultados. Combina o senso de competência e de confiança nas próprias 

habilidades e medeia o controle sobre os eventos dos mundos físico, social e privado de 

pessoas de todas as idades.  As crenças pessoais  de autoeficácia, pois,  são muito 

significativas para a estrutura de personalidade e afeta as escolhas, o curso das ações e dos 

resultados e da capacidade de resiliência diante da  adversidade. 

 Nesse sentido, a preservação do senso de autoeficácia será essencial para se alcançar 

qualidade de vida na velhice, pois,  ao longo da vida, acredita-se   que “querer é poder” ou 

“acredito, logo posso”, máximas que instigam a flexibilidade a novos recursos e a 

ressignificações. Todas essas estratégias de autorregulação do self ajudarão os idosos a se 

adaptarem de modo adequado  às mudanças inerentes dessa fase da vida, por meio do domínio 

da autonomia física e moral, e a alcançarem o bem-estar subjetivo.   

 De acordo com Lawton (1983), o bem-estar subjetivo é um dentre os quatro domínios 

da qualidade de vida na velhice. Os três primeiros domínios referem-se às competências 
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comportamentais, às condições objetivas do ambiente físico e à qualidade de vida comparada 

com os recursos pessoais disponíveis e com as expectativas sociais e individuais. O bem-estar 

subjetivo reflete a avaliação pessoal de cada um sobre as relações desses três domínios, e é da 

experiência emocional positiva ou negativa dessa avaliação   que deriva o grau de qualidade 

de vida de cada um. 

 Ao conceito de bem-estar subjetivo, Lawton (1991) acrescenta quatro aspectos 

centrais, a saber: a) o âmbito da experiência privada  é relativamente independente de saúde, 

conforto e riqueza b) as medidas do bem-estar incluem a avaliação global e também 

específica como saúde física e mental, relações sociais e espiritualidade c) o bem-estar supõe 

afetos positivos e negativos que são menos estáveis que a satisfação, visto que podem ser 

alterados por eventos situacionais d) as avaliações subjetivas de qualidade de vida são 

mediadas pela personalidade entendida como um sistema de predisposições de base biológica 

que determina o nível de alerta, a excitabilidade, a intensidade e a qualidade das respostas 

emocionais, como forma habitual de alguém se comportar e de estruturar conhecimentos 

sobre si mesmo. Esta estrutura é o self. 

 A esse respeito, Neri (2002) explica que o self é construído socialmente e é capaz de 

modificar o ambiente, de avaliar a qualidade do ajustamento às demandas ambientais e 

internas e de regular as crenças e ações do indivíduo.     

  Pelo exposto, podemos afirmar que o aspecto essencial da qualidade de vida e do bem-

estar subjetivo é a avaliação feita pelo indivíduo com base em critérios pessoais e referenciada 

aos padrões e às expectativas sociais.  

 Assim, cada velhice terá em cada idoso um bem-estar subjetivo diverso dos outros, já  

que cada avaliação pessoal vai depender de como cada um percebe  suas expectativas e o que 

consegue ser, ter ou fazer. No caso do bem-estar as comparações são feitas com base nos 

valores pessoais e socioculturais, no bem-estar do passado e no bem-estar desfrutado por 
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outras pessoas da mesma idade. Quando acontece congruência entre o esperado e o real 

ocorrem emoções positivas como satisfação, prazer, entusiasmo e felicidade. Quando ocorre 

discrepância entre o esperado e o acontecido surgem as emoções negativas como tristeza, 

raiva, inveja, falta de entusiasmo. 

 Perante tantas perspectivas sobre o bem-estar subjetivo, Diener, Fujita (1995) e Lucas 

e colaboradores (1996) o definem como sendo uma entidade multidimensional que integra 

diferentes componentes que são a satisfação com a vida e as experiências afetivas. Segundo os 

autores, essa  satisfação com a vida refere-se ao componente marcantemente cognitivo. As 

experiências afetivas são compostas pelas emoções positivas (ou afetos agradáveis) que são 

formadas pelos sentimentos de orgulho, felicidade, encantamento, alegria e afeição e  pelas   

negativas (ou afetos desagradáveis) que consistem nas sensações de depressão, estresse,  

inveja,  tristeza,  culpa e  vergonha.  

 Assim, podemos compreender a velhice como uma etapa da vida em desenvolvimento. 

O serviço psicogerontológico, objeto de descrição e reflexão desta dissertação, buscou 

estimular a vida dos residentes e frequentadores do Centro-Dia objetivando elevar o bem-estar 

subjetivo dentro da realidade institucional e seguindo esses valiosos saberes que, segundo 

Albuquerque & Trócoli, podem ser mais bem  resgatados com “freqüentes experiências 

emocionais positivas, rara experiência negativa (depressão ou ansiedade) e satisfação não só 

com vários aspectos da vida, mas com a vida como um todo.” ( 2004, p. 154).     

   

2. 4- Desenvolvendo o envelhecimento: atividades significativas  

 

 A possibilidade de se considerar o envelhecimento com desenvoltura e bem-estar 

pessoal sugere que o indivíduo cresça com autoconhecimento das vivências subjetivas.  
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 Como anteriormente citado por Lawton (1991), o envelhecimento com qualidade e 

satisfação vai depender do nível do julgamento sobre a satisfação para com a vida em geral e 

também do equilíbrio entre os afetos.  

 Desse modo, objetivando promover  uma vida com satisfação e desenvolvimento 

pessoal dentro de uma realidade institucional, os serviços introduzidos se basearam na visão 

de Bianchi (1993) que define como vida saudável aquela que consiste em manter uma vida de 

relações. Ou seja, o aparelho psíquico consegue manter o fluxo de investimento em si próprio, 

nos outros, nas atividades, nos sonhos e nos ideais. 

 Já nos referimos  que a  instauração  dos serviços psicogerontológicas ocorreram no 

período de 1993 a 2009 e que a  consolidação desses atendimentos foi por meio da  criação do 

Setor de Saúde Emocional e Atividades Humanas (Araujo, 2004, 2005) cujo objetivo era o 

bem-estar do idoso, da família, dos funcionários e voluntários. Assim, para alcançar essa 

meta, se  priorizou a humanização dos cuidados mediante a  educação e a  orientação 

psicogerontológica da equipe multidisciplinar e da manutenção do fluxo de investimento 

relacional com a criação das Oficinas Terapêuticas e Tratamentos especializados, que serão 

descritos adiante .  

 O projeto de vida pessoal dentro da instituição baseou-se no desenvolvimento de 

atividades significativas que respeitassem as singularidades e motivassem novos desafios e 

realizações. Promover uma vida ativa, com satisfação e afetos foi uma das metas a serem 

alcançadas nessa ação profissional porque se entendia que investir no desenvolvimento dos 

idosos é o melhor que se pode oferecer a eles.  De acordo com Allport: 

 
A lição mais importante que apreendemos com os numerosos estudos 
psicológicos sobre o envelhecimento é que as pessoas idosas não se tornam, 
depois da aposentadoria, muito diferentes do que eram antes. A busca pela 
vida ainda não está completa. A tragédia reside na eliminação das suas 
oportunidades para um desenvolvimento maior. Poderemos avaliar a 
quantidade de sabedoria que a sociedade pode perder por impedir o 
desenvolvimento nas últimas décadas da vida? (Allport, 1961/1966, p. 125) 
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  Os trabalhos propostos tinham o objetivo de investir em intervenções modificadoras e 

em atividades que garantissem a autonomia, a independência e a convivência social. 

Buscavam também facilitar mudanças na forma de viver na instituição propondo atividades e 

encontros significativos. Observou-se que as experiências afetivas que aconteciam nessa 

convivência reforçavam o nível de satisfação e o sentimento de pertença ao novo lar coletivo, 

transformando-o em local acolhedor e mais interessante de se viver. 

 A primeira etapa para garantir um adequado funcionamento dos serviços a serem 

introduzidos foi conhecer o perfil dos residentes por uma avaliação (vide anexo 7), a qual, 

segundo Fernández-Bellesteros (2004),  pode ser definida como forma de determinar os 

méritos, valores e significados dos sujeitos.  

 As atividades desenvolvidas nas Oficinas Terapêuticas (vide anexo 1) na promoção de 

saúde mental (Araujo, 2006) foram criadas com base na elaboração dos prontuários de todos 

os novos e antigos residentes e também dos frequentadores do Centro-Dia mediante avaliação 

prévia.   Essa intervenção utilizava a aplicação de escalas de avaliação funcional, de rastreio 

cognitivo, de avaliação psicológica e uma escuta com acolhimento, estimulando-se um 

vínculo de confiança. Levando-se em conta os resultados obtidos e o reconhecimento dos 

interesses, das necessidades, dos desejos e das motivações, foram desenvolvidas intervenções 

propiciadoras de atividades significativas. O termo Oficina vem sendo utilizado, conforme 

nos explica Zimernan (1997), como uma modalidade de atendimento grupal para estimular os 

idosos em sua motivação, criatividade e resgate de capacitações adormecidas na reconstrução 

da identidade. E mais, engendra a concepção da possibilidade de constantes movimentos de 

revisão pessoal.   

 Optou-se, pois, pela elaboração de atividades em grupo, com fundamento na  

conceituação de “grupo operativo,” proposta por Zimernan (1997). A conceituação, a 

divulgação e a aplicação dos grupos operativos foram definidas por Pichon Rivière (1999) que 
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construiu um “esquema conceitual referencial operativo”. Para o autor, a atividade grupal 

deve considerar uma série de fatores, tanto conscientes como inconscientes, que regem a 

dinâmica de qualquer campo grupal, e que se manifestam nas três áreas: mente, corpo e 

mundo exterior. O grupo operativo se constitui em uma gama de aplicações práticas, que 

muitos preferem considerá-las como sendo, genericamente, um continente de todos os demais 

grupos. Os grupos operativos são utilizados no campo institucional, pois são centrados na 

tarefa de obtenção de um clima de harmonia e de melhora no rendimento da capacidade 

pessoal de cada participante.   

 Nesse sentido, as Oficinas Terapêuticas desenvolvidas visavam estimular as emoções, 

a competência e a confiança, uma vez que se propunham promover um novo sentido aos 

residentes assim como a melhora das crenças de autoeficácia. Além disso,  contribuíram no 

sentido de favorecer  o sentimento de pertença e na realização de novos afazeres o que 

propiciou a diminuição da ociosidade e da falta de utilidade de vida.  Ou seja, serviam como 

espaços de elaboração da vida pessoal e coletiva. 

  As intervenções também auxiliavam os idosos a manterem nesse momento de vida o 

investimento em si próprio, nos outros e em atividades para alcançarem qualidade de vida e 

dignidade, haja vista esses novos espaços buscarem evitar o isolamento pessoal e melhorar o 

sentimento de inclusão social. Outra contribuição observada nos vários anos desse trabalho é 

que a convivência social permitiu elaborar a transmissão de experiências, estimulou a 

capacidade de resiliência e o compromisso com a vida, auxiliando na revisão de papéis.  

 Por causa dessas alterações na rotina de vida na instituição, verificou-se uma alteração 

do ambiente tristonho e melancólico para um local aconchegante e alegre com novos 

interesses e expectativas dos moradores, porquanto se buscou, conforme anteriormente citado 

por Albuquerque & Trócoli (2004), dar uma dimensão de satisfação não só em vários aspectos 

da vida, mas da vida em geral.   
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 Desta forma, as Oficinas Terapêuticas (Araujo, 2006) foram planejadas de acordo com 

os interesses e expectativas do perfil dos moradores e se organizaram em: estimuladoras, 

reabilitadoras e  tratamentos psicogerontológicos.             

 

2.4.1- Oficinas Estimuladoras 

 

 As Oficinas Estimuladoras caracterizavam-se por serem atividades significativas com 

o intuito de despertar interesse e compromisso com a vida. Eram indicadas aos idosos com 

perfil cognitivo compatível ou com leve déficit cognitivo; proporcionavam uma manutenção 

psicocognitiva e envolviam uma integração social acompanhada de aumento de satisfação 

pessoal. Foram desenvolvidas com o objetivo de fortalecer e desenvolver as capacidades de 

cada idoso em responder com flexibilidade as influências que afetam o desenvolvimento e o 

envelhecimento, por meio de alocação de novos recursos. 

 As Oficinas basearam-se na teoria criada por P. B. Baltes e M.M. Baltes (1991) da 

Seleção, Otimização e Compensação (SOC), segundo a qual os ganhos e as perdas evolutivas 

são resultantes da interação entre os recursos da pessoa e os do ambiente, num regime de 

interdependência, visto que, durante toda a vida, ocorre atuação sistêmica desses três 

mecanismos na produção do desenvolvimento e do envelhecimento adequado. 

 Os três mecanismos da teoria SOC, explicados a seguir, são considerados universais e 

sujeitos à ação consciente e inconsciente, operados pela pessoa ou por outrem, por indivíduos 

ou por instituições, entre outras probabilidades.  

 A Seleção significa a especificação e a diminuição da amplitude de alternativas 

permitidas pela plasticidade individual. Ela é tanto um requisito para os avanços quanto para 

as necessidades, quando os recursos como energia, tempo e capacidade são limitados. Pode 

ser eletiva ou orientada à recuperação das perdas.  
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 A Otimização seria a aquisição, a aplicação, a coordenação e manutenção de recursos 

internos e externos envolvidos no alcance de níveis mais altos de funcionamento, o que pode 

ser realizado mediante a educação, a prática e o suporte social dirigidos à cognição, à saúde, à 

capacidade atlética e às habilidades artísticas e sociais. 

 A Compensação envolve a adoção de alternativas para manter o funcionamento. Como 

exemplos, o uso de cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, pistas visuais para compensação de 

problemas de orientação espacial e a utilização de deixas para auxiliar a memória verbal. 

 A referida teoria demonstrou ser de expressiva utilidade teórico-prática ao 

desenvolvimento das Oficinas, especialmente aos idosos fragilizados com déficit cognitivo, 

dependência funcional e dificuldade emocional. Serviu, ainda, como orientação de 

metamodelo das diversas intervenções que serão descritas.     

 Seguindo-se essa perspectiva, o paradigma Life-Spam - de que o desenvolvimento 

ocorre ao longo de toda a vida e contraria a ideia de que o envelhecimento seria um processo 

que prevê apenas declínio -, Riegel assinala:... “o desenvolvimento deve ser compreendido 

como um processo que dura toda a vida e que é presidido por influências de natureza inato-

biológica, individual-psicológica, cultural-psicológica e natural ecológica” (1976, p. 31-689). 

  O trabalho descrito baseou-se na continuidade do desenvolvimento dos idosos e 

utilizou como embasamento prático a teoria da Seleção, Otimização e Compensação (SOC) 

para buscar uma significativa melhora no nível de qualidade de vida institucional. Assim, as 

Oficinas procuravam desenvolver novas competências de enfrentamento e adaptação em três 

diferentes dimensões: a. Emocional (habilidades para lidar com dificuldades); b. Cognitiva 

(capacidade de resolução de problemas); c. Comportamental (desempenho e competência 

social). 

  Depois de feita uma avaliação e a adequação do perfil pessoal de cada morador e dos 

participantes do Centro-Dia, as Oficinas Estimuladoras eram sugeridas apenas  àqueles  
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idosos com perfil cognitivo, funcional e emocional adequado  ou com leves limitações. Como 

já dito, as intervenções tinham como meta promover um novo compromisso com o projeto de 

vida pessoal dentro da coletividade institucional e se organizaram em: 

 

 Físicas: dança sênior, alongamento, caminhada e ginástica. 

 Cognitivas: atividades de estimulação da memória, confecção de jornal “Nosso 

Lar”, atualização de informações, aulas de línguas estrangeiras e computação, 

atividades reflexivas com provérbios, fábulas e virtudes e palestras informativas. 

 Ocupacionais: artesanato, tricô e crochê, ikebana e culinária. 

 Musicais e Recreativas: coral, gincana cultural, jogos recreativos e bingo. 

 Socioculturais: concertos, passeios, desfile de modas, projeção de filmes 

acompanhada de debates e comemorações. 

 Religiosas: a escuta da palavra de Deus, novena, missas diárias e festividades 

religiosas. 

  

 As Oficinas eram diárias e faziam parte do cronograma da instituição. O que se notou 

é que a persistência nas atividades promovia um exercício contínuo de novos investimentos, 

de adaptações e novas ressignificações. Descreveremos quatro Oficinas que melhor ilustram o 

estímulo do senso de autoeficácia, de autonomia e de independência.  
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2.4.1.1 - Oficina de Memória e Estimulação da Cognitiva 3    

  

 A Oficina baseou-se no entendimento de que a cognição é a capacidade de o indivíduo 

adquirir e usar informação, a fim de adaptar-se às demandas do meio ambiente. O processo 

cognitivo está relacionado a respostas e ao processamento do indivíduo ao estímulo recebido, 

ou seja, à avaliação e execução de tarefas. Por ser uma função cortical se subdivide em: 

atenção, orientação, memória, organização visiomotora, raciocínio, função executiva, 

planejamento e solução de problemas. 

 Sob a ótica de Izquierdo (2007), há vários tipos de memória: a memória de curta 

duração ou recente que dura umas poucas horas; a memória do trabalho ou funcional que se  

usa para entender a realidade que nos rodeia e poder formar ou evocar outras formas de 

memória; a de longa duração ou remota que dura dias, anos. Vale acrescentar que toda 

memória é adquirida em certo estado emocional, ou seja, gravamos melhor e temos menos 

tendência a esquecer as memórias de alto conteúdo emocional. 

  Bobbio (1997) afirma que “(...) somos aquilo que pensamos, amamos , realizamos, 

(...) somos aquilo que lembramos”. Acompanhando o raciocínio do autor, os idosos que 

moravam na instituição onde essa gestão de serviços foi desenvolvida, eram pouco 

estimulados a utilizar sua capacidade tanto da memória quanto a cognitiva. 

  Essa Oficina foi planejada com apoio em três vértices norteadores: as características e 

motivações dos participantes; desenvolvimento de  material relacionado às necessidades 

específicas dos residentes; promoção de  estratégias que estimulassem um estado emocional 

prazeroso e divertido. Objetivava-se, pois,  estimular as memórias de curta duração, a de 

trabalho e a remota; melhorar a atenção, a concentração e a autoestima e desenvolver a 

criatividade, a abstração e propor  um novo sentido e interesse para a  vida.  

                                                 
3 ARAUJO et al. (2004). Oficina de memória e atividade de estimulação cognitiva em um assisted living 
brasileiro:da promoção da qualidade mnêmica ao resgate de auto-estima In: 4º Congresso Paulista de Geriatria 
e Gerontologia,  Santos. GERP-2004. 
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 Os encontros tinham a participação de 25 a 30 idosos com idade acima de 80 anos. 

Iniciava-se a Oficina com breve exercício de concentração seguido de pensamentos positivos 

para a estimulação da confiança e serenidade. Optava-se por temas atuais e interessantes em 

cada encontro que motivassem a criatividade e  novas habilidades cognitivas. Utilizou-se a 

teoria da Seleção, Otimização e Compensação (SOC) de Baltes (1991) como base teórico-

pratica no planejamento dessa atividade.  Procurou-se desenvolver um ambiente acolhedor 

para estimular o conteúdo emocional que, conforme Izquierdo (2007) assinala, gravamos 

melhor e não esquecemos. Para atrair maior número de idosos foi utilizado material 

diversificado e interessante, razão pela qual a  dinâmica da Oficina de memória utilizava 

vivências sensitivas, gincana cultural, textos de reflexão, artigos de jornal, entre muitos 

outros. 

     Tal dinâmica era animada, pois  diminuía os sentimentos de insegurança e ansiedade. E 

mais, a solidariedade e o companheirismo eram estimulados para que o grupo se sentisse à 

vontade durante a atividade e os participantes não se sentissem constrangidos quando 

apresentassem dificuldades com a memorização.  

  Enfim, o trabalho grupal de estimulação cognitiva demonstrou ser um excelente 

recurso na promoção da capacidade cognitiva dos moradores e participantes do Centro-Dia.    

 

2.4.1.2 - Oficina de Dança Sênior como Instrumento de Convivência Social 4/5 

 

  Esta Oficina foi baseada na Dança Sênior, desenvolvida na Unidade de Ação da 

Instituição Bethesda, fundada em 1977 na Alemanha, que tinha por meta estimular a prática 

                                                 
4 ARAUJO et al.  (2004).  A dança Senior como instrumento de convivência social nas atividades de um assisted 
living brasileiro para idosos In: 4º Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia, Santos.GERP-2004.  
5 ARAUJO, et al. (2005). Senior dancing - physical and socializing activity in assisted living, São Paulo, Brazil 
In: 18th World Congress of the International Association of Gerontology, Rio de Janeiro. Active Aging in the 
XXI Century: Participation, Health and Security. São Paulo: Ed. Manole, 2005. v.1. p.331. 
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da dança em pessoas acima de 50 anos e que se difundiu  em toda a Europa.  Iniciou-se no 

Brasil a partir de 1982, em Santa Catarina, e atualmente a Associação de Dança Sênior do 

Brasil com mais de 5000 participantes em vários estados procura desenvolver grupo de 

dirigentes para incentivar a prática da dança em idosos não só independentes, mas também  

com limitações. Tem como objetivo específico: 

 Estimular exercícios de ativação preventiva e condutiva de idosos em grupo, ao 

ritmo da música;  

 Treinar e capacitar dirigentes de grupos e de cursos em programas definidos pela 

Associação; 

 Congregar dirigentes e grupos de “Dança Sênior” em encontros de confraternização 

e de aperfeiçoamento das técnicas e dos conhecimentos da velhice. 

A Dança Sênior é mais que uma dança social e mais do que ginástica para idosos. É 

Emoção, é Pulsão de Vida. Abre novas perspectivas para uma vida plena na velhice e, 

segundo a Instituição Bethesda, ela está “acrescentando mais vida aos anos e não somente 

anos à vida.”  

A “Dança Sentada” se destina ao trabalho em grupo e depende muito da habilidade e 

da responsabilidade do ministrante. Deve-se conhecer o perfil dos participantes do grupo, 

conhecer as possibilidades físicas e mentais para poder adaptar a dança certa no momento 

adequado. Os exercícios iniciais de geronto-ativação consistem em uma atividade física 

sistemática que favorece a manutenção das capacidades físicas, mentais e psicossociais.   

O trabalho em lares de idosos e com grupos de deficientes provou no decorrer dos 

últimos anos, que as “Danças Sentadas” com suas formas simples, sua música alegre e seus 

ritmos marcantes, aumentaram visivelmente a autoestima e o bem-estar desses idosos, muitas 

vezes automarginalizados, integrando-os numa comunhão e ativação de condições vitais 

conseguidas nas coreografias das danças. 



65 
 

A Oficina de Dança Sentada com Instrumento de Convivência Social (Araújo, 2004 e 

2005)  acontecia duas vezes por semana com uma hora e meia de duração e participação 

média de 25 a 30 idosos. Iniciava-se o encontro com aquecimento, com exercícios de geronto-

ativação e alongamento, visando estimular a capacidade funcional. Essa Oficina não era 

apenas uma ginástica para idosos, mas um instrumento socializante e de estimulação física, 

cognitiva e emocional.  

 A Dança Sentada possibilitava a participação de todos os idosos, inclusive os usuários 

de cadeiras de rodas ou com outras limitações. Essa atividade de estimulação física e de 

convivência social permitia trabalhar de maneira coletiva e prazerosa um corpo já deficiente 

pelo tempo, possibilitando novas formas de estar e ser na comunidade e nas relações sociais e 

familiares. 

 As apresentações no final do ano motivavam a criação de adereços e acessórios 

complementares das coreografias, a saber, a dança das boas vindas, o barco a remo, a colheita 

do café, das flores, a dança japonesa de Mitsu, a dança do moinho, da chuva, dos leques 

coloridos, mexicanos alegres e muitas outras. 

  Os ensaios ocorriam duas vezes por semana e propiciavam um novo desafio e 

compromisso de vida. Proporcionava um universo de significados, ações, motivos, aspirações, 

valores e de novas atitudes. Melhorava-se o sentimento de competência e de utilidade 

existencial. Os familiares assistiam às apresentações numa festa de final de ano que era muito 

prestigiada por todos e visava à promoção da melhora nas relações intergeracionais. Essa 

intervenção, além de ser lúdica e socialmente valorizada, possibilitava a construção de novos 

sentidos e formas de adaptação de um envelhecer prazeroso. 
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2.4.1.3 - Desfile de Modas como Intervenção Terapêutica6  

 

  Numa época em que a juventude é cultuada e adorada como padrão estético de beleza, 

em um mundo cuja tecnologia avança de forma desconcertante, numa sociedade com 

mudanças rápidas, muitas delas ligadas à globalização, enfim, em um mundo que valoriza a 

homogeneização em graus variados dos costumes, dos modos de vida e da cultura, afetando as 

identidades e as relações intergeracionais, o velho tenta encontrar um espaço onde possa viver 

com dignidade e respeito. Ainda como consequência da globalização pode-se mencionar a 

falta de estímulo às recordações de eventos antigos e dos costumes de cada país.   

 Segundo Brandão (2008), a importância da recordação nos permite buscar um sentido 

na trajetória individual, por meio  do entrelaçamento com as trajetórias grupais. É também no 

conjunto de “saberes-fazeres”- formais e informais – que são criados, construídos e 

incorporados por todos, em meio à teia de relações sociais, de símbolos e de significados. 

Baseando-se nas recordações dos antigos desfiles de modas e buscando uma alternativa que 

estimulasse as relações intergeracionais e evitasse o isolamento social, adotou-se uma 

intervenção singular: “Desfile de Modas Intergeracional”.  

 Essa intervenção objetivava incentivar a integração social, intergeracional e o bem-

estar subjetivo dos moradores e frequentadores do Centro-Dia, recurso altamente valorizado 

nas representações sociais contemporâneas, uma vez que se buscava  adequar o idoso de uma 

forma positiva e culturalmente prestigiado. Contribuía também para reforçar as memórias 

individuais e coletivas dentro da realidade institucional e na construção de novos “saberes-

fazeres” que possibilitava aos idosos compreenderem  novos significados e  novas 

experiências intergeracionais.    

                                                 
6ARAUJO et al.  (2007). Desfile de modas como intervenção terapêutica na promoção da auto-estima e 
integração social, em um residencial para idosos In: 5° Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia, Santos. 
GERP-2007 
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 Esse evento anual teve início em 2004 e se estendeu até 2008, sempre na primavera. A 

preparação ocorria dois meses antes, convocando para uma reunião  todos os moradores que 

desejassem desfilar ou apenas compartilhar dos procedimentos do evento. Os participantes se 

comprometiam a comparecer aos ensaios e a responder um questionário qualitativo (vide 

anexo 6) sobre expectativas, sensações e opiniões sobre a atividade desenvolvida.  

 É importante observar que essa atividade privilegiava aos idosos a revisão de sua 

trajetória identitária mediante reminiscências de sua época, além de favorecer a transmissão 

de saberes aos elementos intergeracionais e construir  um novo sentido existencial 

contemporâneo. 

  Para o desenvolvimento da Oficina os familiares colaboravam durante os ensaios e 

sua presença no desfile dava oportunidade para que participassem idosos cadeirantes e com 

outras limitações (Déficit Cognitivo, Depressão, Acidente Vascular Cerebral). Nesses 

encontros ocorria uma significativa melhora nas relações familiares, uma vez que tornava 

possível  uma nova forma de acolhimento e de respeito intergeracional. A escolha das roupas, 

cedidas pelas butiques que apoiavam o evento,  era feita de acordo com o tipo físico e 

atendendo à  preferência pessoal.  

 Os ensaios eram realizados duas vezes por semana num total de 12 e eram 

acompanhados pelos outros moradores. Essa intervenção, num total de cinco desfiles, 

promoveu uma melhora na integração social entre idosos independentes e dependentes.  As 

famílias se emocionavam ao ver “seu” idoso elegantemente vestido e acompanhado de filhos, 

netos e bisnetos numa atividade alegre e bonita. Os resultados dos questionários eram 

significativos, demonstrando melhora na motivação e entusiasmo em viver aquele momento. 

Contribuía, portanto, para o aumento da autoestima criando novas expectativas e sonhos. Os 

idosos que não desfilavam também eram beneficiados, pois se orgulhavam de pertencer à 

moradia coletiva que incentivava um envelhecimento moderno e prazeroso.    
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  Outro importante benefício dessa Oficina foi a melhora na aceitação e adequação da 

imagem corporal. O sentimento de estar elegante e socialmente adequado intensificou a 

manutenção dos investimentos emocionais de vida e um aquecimento nos relacionamentos 

intergeracionais. Conforme anteriormente citado, a involução do corpo biológico, veículo e 

origem de prazer, deve ser continuamente estimulada por trocas que permitam a circulação 

libidinal, enfim,  a uma vida de relação que propicie um fluxo de investimentos fora do Eu. 

(Bianchi, 1993),    

 Pelo exposto, pode-se auferir que o Desfile de Modas se apresentou como excelente 

intervenção terapêutica na realidade institucional, ao estimular o sentimento de autonomia, de 

dignidade  e possibilitar novas formas de ser e estar na sociedade contemporânea.  

 

2.4.1.4 - Jornal Nosso Lar como Recurso Terapêutico na Estimulação Cognitiva 7 

 

 Para desenvolver uma atividade que estimulasse um fazer criativo e a memória 

cognitiva, foi proposta a confecção de um jornal. Essa atividade sociocultural atraiu o maior 

número de residentes, especialmente os do sexo masculino que apresentavam dificuldades na 

convivência social e na comunicação.   

 Essa Oficina favorecia um fazer socialmente valorizado pela sociedade e 

proporcionava um recurso ao desenvolvimento da subjetividade e criatividade de cada idoso. 

A atividade coletiva grupal iniciou-se com o jornal “Nosso Lar” (vide anexo 4), cuja redação 

e organização eram desenvolvidas pelos moradores e participantes do Centro-Dia e com a 

coordenação da gestora dos serviços.  

 A atividade jornalística foi estabelecida visando propiciar uma forma de estímulo 

cognitivo baseado no entendimento teórico de que a cognição pode melhorar a capacidade de 

                                                 
7 ARAUJO et al.  (2009). Jornal Nosso Lar, Recurso Terapêutico na estimulação da memória cognitiva em 
idosos de um residencial In: 6° Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia,  GERP-2009 
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o indivíduo adquirir informação, com a finalidade de se adaptar às demandas do ambiente. 

Dessa forma, existe uma interdependência entre os processos cognitivos, as dificuldades 

emocionais e as limitações físicas. 

 O objetivo primordial dessa Oficina era proporcionar a  abordagem de tarefas 

jornalísticas que promovessem uma estimulação e reabilitação aos idosos, respeitando as 

singularidades e fragilidades. 

 Segundo Ponsford, Sloan&Snow (1995),  as intervenções necessitam ser focadas na 

pessoa e não só na tarefa, para se alcançar um sólido trabalho de reabilitação. Também é 

preciso que haja um trabalho interdisciplinar acrescido à motivação e a tarefas com ampla 

perspectiva.      

  O embasamento teórico dessa atividade norteou-se em reforçar as habilidades e 

motivações de cada participante, utilizando a teoria de Baltes da Seleção, Otimização e 

Compensação (SOC), respeitando-lhes  as singularidades e as   dificuldades. Procurou 

organizar as atividades jornalísticas dentro das aptidões de seus colaboradores. Assim, a 

elaboração dos temas, o lay-out do formato e a organização dos artigos foram sendo 

discutidos e construídos paulatinamente pelos participantes, durante as Oficinas.    

 Desde dezembro de 1998, realizaram-se Oficinas de escrita coletiva para produzir o 

jornal com três edições anuais até 2006.  A partir de 2007, o jornal mudou para o formato de 

boletim semestral (vide anexo 5), com novos caracteres e atividades integradas. Essas 

Oficinas ocorriam uma vez por semana com duração de uma hora e meia e com a participação 

aproximada  de 20 idosos com a média de idade de 80 anos. 

 No período de 2007 a 2008, foram realizadas 48 oficinas de escrita coletiva, as quais 

produziram quatro boletins contendo as seguintes temáticas: depoimento espontâneo, ponto 

de vista, recordações, qualidade de vida, dica de saúde, temas que reforçam a criatividade, 
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flexibilidade de pensamento e contribuem para novos modos de participação e execução do 

boletim. Os jornais eram distribuídos pelos próprios idosos aos demais residentes e familiares. 

 A atividade jornalística na instituição mostrou ser um excelente recurso terapêutico na 

promoção da socialização e do sentimento de dignidade e satisfação existencial entre os 

moradores. Estimulou a linguagem, a concentração e a flexibilidade de pensamento. Mostrou-

se eficaz no resgate de lembranças, ativando a memória autobiográfica e fortalecendo as 

várias memórias. Ademais, a Oficina jornalística proporcionou uma nova condição aos idosos 

institucionalizados, isto é, a de ter um envelhecimento ativo e participativo na sociedade, 

auxiliando na  melhora das relações intergeracionais e no  sentimento de dignidade e respeito 

na realidade institucional. 

 

2.4.2 - Oficinas Reabilitadoras 

 

 As Oficinas foram direcionadas aos moradores e participantes do Centro-dia com 

déficit cognitivo leve a moderado e com dificuldades funcionais e emocionais. Eram 

atividades nas quais se utilizavam de recursos terapêuticos para desenvolver maior 

plasticidade cognitiva e novas elaborações nos processos de ganhos e perdas no 

envelhecimento. Trabalhavam-se simultaneamente as funções cognitivas e também as 

psicológicas, com a finalidade de fortalecer a identidade, a subjetividade e a  autoestima.  

 As intervenções objetivavam desenvolver um novo compromisso com a vida, 

estimular novos interesses e favorecer a integração social. Constituía-se de grupos limitados 

formados por quatro a oito idosos, utilizando-se uma abordagem com ênfase na singularidade 

e na formação de vínculos afetivos. Os grupos formados eram singulares, pois respeitavam as 

fragilidades de cada idoso que eram investigadas pelas  frequentes avaliações e  pelos 

prontuários. 
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  O grupo funcionava como instrumento de observação mútua, de realidade e de senso 

de si. Fortalecia sentimentos de solidariedade e companheirismo amortecendo os sentimentos 

de isolamento e tristeza, além de estimular a afetividade e os sentimentos de aceitação, de 

compensação e de prazer. 

 Para alcançar um adequado trabalho de grupo em reabilitação,  se faz necessário,  de 

acordo com Ponsford, Sloan & Snow (1995), que os profissionais estimulem habilidades 

especiais e condutas focadas no grupo e desenvolvam informações e habilidades especiais 

com os demais profissionais e familiares, tendo por meta  um trabalho interdisciplinar. 

  Segundo Toglia e Golisz (1990), os tratamentos individuais e/ou em grupos enfatizam 

três técnicas: a) graduação de atividades que se baseiam na organização de atos que requeiram 

o mínimo e máximo de atenção e constituem a base para realizar as tarefas; b) treino de 

estratégias que são organizadas no planejamento de habilidades; c) ferramentas de 

automonitoração que auxiliam o idoso a reconhecer seu desempenho e perceber as respostas 

do meio ambiente, a metacognição. 

  Assim, tomando por base essas estratégias, as oficinas foram sendo organizadas de 

acordo com o perfil dos componentes do grupo e se distribuíram da seguinte forma: 

Físicas: dança sentada, alongamento e exercícios de articulação. 

Cognitivas: exercícios de memória, fábulas, estímulos visuais e confecção do jornal e  

boletim “ Nosso Lar”, filmes e documentários. 

Ocupacionais: artesanato, pintura, colagem, culinária. 

Socioculturais: concertos, passeios, comemorações, desfile de modas. 

Musicais e Recreativas: coral, jogos recreativos. 

Relaxamento: tranquilização, energização e autoconhecimento. 

Reminiscências: estimulação das lembranças. 

Religiosas: comemorações religiosas, missa diária, novena. 
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 Essas Oficinas tinham como principal foco a manutenção das capacidades cognitivas 

existentes e a busca de novas maneiras para se contornar ou reduzir as deficiências cognitivas. 

A abordagem utilizada em reabilitação cognitiva foi a adaptativa que é aquela que enfoca as 

habilidades que estão relativamente preservadas, desenvolvendo estratégias de modo a 

compensar as habilidades prejudicadas. 

 Assim, o apoio emocional desenvolvido objetivava criar um vínculo de afetividade, de 

segurança e de respeito pelo ritmo e necessidade de cada um promovendo uma sensação de 

acolhimento e compreensão  das carências emocionais. Contribuía no sentido de promover 

motivação para participar de atividades novas e interessantes, buscando melhorar a sensação 

de utilidade e pertencimento a diferentes realizações.  

 A seguir, descreveremos duas Oficinas que melhor ilustram esse tipo de trabalho. 

 

2.4.2.1 - Oficina de Dança Sênior na Estimulação de Idosos Fragilizados 8  

 

 A Oficina de Dança Sênior para Idosos Fragilizados adotada em nosso trabalho foi 

devidamente adaptada, respeitando o embasamento teórico da Associação de Dança Sênior,  

anteriormente citado.  

 Em virtude do aumento da expectativa de vida, alguns residentes longevos e 

participantes do Centro-dia apresentavam dificuldades físicas, cognitivas e emocionais que 

não permitiam a sua participação em oficinas diárias. Criou-se, então, a Oficina Terapêutica 

de Dança Sentada, adaptada às limitações, com a finalidade de estimular as funções que se 

apresentavam fragilizadas, promover a integração social e estimular novos sentidos de vida. 

                                                 
8 ARAUJO  et al.  (2009). Oficina de dança senior na estimulação de idosos fragilizados em um residencial do 
tipo "assisted living" In: 6° Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia. GERP-2009 
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 As oficinas ocorriam duas vezes por semana, com duração de uma hora e meia e com 

a participação máxima de dez idosos fragilizados e portadores de diversas patologias 

(Acidente Vascular Cerebral, Déficit Cognitivo, Depressão, entre outros). 

  Os materiais utilizados eram bastonetes, pandeiros, chocalhos, flores, leques, lenços 

coloridos, guarda-chuvas. Os acessórios favoreciam um visual lúdico às danças, estimulando 

a autoimagem e movimentos corporais, que serviam para extravasar as emoções e os conflitos 

existenciais. 

 Observou-se que a música, os acessórios e os movimentos ritmados dos membros 

superiores e inferiores serviam como excelente estímulo à capacidade motora. Além disso, o 

exercício de repetição das coreografias mostrou-se um recurso significativo na manutenção e 

estimulação cognitiva e funcional. E mais, a convivência social dos ensaios reforçou o 

sentimento de utilidade de vida e diminuição do isolamento social.  

 Por conseguinte, essa Oficina demonstrou ser um recurso terapêutico que promovia 

uma significativa melhora na integração social dos residentes, na autoestima, na estimulação 

cognitiva e funcional. Contribuiu, ainda, para uma melhora nos relacionamentos 

intergeracionais e familiares, pois estes passaram a desenvolver atitudes de maior cooperação 

com seus idosos e também com a equipe interdisciplinar. 

 Cumpre acrescentar que esse procedimento psicogerontológico não convencional 

reforça uma evolução mais ativa aos portadores de fragilidades e propicia um sentimento de 

dignidade e respeito nos cuidados de idosos longevos. Mostra à sociedade que, 

independentemente da patologia, sempre existem recursos terapêuticos a serem utilizados na 

busca de melhores condições de vida.  
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2.4.2.2 - Oficina de Reabilitação Cognitiva 

 

  A Oficina de reabilitação cognitiva, de acordo com Sohlberg e Mateer (2009), deve ser 

focada não só em compensar ou remediar a diminuição das habilidades cognitivas, mas 

também em dar um suporte emocional e social ao indivíduo. Outro aspecto mencionado pelos 

autores é que a reabilitação deve ser orientada  para reforçar a energia do indivíduo e a da 

família. Baseando-se nesses conhecimentos, a Oficina acontecia duas vezes por semana e com 

duração de 45 minutos e com, no máximo, oito participantes. 

  Essa reabilitação era organizada de acordo com as dificuldades cognitivas dos idosos 

e utilizava como técnica a divisão de abordagem em graduação de atividades, treino de 

estratégias, automonitoração, apoiando-se nas explicações dos autores anteriormente citados, 

Toglia e Goliz (1990).  

 Os grupos eram selecionados de acordo com o nível de déficit cognitivo e empenhava-

se em despertar a motivação e a descoberta de novos interesses. A sessão utilizava temas 

centrais, como identidade pessoal, tempo, espaço, rotina diária, estações do ano, familiares, 

objetos de uso pessoal, animais, frutas, elementos comestíveis, enfim, tudo que melhorasse as 

memórias recente, funcional e remota. 

 Como estratégia, usavam-se efeitos visuais e estímulos sensitivos como aromas, 

materiais diversos e sensações gustativas. Havia, igualmente, uma preocupação  em incitar a 

identidade e a subjetividade,  organizando-se  álbum de fotografia e relatos de eventos 

marcantes como aniversário, entrada na escola, amigos, animais de estimação, cônjuges, 

filhos, netos, etc. Nesse trabalho desenvolvia-se a memória remota por meio das lembranças e 

vivências de sentimentos de alegria, satisfação, saudade e muitos outros. 

 A memória funcional era exercitada com estímulos do presente relacionados a fábulas, 

parábolas e provérbios, procurando incentivar as abstrações e novas formas de pensamento. 
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Também eram usados exercícios de associação para melhorar a flexibilização de ideias, de 

conhecimentos e apreensão da rotina diária. Materiais como calendário, agenda, mapas, 

fotografias, paisagens eram mostrados e suscitavam  associações e lembranças, servindo de 

estimulo cognitivo.  

 A projeção de documentários e trechos de filmes facilitava na estimulação da memória 

recente e de novos entendimentos da rotina diária. Para melhorar o clima dessas oficinas, 

havia jogos de mímica, de descrição visual e gincanas de palavras. Ademais, vivências com 

diversos objetos, frutas, animais, entre outros estímulos, auxiliavam na reabilitação cognitiva. 

A participação na execução do jornal, como anteriormente citado, também permitia exercícios 

de habilidades e de percepção do ambiente e de si próprios. 

 Essa forma diversificada e organizada de acordo com as necessidades e interesses do 

grupo mostrou-se uma adequada forma de reabilitação dentro da realidade institucional.     

       

2.4.3 - Tratamentos Psicogerontológicos 

  

 O processo de envelhecimento é uma vivência individual e subjetiva. Nesse processo, 

ocorre o confronto entre as dimensões temporais de presente, passado e futuro. Diante dos 

problemas do presente, o idoso busca no passado um sentido e ao  futuro restariam as chances 

de reparação, mas que, se não forem possíveis, ele será  normalmente desinvestido e 

esquecido. 

 Importa aqui expor o conceito de senescência psíquica descrito por Gavião (1996): 

“Senescência Psíquica” é a possibilidade de o indivíduo idoso encontrar satisfação de viver, 

apesar do enfrentamento de perdas ou de um estado de doença, o que dependerá de um 

funcionamento psíquico no qual prevaleçam sentimentos amorosos e construtivos, mesmo em 

situações adversas.     
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  Berger (1995), por sua vez, afirma que uma velhice saudável dependerá de laços 

afetivos satisfatórios, tolerância ao estresse, espontaneidade, otimismo, capacidade de 

atualização e sentimentos de segurança e de autoestima. 

 Complementando, Arcuri (2006) ressalta que um dos grandes desafios da velhice é a 

perda do Sentido do Ser que ocorre por fatores sociais, culturais ou familiares, isto é,  o 

indivíduo perde sua fluidez, sua mutabilidade e sua liberdade. E resgatar o modo próprio do 

ser no mundo, habitar o mundo de forma prazerosa e confortável, supõe um bom intercâmbio 

de afetividade, a qual, no âmbito da constituição psíquica, é descrita como estrutura elementar 

presente desde o nascimento do indivíduo e preside o pensamento e a ação, o intelecto e a 

vontade. 

 O mesmo autor (2006) ainda assinala o valor do desenvolvimento da afetividade em 

grupos de idosos, pois possibilita uma ampliação do olhar diante do mundo e também uma 

escuta diferenciada, permitindo que novos significados possam ser atribuídos a velhas 

situações, proporcionando compreender a noção do todo e sua complexidade, em detrimento à 

tendência de isolar os fatos, restringindo, assim, as experiências vividas.    

 Os tratamentos tiveram a finalidade de favorecer a adaptação à velhice 

institucionalizada, propondo bem-estar subjetivo e qualidade de vida, procurando, por 

intermédio das diferentes intervenções instituídas, aumentar a autoestima, a convivência 

social, o alívio dos sintomas e o desenvolvimento de um cuidar de si.  

 Importa acrescentar que as modalidades de tratamento corresponderam às 

necessidades dos moradores e do Centro-Dia e também foram estruturadas de acordo com as 

capacidades cognitivas e emocionais. E mais, foram organizadas de acordo com as limitações 

e queixas frequentes e com uma abordagem eclética, buscando alívio nos sintomas.   
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 Outro cuidado foi desenvolver uma integração interdisciplinar na atenção e assistência 

ao idoso pela equipe interdisciplinar no que se refere à conduta e aos serviços implantados, 

descritos abaixo:  

 A Terapia do Entardecer 

 Grupos de Reminiscência 

 A Terapia Matinal 

 Psicoterapia da Solução dos Problemas 

 Orientação Terapêutica de Idosos  

 Intervenção Psicogerontológica Masculina 

    

2.4.3.1 - A Terapia do Entardecer 9   

  

Entre as diversas dificuldades que podem ocorrer aos moradores de uma instituição 

podemos mencionar os distúrbios de sono, sendo o mais frequente o da insônia institucional. 

Consideram-se como causas aquelas de origem clínica, psicológica, farmacológica e 

ambiental. Outro agravante é a falta de atividades físicas, cognitivas e emocionais que 

desenvolvam desafios e novos sentidos à vida, além da ansiedade diante do momento 

existencial que também contribui para esse transtorno.   

Segundo Morin (1994), determinados estudos têm demonstrado que os fatores 

psicológicos têm um papel essencial na etiologia de numerosos transtornos do sono. Nesse 

contexto, observou-se que técnicas de relaxamento são potenciavelmente úteis para reduzir a 

insônia. Essa intervenção procurou amenizar o problema da insônia institucional que acometia 

                                                 
9ARAUJO et al.  (2010). A Terapia do Entardecer: um cuidado em uma instituição de Longa Permanencia para 
idosos em São Paulo, Brasil In: Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, 2010, Belo 
Horizonte.Geriatria e Gerontologia. Belo Horizonte: Geriatria e Gerontologia, 2010. v.4. p.34 -  
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grande parte dos residentes e afetava a qualidade de vida, provocando isolamento social, 

aumento de acidentes, falta de concentração e problemas clínicos. 

Para se chegar a um bom resultado, baseou-se na psicoterapia cognitivo-

comportamental, com a utilização da técnica de “detecção do pensamento”, conforme 

sugerem Davis e outros autores (1989). Essa técnica é especialmente indicada quando o 

problema de comportamento se sustenta no nível de pensamento e consiste em avaliar aqueles 

que provocam ansiedade, interrompê-los e substituí-los por pensamentos adaptativos. 

Assim, tal intervenção procurou deter os pensamentos negativos que se apresentavam 

quando o indivíduo ia dormir e, dessa maneira,  controlar  as ansiedades e as preocupações 

existenciais. Auxiliou também nas mudanças de atitudes e crenças disfuncionais que 

prejudicavam a qualidade do sono, priorizando uma integração pessoal e estimulando novas 

habilidades para lidar com os problemas. 

  A terapia ocorreu de 2007 até 2009, duas vezes por semana, com duração de uma 

hora, em grupos limitados, constituídos por 12 idosos, durante seis meses, ao entardecer. 

Como material de vivência afetiva utilizavam-se temas existenciais, como paz, esperança, 

amor, família, entre outros. A discussão focava em novos pensamentos e crenças, procurando 

fortalecer a flexibilidade e outras formas de lidar com as dificuldades.  

 A meditação com exercícios de imagem mental finalizava o encontro com a sensação 

de conforto e acolhimento, fundamentada na técnica de dessensibilização sistemática de 

Méndez, Olivares e Beléndez (1999), na qual o terapeuta, por meio  do relaxamento, 

sugestiona pensamentos adequados para prevenir a insônia. 

 Esse recurso terapêutico trouxe significativos benefícios aos residentes que sofriam de 

insônia, uma vez que a oportunidade de conversarem sobre temas do cotidiano promoveu uma 

vivência de novas soluções dos problemas e  propiciou a diminuição das ansiedades e dúvidas 

existenciais. Além disso, a meditação com exercícios mentais permitiu o maior controle dos 
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processos de pensamento, diminuindo as crenças disfuncionais e melhorando a qualidade do 

sono. Enfim, os exercícios de imagens fortaleceram a tranquilidade e a descontração. 

  A terapia do entardecer mostrou-se um excelente recurso terapêutico aos idosos, pois 

houve melhora no nível de satisfação pessoal e na integração social. A sensação de ter um 

cuidado especializado fortaleceu a autoestima e o sentimento de respeito e dignidade de um 

envelhecer saudável, interferindo favoravelmente nos relacionamentos familiares. 

 

2.4.3.2 - Grupos de Reminiscência10   

 

 Os grupos de Reminiscência foram desenvolvidos com o objetivo de valorizar a 

identidade e subjetividade dos idosos da instituição, propondo a  recordação de eventos que 

pudessem ser ressignificados no momento presente. Tal procedimento  costuma ser usado em 

instituições de vários países da Europa e dos Estados Unidos, pois serve como facilitador de 

conhecimento de preferências e necessidades do residente em função do referencial 

autobiográfico.   

O psiquiatra e geriatra Dr. Robert Butler, pioneiro nesse tipo de tratamento, autor do 

livro “The nature of memory, life review, afirma que a reminiscência é... “um processo mental 

que ocorre de maneira natural, em que se trazem à consciência experiências passadas e os 

conflitos sem estarem resolvidos”. 

No artigo “The life review: an interpretation of reminiscencein the aged”(1963), 

Dr.Butler explica  que a terapia da reminiscência é um processo universal, por meio do qual  a 

reintegração das experiências passadas e os conflitos não resolvidos podem ser de novo 

                                                 
10 ARAUJO et al.  (2009). Grupos de reminiscência: a valorização da identidade e subjetividade dos idosos de 
um residencial em São Paulo In: III Congresso Íbero-americano de Psicogerontologia, São Paulo. Anais do III 
Congresso Íbero-americano de Psicogerontologia. , 2009.  
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revisados, possibilitando que eles tenham uma solução, do mesmo modo que confere ao 

paciente  um sentimento de serenidade e sabedoria. (Butler,1963, p. 65) 

 Na instituição, essa intervenção foi iniciada  em 2005 e se estendeu até  2009 em 

grupos formados por 12 residentes no máximo, uma vez por semana, com duração de uma 

hora e meia, num total de nove encontros. A base da terapia consistiu em trabalhar a estrutura 

da personalidade e fortalecer ou restituir a identidade e a autoestima; reviver fatos do passado; 

descobrir significados novos, que os idosos não eram capazes de reconhecer no momento 

presente e ressignificar os conteúdos numa reintegração entre passado e presente. Note-se que 

o processo de relembrar tem um significado especial tanto para o idoso que se manifesta como 

para os demais integrantes do grupo e ao psicoterapeuta, pois oferece a oportunidade de 

expressão, reflexão e aprendizagem.  

 Esse trabalho terapêutico é, pois, um processo de adaptação ao ciclo da vida e à  

questão da temporalidade e finitude que se apresenta como eixo estruturante para a imersão de 

potencialidades da vida e das sucessivas gerações. Tal procedimento  busca melhorar o 

autoconhecimento, a flexibilidade e novos sentidos de vida para alcançar a   serenidade e 

sabedoria, vinculando o material inconsciente com o consciente.  

A temática da reminiscência baseia-se nas oito idades do homem descritas por Erik H. 

Erikson (1971), que são: fase oral: confiança básica versus desconfiança; fase muscular-anal: 

autonomia versus vergonha e dúvida; fase locomotor-genital: iniciativa versus culpa; fase de 

latência: indústria versus inferioridade; fase puberdade e adolescência: identidade versus 

confusão de papel; idade adulta jovem: intimidade versus isolamento; idade adulta: 

generatividade versus estagnação; e maturidade: integridade versus desespero. Pela resolução 

adequada desses conflitos inerentes das fases da vida consegue-se ter um bom desempenho 

existencial e, na velhice,  uma integração pessoal entre os fatos do passado com os do “aqui e 
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agora” e desenvolver o sentimento de pertencer a um lugar e a um determinado tempo com a 

construção de uma imagem significativa e um nível de utilidade e satisfação com a vida. 

Observou-se que essas sessões promoviam a recordação de eventos que marcaram as 

fases da vida, despertando a solidariedade e empatia entre os integrantes do grupo, 

provocando emoções fortes e singulares que reforçavam a identidade e sentido de vida, além 

de colaborarem para um novo entendimento das dificuldades e perdas existenciais, através do 

sentimento universal das gerações.  

 Para esse trabalho, a organização dos temas objetivava a recordação dos fatos e 

vivências mais significativas na estória de cada participante do grupo que eram  divididos em 

cada encontro, totalizando nove temas, a saber:  infância (nome, origem e  fato que se 

destacou), relacionamento social (amizade), adolescência ( fato marcante), jovem adulto ( 

acontecimento), adulto ( trabalho significativo), maturidade ( mudanças), velhice ( projetos) e 

fechamento ( integração). 

O processo de recordação demonstrou ser um excelente recurso em instituições de 

longa permanência, pois, além de valorizar a identidade e subjetividade de cada residente, 

promove sua autoestima e criatividade para desenvolver novos sentidos e desafios de vida 

num ambiente coletivo. Estimula também a socialização e o sentimento de pertencer a uma 

comunidade da qual participa e integra. 

Portanto, as reminiscências ajudam o idoso a complementar sua vida num retrato 

existencial, a elaborar conflitos e a valorizar a família numa nova perspectiva, desenvolvendo 

sentimentos de dignidade, autoeficácia e autonomia. Entender, ainda, que a  velhice é uma 

fase em crescimento em que as experiências e conhecimentos podem ser mais bem utilizados 

em distintos projetos de vida. 
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2.4.3.3 - A Terapia Matinal 

 

  Na instituição, uma das principais queixas dos residentes era a falta de ânimo, tristeza 

e depressão, portanto se apresentavam melancólicos e pouco afetivos. Visualizava-se um 

marasmo institucional que afetava a maioria dos moradores e os participantes do Centro-Dia. 

Por isso, os familiares sentiam pouco prazer em visitar seus parentes idosos. Por outro lado, a 

equipe multidisciplinar também reclamava do ambiente de trabalho e, consequentemente, 

ocorriam faltas e afastamento por doença, além de trocas contínuas no quadro de funcionários.   

Por essas razões, desenvolveu-se uma intervenção que consiste em se trabalhar em 

grupo esse estado de humor que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Essa terapia, 

segundo Beck (1997), busca produzir mudanças no pensamento e no sistema de crenças do 

cliente, com o propósito de promover mudanças emocionais e comportamentais duradouras. 

Ao possibilitar um novo hábito de pensar, ampliando a sua consciência, ajuda-o a interpretar a 

realidade de modo mais realista e justo e colabora para a reconstrução de seu sistema de 

crenças. Assim, compreendendo e lidando melhor com as emoções e pensamentos, a pessoa é 

capaz de desenvolver uma atitude mais eficiente para lidar com seus problemas e executar 

mudanças duradouras.  Dentre as técnicas desse processo, foi escolhida a de reestruturação 

cognitiva que implica em três passos sequenciais que são: identificar as cognições 

disfuncionais; questionar a validade; substituí-las por cognições adaptativas.    

Esse trabalho foi realizado de 2005 até 2009, em grupos abertos de 25 a 40 idosos, 

duas vezes por semana, com duração de uma hora, no período da manhã. Fundamentou-se nos 

pensamentos e mensagens positivas para iniciar o novo dia cheio de energia e de otimismo e 

desestimular os pensamentos desagradáveis. 

  A sessão começava com a leitura de uma parábola educativa com a intenção  de 

focalizar assuntos positivos como alegria, amor, paz, gratidão, confiança, esperança, fé e 
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muitos outros. Realizava-se uma reflexão e estimulavam-se pensamentos positivos na 

reconstrução de uma nova atitude existencial. Desse modo, procurava-se interromper a cadeia 

de pensamentos problemáticos. Outra estratégia utilizada eram os exercícios de afetividade e 

de contato físico, buscando-se uma sensibilização positiva entre os participantes. 

Essa intervenção grupal mostrou-se ser um excelente recurso terapêutico na promoção 

da autoestima, da confiança e dos sentimentos de esperança e amor por si mesmo e pelos 

outros, alterando favoravelmente o astral dos moradores da instituição e melhorando os 

relacionamentos familiares e sociais.  Assim, o número de queixas diminuiu e o 

relacionamento da equipe multidisciplinar com os residentes se mostrou mais satisfatório.   

Desenvolveu-se, portanto,  o sentimento de respeito,  de dignidade e de pertencimento à 

moradia coletiva. 

 

2.4.3.4 - Psicoterapia da Solução dos Problemas  

 

Na realidade institucional o envelhecimento e a possibilidade da finitude afetam 

imensamente tanto os moradores quanto familiares e funcionários. A rotina diária, muitas 

vezes, é tediosa e, nessa moradia coletiva, com a ocupação de 120 idosos e cerca de 20 

frequentadores do Centro–Dia, os problemas eram frequentes. A insatisfação e o número de 

queixas relativas aos serviços especialmente à alimentação, ao atendimento de funcionários, à 

ausência de familiares e dificuldades no convívio com os outros moradores avultavam-se. 

Tornava-se inviável também aplicar a técnica psicoterápica  de escuta individual aos 

residentes, por causa da falta de profissionais especializados e de tempo para atendê-los, visto 

que eram, em geral, numerosos.    

Em decorrência dessa realidade, optou-se por uma conduta baseada na terapia 

cognitivo-comportamental que, nesse caso, foi a de “Solução dos Problemas” proposta por 
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D`Zurilla e Goldfried (1971). Essa técnica procura desenvolver na pessoa formas adequadas 

de enfrentamento de situações da vida real. A técnica disponibiliza  ao sujeito uma gama de 

respostas possíveis para o manejo da situação problemática. Estimula o idoso a buscar 

respostas mais eficazes e a aprender a escolher e assumir a responsabilidade da decisão. 

Assim, a psicoterapia de solução de problemas se fundamentava na busca de alternativas 

viáveis das dificuldades do “aqui e agora”. 

 Iniciou-se a intervenção em 2006 e foi utilizada até  2009 com grupos limitados  de 

12 idosos no máximo, com duração de uma hora e meia, uma vez por semana. Esse trabalho 

terapêutico organizava-se em duas etapas. A primeira consistia em  desenvolver um vínculo 

afetivo por  um acolhimento individualizado que ocorria quinzenalmente durante dois meses 

com uma escuta terapêutica. A segunda fase do trabalho era grupal  e  se propunha a auxiliar 

os integrantes a aprimorarem novas formas de pensar e interpretar os problemas e adotarem 

uma nova atitude que os auxiliasse  na  convivência social.  

 Trabalhava-se, pois, em grupo, a habilidade de enfrentamento por meio de um 

conjunto de esforços cognitivos comportamentais flexíveis e ajustáveis para lidar com as 

demandas internas e externas específicas, e a responder a situações diversificadas. 

  Para um aprendizado que resultasse no manejo adequado a situações 

problemáticas, D´Zurilla e Goldfried (1971) sugerem cinco passos: a) reconhecer e descrever 

o problema com clareza; b) apontar as especificidades do problema por partes e determinar os 

objetivos; c) propor possíveis estratégias de ação para alcançar os objetivos e tentar chegar a 

soluções possíveis; d) ponderar possíveis consequências de cada estratégia proposta, 

analisando ganhos e perdas a curto e a médio prazo; e) verificar os resultados do processo de 

decisão e avaliar se este está conduzindo ao resultado desejado.  

Pode-se afirmar que esse trabalho psicoterapêutico diminuiu significativamente o 

número de queixas e insatisfações entre os idosos que participaram do tratamento. O convívio 
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social ampliou-se como também se verificou melhora nas relações familiares. Os problemas 

relativos ao atendimento e aos serviços se reduziram, paulatinamente, e verificou-se uma 

postura mais harmoniosa nas relações entre os residentes e os funcionários. E ainda, a troca de 

experiências no grupo apresentou-se excelente no fortalecimento da autoestima, da autonomia 

e da solidariedade, além de promover a melhoria entre as relações intergeracionais e recuperar 

o nível de satisfação em viver em coletividade. 

 

2.4.3.5 - Orientação Terapêutica de Idosos  11/12 

 

Como já referido, o processo de adaptação à moradia coletiva apresentou dificuldades, 

principalmente em virtude das queixas relativas à insatisfação pessoal e problemas nos 

relacionamentos intergeracionais. 

 Em vista dessa situação, iniciou-se uma intervenção psicogerontológica, com a 

intenção de se resolverem  conflitos pretéritos e atuais, na tentativa de obter uma  adequada 

adaptação e permanência acompanhada de relacionamentos intergeracionais. 

Esse trabalho terapêutico iniciou-se em 2004 e se estendeu  até 2009, sendo mensal, 

durante quatro a seis meses, envolvendo todos os novos moradores e frequentadores do 

Centro-Dia. A duração era de uma hora e meia e a média de participantes variava de 6 a 15 

integrantes. Depois desse período, havia um acompanhamento individual, se fosse necessário. 

O embasamento teórico dessa intervenção foi o da terapia cognitivo-comportamental de Beck 

(1997) cujo objetivo era possibilitar ao idoso um novo hábito de pensar e de enfrentar os 

problemas advindos da mudança de domicílio e da entrada na realidade de moradia coletiva. 

                                                 
11ARAUJO et al.  (2009).  Orientação terapêutica de idosos e de seus familiares em um residencial do tipo 
"Assisted Living" In: 6° Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia, GERP-2009  
12  Idem  (2009). Therapeutic orientation to adapt elderly and their family in an assisted living facility In: 19th 
IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris. Abstract book of 19th IAGG World Congress of 
Gerontology and Geriatrics. , 2009. v.13. p.s334 - s335 
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O trabalho grupal procurava estimular os participantes a interpretarem a  nova realidade de 

moradia de um modo realista e justo, colaborando para a reconstrução de novo sistema de 

crenças e novas possibilidades de soluções. 

Nessa conduta, foi utilizada a mesma técnica proposta  por D´Zurilla e Goldfried 

(1971), já mencionada no item anterior, que objetiva procurar respostas eficazes e possíveis 

no manejo de situações problemáticas, mediante os seguintes procedimentos:  reconhecimento 

e clareza do problema; especificação do conflito e suas consequências; sugestão de  

estratégias de soluções cabíveis no contexto; ponderação a respeito das  possíveis 

consequências das estratégias propostas e verificação dos  resultados do processo de decisão.  

As sessões trabalhavam o processo de adaptação abordando os  seguintes temas 

reflexivos:  “Aqui e Agora”, “Fábula da Convivência”, “Ganhos e Perdas”, “Envelhecer 

Crescendo” e muitos outros.. A discussão grupal proporcionava a clareza dos problemas, as 

decisões possíveis e consequências, possibilitando uma elaboração das dificuldades pessoais 

sentidas nesse período de adaptação. Promovia, ainda, a solidariedade e o compartilhamento 

das dificuldades, das angústias e conflitos do novo cotidiano. A troca de experiências entre os 

integrantes do grupo propiciou, portanto,   o fortalecimento da autoestima e do sentimento de 

respeito e dignidade.  

Importa acrescentar que a continuidade da intervenção terapêutica contribuiu para o 

decréscimo das queixas e dos conflitos durante o processo de adaptação. Diminuíram as 

saídas dos residentes assim como cresceu o nível de satisfação e senso de autoeficácia entre 

eles e entre os participantes do Centro-dia. 

 Os laços afetivos foram fortalecidos melhorando os relacionamentos intergeracionais 

e a convivência social dentro da instituição.  
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2.4.3.6 - Intervenção Psicogerontológica Masculina 13 

 

 O processo de envelhecimento é subjetivo, individual e nos demonstra que existem 

diferentes velhices, visto que as representações sociais são diferentes na perspectiva do  

gênero.  

 Segundo Paschoal (2006), a representação social masculina refere que o homem é da 

esfera pública, com atividade externa, é o líder familiar, provedor econômico, tem o domínio 

e o poder e impõe o ritmo de trabalho. A representação social feminina alude à mulher como 

sendo da esfera privada, com afazeres domésticos, exercendo o papel de esposa, mãe e avó, 

provendo cuidados com os filhos e netos e é a rainha do lar, mas com submissão. 

 Assim, o envelhecimento traz duplo padrão. Ou seja, os homens são valorizados pelas 

conquistas sociais, profissionais e econômicas, esperando-se dos homens idosos uma postura 

ativa. Para os idosos atuais, algumas mudanças estão surgindo, mas eles ainda se sentem 

deslocados sem encontrar um novo lugar na sociedade. As mulheres idosas, ao contrário, 

estão encontrando novos papéis, com maior autonomia e participação.  A feminilização no 

envelhecer, por conseguinte, é um fato predominante e na realidade institucional esse 

fenômeno se apresenta de uma forma bastante delineada. 

Sob essa perspectiva, podemos mencionar que a instituição com ocupação de 120 

idosos apresentava em média entre 8  a 12 idosos do sexo masculino. Essa minoria vivia 

isolada e apresentava queixas de insatisfação acompanhada de sentimentos de tristeza e 

arrependimento de viver em coletividade. Diante dessa realidade foi desenvolvido o grupo de 

reflexão com os residentes masculinos e os que participavam do Centro-Dia. Essa intervenção 

tinha como objetivo estimular a identidade masculina, a subjetividade e a autoestima. 

                                                 
13 ARAUJO et al.  (2009). Intervenção Psicogerontológica em homens residentes em instituição de longa 
permanência In: V SEminário de Pesquisa em Gerontologia e Geriatria, Campinas. Intervenção 
Psicogerontológica em homens residentes em instituição de longa Permanência. , 2009. 
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Também se propunha a discutir e viabilizar novos projetos de vida assim como o sentimento 

de dignidade e a integração social. 

Essa intervenção durou de  2007 até 2009, uma vez por semana com duração de uma 

hora. A estratégia usada foi uma abordagem reflexiva de temas de escolha grupal, numa 

intervenção sistêmica que, de acordo com Trevisan (2002), assume o modelo de construção e 

abandona o modelo de instrução. Esse recurso permitiu a facilitação de troca de experiências 

de fatos do passado, propiciando uma ressignificação no presente. Os temas mais discutidos 

foram: trabalho, aposentadoria, política, saúde, família e relacionamentos. 

O que se verificou foi que a  dinâmica grupal estimulou a vinculação do material 

inconsciente com o consciente, melhorando o diálogo e a convivência social. Contribuiu para 

uma postura mais flexível, o que propiciou um novo sentido de vida e também o sentimento 

de pertencimento ao grupo de gênero. As vivências grupais permitiram, então, criar uma rede 

de apoio social, que se propôs a facilitar a elaboração das problemáticas masculinas no 

envelhecimento. 

O grupo de reflexão masculino mostrou-se ser uma intervenção positiva dentro do 

residencial, pois ensejou um novo cuidado psicogerontológico ao envelhecimento específico 

de gênero. Nesse sentido,  estimulou os homens a uma nova atitude perante as dificuldades, 

por meio da adequada socialização e da prática de vivências grupais,  fortalecendo o 

autoconhecimento, a autonomia e o prazer de envelhecer.  

 

2.4.4 – Considerações Gerais  

 

Levando-se em conta a diversidade da população idosa, os tratamentos desenvolvidos 

pelas Oficinas Estimuladoras, Reabilitadoras e os Tratamentos Psicogerontológicos  

priorizavam a singularidade e a  autonomia dos moradores e participantes do Centro-Dia. 



89 
 

Segundo Zarit e Zarit (2009), as metas de cada intervenção devem respeitar as características 

de cada caso e oferecer apoio à autonomia. Por outro lado, revela que a institucionalização 

pode ser uma boa opção desde que se desenvolvam serviços que incentivem a autonomia para 

um envelhecer ativo e participante.  

 Os serviços psicogerontológicos desenvolvidos nesse trabalho demonstraram ser um 

recurso terapêutico significativo na melhoria da satisfação e qualidade de vida dos moradores, 

na manutenção dos relacionamentos intergeracionais e no entrosamento da equipe 

interdisciplinar. 

 Para comprovar esse fato foi realizado um estudo sobre esses serviços com base na:  

Evolução de 4 anos no Perfil Cognitivo dos residentes da Instituição.14 

 Tal estudo teve o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a eficácia dos 

serviços psicogerontológicos referentes às oficinas terapêuticas de estimulação e reabilitação 

cognitiva e aos tratamentos, relatados a seguir:   

 Em 2002, havia na instituição  93 residentes com idade média de 80 anos, sendo 89 

(95%) mulheres e 4 (5%) homens que foram avaliados pelo miniexame do estado mental 

(MEEM), chegando-se aos seguintes  resultados:  72 residentes (77%) obtiveram o MEEM 

normal, sendo 70 (97%) mulheres e 2 (3%) homens. Os outros residentes (22%) 

demonstraram o MEEM alterado, sugerindo déficit cognitivo, sendo 19 (90%) mulheres e 2 

(10%) homens. 

 Após a avaliação, reiniciaram-se as oficinas terapêuticas de estímulo e reabilitação e 

tratamentos como recurso na promoção de apoio psicocognitivo e de adequado funcionamento 

emocional. Em 2006, após quatro anos de intervenções psicogerontológicas desenvolvidas 

pelas oficinas terapêuticas, foram reavaliados aqueles que participaram dessas intervenções 

que eram apenas 42 residentes, sendo 41 (98%) mulheres e 1 (2%) homem, com idade média 

                                                 
14 ARAUJO et al.  (2007). Evolução de quatro anos no perfil cognitivo em uma instituição de longa 
permanência para idosos independentes In: 5° Congresso Paulista de Gereatria e Gerontologia,  
Santos.Envelhecimento e Saúde. São Paulo: Atha Comunicação e Editora, 2007. v.13. 
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de 85 anos, pois, os  outros 51 moradores não passaram por esse processo, pois  haviam   

saído da instituição ou tinham falecido. 

 Os resultados nos mostram que, em 2002, dos 42 idosos avaliados que permaneceram 

na instituição até 2006, 37 (88%) apresentavam MEEM normal e 5 (12%) demonstraram um 

MEEM alterado, sugerindo um déficit cognitivo. Na reavaliação desses 42 residentes, 

obtivemos 21 (50%) com MEEM normal e 21 (50%) com MEEM alterado sugerindo déficit 

cognitivo. 

 Esses resultados nos levaram a concluir que os 21 moradores (50%) que se 

mantiveram ativos, participando das oficinas, das festividades e com uma convivência social 

ativa, apresentaram um perfil cognitivo normal. Em contrapartida, os outros 21, 50% dos 

residentes, apresentaram tendência a isolamento social, dificuldades físicas e emocionais e 

tiveram como resultado um déficit cognitivo leve. 

Desse modo, pode-se perceber a relevância dos serviços especializados, realizados 

durante a ação profissional que este trabalho descreve. É importante frisar que sempre se 

buscou manter um novo sentido de vida na realidade institucional por intermédio da 

construção de um serviço humanizado, privilegiando uma nova postura profissional que 

propõe  um envelhecimento  associado a imagens ativas e prazerosas.                 
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CAPÍTULO III – FAMÍLIA 

 

3.1 - Considerações sobre a Família Brasileira 

 

               Ao versar a respeito da família brasileira, nota-se que é um assunto que admite  

diversas análises, por ser  fruto de um processo evolutivo. As primeiras famílias brasileiras 

surgiram na época da colonização brasileira quando o Brasil foi dividido em sesmarias que 

eram concedidas pelos reis de Portugal aos novos povoadores. Segundo Coutinho, as famílias 

constituíam-se de: 

(...) um núcleo central, legalizado, composto pelo casal branco e por filhos 
legítimos; e um núcleo periférico, nem sempre bem delineado, constituído de 
escravos e agregados, índios, negros, mestiços, no qual estavam incluídas as 
concubinas dos chefes e seus filhos ilegítimos. (Coutinho, 2006, p. 92) 

 

 Esse modelo de família patriarcal com características fixas foi mantido por várias 

gerações, sem perder sua hegenomia nas regiões rurais, além de incorporar   novos elementos,  

como parentes legítimos e ilegítimos. 

 Com a vinda da família real portuguesa, uma expressiva alteração ocorreu na família 

brasileira. Por terem despontado novos empregos para acomodar os integrantes da corte,  

segundo Coutinho,  surgiu “uma classe média onde antes havia praticamente duas classes 

sociais”. (Coutinho, 2006, p.93) 

 Em consequência do aparecimento de uma nova classe de assalariados que compôs a 

classe média, visto que anteriormente apenas existiam a nobreza e a plebe, ocorreram 

mudanças, e a família conjugal brasileira se apresentou com novas possibilidades de escolha 

já que havia “estabilidade garantida pela legislação civil e pelo controle social” (Coutinho, 

2006, p.93) 
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 Juntamente com uma nova configuração de homens assalariados, a estabilidade 

econômica levou as mulheres a se interessarem mais pelas uniões conjugais, pois estas   

representavam segurança e ascensão social.  

 De acordo com Rolla podemos definir família como: 

 
A família é uma criação do ser humano que dá resposta ao desejo de ter um 
grupo de pessoas que atuem sobre interesses comuns e com 
desenvolvimento afetivo, em que os afetos sejam recíprocos, para obter 
soluções para os problemas do ciclo vital. Seria uma organização defensiva 
diante dos embates da vida de cada pessoa e o conjunto familiar como um 
todo. Isto quer dizer que teria ou responderia a uma intencionalidade 
especulativa interpretada como mecanismo ou meio defensivo, uma espécie 
de colchão que ameniza os impactos das nossas crises.(Rolla, 1980,                       
p. 12-14) 
 

   
A palavra família vem do latim “famulus” que significa “escravo, servente” e que de 

alguma maneira assinala dependência nativa. A família é sempre um grupo primário de 

pertença cujo sentimento é uma das exigências mais genuínas e mais demonstrativas no ser 

humano.      

Com o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, aconteceram modificações na 

estruturação das famílias, que puderam fazer novas escolhas. Desse modo, o sistema patriarcal 

de obediência irrestrita aos pais e o respeito hierárquico aos mais velhos foram cedendo 

espaço a um sistema mais aberto e flexível, por meio do diálogo. 

 Durante os anos de 1960, a família dava maior ênfase aos seus integrantes em relação 

aos valores morais e às condições de vida. A partir da década de 1970, o modelo de família 

hierárquica tradicional (extensa e patriarcal) deu lugar à família moderna (nuclear e conjugal). 

Essa nova organização enfatiza a realização individual de seus membros, focada 

especialmente nos filhos e permeada por tensão constante entre arranjos de dependência e 

escolha pessoal. A família contemporânea apresenta-se restrita aos pais e filhos, isolada de 

seus velhos e demais parentes. 
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  Outro fato relevante que afetou as relações na família foram as alterações econômicas, 

sociais e culturais que resultaram em mudanças na sociedade brasileira, acarretadas pela 

globalização mundial, a qual impôs a substituição de modos de conceber e cuidar da velhice. 

Eis as implicações dos fatos socioeconômicos na história:   

 

As instituições são normatizadoras e controladoras da conduta humana, essas 
normas e padrões de comportamento são intituladas como controle social, 
implícito na sociedade. Ao definirmos instituição que está inserida e 
regulamentando a sociedade, consideramos a Família uma instituição, que é 
a mola propulsora da sociedade, sociedade esta que está em constante 
processo de mudança, nesse enfoque a instituição família acompanhou a 
evolução dos sistemas políticos e econômicos, sendo causa e conseqüência 
da história e dos acontecimentos sócio-culturais que caracterizaram casa um 
desses sistemas. (Ariès, 1973, p.97) 

  

 A despeito de inúmeras alterações nas formas de relacionamento familiar, por causa 

do processo evolutivo da sociedade brasileira, deve-se entender a importância da família e  se  

apoiar na identificação de que 

 

[a] família é o lugar da repetição e da continuidade, da diferenciação, da 
construção da rede de afeto, do sentido de pertencimento, é a matriz da 
identidade. Transita no aqui e agora e na historicidade. É o lugar da história 
compartilhada por um grupo de pessoas vinculadas por laços consangüíneos, 
consensuais, jurídicos, constituindo uma rede de afeto. (Castilho, 2006,                  
p. 83)  

 

 Pelo exposto, as mudanças dos tempos modernos alteraram as organizações familiares 

e os modelos de atuação dos seus integrantes, especialmente em relação aos mais velhos. Vale 

lembrar que o aumento da expectativa de vida trouxe consequências positivas na convivência 

intergeracional, tendo o crescimento das fragilidades se tornado proporcional à longevidade, 

criando, pois, novas necessidades e questionamentos à família brasileira.  

 Além do mais, novos serviços se tornaram indispensáveis aos cuidados dos velhos 

que, muitas vezes, não querem se tornar um peso para as famílias e escolhem se fixar em  

moradias coletivas com serviços especializados.  
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3.2 - A importância da Família na Velhice Contemporânea 

 

 A presença da família é essencial em todas as fases da vida. Por ser uma instituição 

que está em processo de mudança e adaptação às novas realidades contemporâneas, como 

toda entidade, sofre a influência de questões de ordem econômica, social, cultural e histórica. 

 Ademais, as dificuldades e consequências advindas do processo de envelhecimento se 

apresentam diferentemente em países desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento,  

afetando de modo diverso  os indivíduos e as famílias. 

 Segundo Saad (1999), nos países desenvolvidos: 

 
As funções familiares foram gradativamente sendo substituídas pelo setor 
público, reduzindo o papel central da família como suporte básico dos 
idosos. Este não é o caso, porém, da maioria dos países menos desenvolvidos 
- o Brasil entre eles – onde...a família (em especial os filhos adultos) 
continua representando fonte primordial de assistência a parcela significativa 
da população idosa. (1999, p.251)   

 

 No Brasil, as questões decorrentes do envelhecimento e da longevidade e de suas 

alterações, assinala Cabral (1998), extrapolam a família e a vida privada, tornando-se, cada 

vez mais, uma questão pública. 

 De acordo com Leal (2009) no Brasil:  

 
O tratamento ministrado por profissionais especializados hoje é um fato 
necessário numa época onde se alcança idades avançadas, com patologias 
complexas e de difícil diagnóstico. O cuidado se evidencia quando os 
tratamentos estão esgotados, a doença gerou dependência física ou mental 
(ou ambas) e desafia a possibilidade de cura. A administração do cuidado é 
difícil e complexa para as famílias nucleares, com a mulher trabalhando 
fora e principalmente por conta das complicações médicas que afetam a 
idade avançada. ( 2009, p. 179)  
 

 O processo de modernização afetou também a família, em virtude das modificações 

decorrentes do aumento de mulheres participando no mercado de trabalho. Outra questão 

relevante foi a diminuição do número de filhos em todas as classes sociais. Nos anos de 1950, 
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conforme explica Duchiade (1995), o governo valorizava  as famílias numerosas, ou seja, 

aquelas  que tivessem três ou mais filhos, especialmente nas áreas rurais. Recebiam subsídios 

e correspondiam às expectativas estabelecidas pela religião, pela tradição, pela sociedade. Já 

na década seguinte, com o advento da pílula anticoncepcional, esse fato repercutiu na queda 

de fecundidade tanto nas mulheres das classes mais favorecidas das metrópoles, como nas 

mais pobres das áreas rurais. 

 Diante desse panorama de mudanças, as famílias foram afetadas em suas relações e 

nos cuidados aos velhos. Goldani identifica: 

 

No quadro de diminuição de recursos do Estado e da desmontagem do 
sistema de proteção social de emprego... o envelhecimento da população 
brasileira tem sido visto como uma sobrecarga para as famílias, o que é 
reforçado pela queda da fecundidade (menos filhos para cuidarem) e pela 
participação das mulheres no mercado de trabalho (menos tempo). (1999, 
p.52)   
 

 Como resultado da modernização, ocorreram também alterações que se refletiram no 

aumento das taxas de separação e divórcio, possibilitando  novos casamentos e diversidade de 

arranjos, os quais  incidiram diretamente  nos relacionamentos dos idosos com seus filhos e 

netos. Por outro lado, as mudanças econômicas interferiram nos valores e atitudes 

relacionadas às responsabilidades dos jovens para com suas famílias, destacando-se as 

aspirações pessoais em detrimento do bem comum. 

 Outra modificação provocada pelos efeitos econômicos das crises mundiais é o 

desemprego ou subemprego alarmante nas sociedades modernas. A aposentadoria dos velhos, 

muitas vezes, se constitui em um rendimento regular. Segundo Saad: 

 

No Brasil, o intercâmbio de ajuda entre pais e filhos tende a se estender ao 
longo de todo o ciclo de vida familiar, como se existisse uma espécie de 
contrato intergeracional estipulando o papel dos diferentes membros da 
família em fase do ciclo.  (1999, p.255)  
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 Surgem também as questões de violência e maus tratos que nos mostram que residir 

com os filhos não significa a garantia de cuidados afetivos e dignos aos pais idosos. A esse 

respeito Debert comenta: 

 

O fato dos idosos viverem com os filhos não é garantia de presença do 
respeito e prestígio, nem ausência de maus tratos. As denúncias de violência 
física contra idosos aparecem nos casos em que diferentes gerações 
convivem na mesma unidade doméstica. Assim sendo, a persistência de 
unidades extensas não pode ser necessariamente vista como garantia de uma 
velhice bem sucedida, nem o fato de morarem juntos um sinal de relações 
amistosas entre os idosos e seus filhos. (1999, p.83) 

                    

 Outro aspecto que deve ser abordado é que o crescimento das cidades e os novos 

contextos urbanos não se organizaram para atender à demanda da população idosa brasileira, 

razão pela qual os idosos estabelecem contatos esparsos com seus familiares, não tendo 

garantida uma rede de proteção suficiente. 

 Diversos estudos mostram a tendência de os idosos morarem sozinhos, o que  não 

significa necessariamente uma situação de abandono familiar, mas pode significar, segundo 

Rosenmayr e Koeckeis (1963), um novo tipo de arranjo, a “intimidade à distância”. 

 Outros estudos nos mostram que as moradias coletivas e a convivência em espaços 

novos e heterogêneos tampouco denotam  um aspecto negativo e desgostoso aos idosos. 

Podemos mencionar as instituições que seguem o modelo americano “assisted living,”, nas 

quais o residente, se precisar, poderá solicitar serviços especializados de que necessita e que 

estimule um envelhecimento prazeroso e saudável. Outra qualidade observada nesses 

residenciais são as atividades e ampliação das redes sociais, além de oferecerem novas 

possibilidades de relacionamentos familiares e intergeracionais, pois permitem que os idosos 

não se sintam um peso ou uma sobrecarga. 

 Portanto, a importância do papel familiar na velhice é possibilitar redes de 

solidariedade e de entrelaçamento de afetos e de proteção. A família continua sendo, apesar 
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de tantas mudanças acima descritas, o principal provedor de afeto e segurança entre os de 

idade avançada e, em contrapartida, também o foco das denúncias de violência interfamiliar. 

 Na situação atual brasileira, os cuidados aos velhos ainda são, em grande parte,   

prestados pela família. No entanto, percebe-se uma perda gradativa da centralidade da família 

que, aos poucos, se une às redes de serviços especializados e instituições de longa 

permanência para suprir com respeito e dignidade a assistência aos mais fragilizados. 

 

3.3 - Orientação Familiar para ingresso em Moradia Coletiva e Centro-Dia 

  

 Como se pode perceber, o aumento da expectativa de vida e o crescimento da 

população “muito idosa” suscitaram novos arranjos na forma de viver. A sociedade brasileira 

desde 1970 apresenta uma diminuição nos níveis de fecundidade e de mortalidade, além da 

inserção maciça das mulheres no mercado de trabalho e, consequentemente, mudanças nos 

arranjos familiares, conforme já dito. Decorrentes  dessas alterações, os laços de solidariedade 

intergeracionais estão se fragilizando e,  como resultado,  os cuidados com a população idosa 

estão se modificando, visto que   o número de idosos que demandam  dedicação aumentou e 

houve redução na oferta de cuidadores familiares.  

 O Brasil tem pelo menos 17 mil centenários, segundo os dados preliminares do Censo 

2010 divulgados no final de setembro, e que deve aumentar, de acordo com  o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Estatística). São pessoas que passaram a terceira idade com saúde e que agora 

chegam ao que os médicos denominam de “quarta idade”. Essa tendência populacional da 

longevidade provoca a questão: o que fazer nesses muitos anos saudáveis para os quais se  

necessita de projeto de vida pessoal?   

 Segundo Quaresma (2006), os seniores de hoje são a primeira geração a vivenciar essa 

idade adulta prolongada, marcada pela coexistência de identidades múltiplas. Dessa forma, a 
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procura do sentido do tempo e de como gerir esse tempo em uma vida mais longa, marcada 

pela multiplicidade sincrônica dos papéis e dos estatutos, está subjacente aos novos 

comportamentos diante do envelhecer e da velhice. É um dado novo poder ser 

simultaneamente filho, neto, pai, avô, professor e aluno, ajuda/apoio para o outro e 

ajudado/apoiado por outros. Tais transformações propícias ao envelhecimento são também 

geradoras de novos riscos tanto para a sociedade como para os indivíduos. 

 Outra tendência populacional é que os indivíduos que vivem até idades avançadas 

podem apresentar debilidades físicas, cognitivas e emocionais, necessitando de cuidados 

especializados. Atualmente, o Brasil que envelhece está despreparado para atender essa 

população.  

 De fato, as famílias brasileiras enfrentam muitas dificuldades econômicas e 

instrumentais para cuidar com dignidade e respeito de seus idosos. Normalmente, ficam 

isoladas, pois as instituições particulares que prestam um nível de atendimento 

multiprofissional são onerosas e incompatíveis com o poder aquisitivo da maioria da 

população. Infelizmente, os programas de saúde pública são ainda insuficientes para atendê-

la.   

 Assim, os familiares ficam sobrecarregados, em razão dos cuidados e da 

responsabilidade para com seus parentes muito idosos, durante um período, muitas vezes, 

longo e com diversas fragilidades que demandam um atendimento específico. 

 As Instituições de longa permanência, segundo Kane (1987), devem proporcionar 

serviços tendo em vista múltiplas necessidades de caráter material, emocional e espiritual. 

Para tanto, tais instituições devem ser uma moradia especializada nos cuidados e que 

proporcionem um lugar prazeroso para se viver, tendo, portanto, detalhes que lembrem uma 

casa e a vida numa família.  
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 Nesse sentido as intervenções descritas nesse trabalho procuraram firmar-se na 

renovação humanizada dos cuidados e em medidas preventivas para um envelhecimento 

significativo e com qualidade de vida institucional. 

  Assim, ao se planejar uma orientação aos familiares de idosos, deve-se entender que a 

família é um sistema dinâmico por ser um sistema vivo e, como tal, encontra-se nela um 

entrelaçamento de forças que são o resultado da sua própria existência. 

   Conforme Garcia Pintos, a orientação familiar deverá ser desenvolvida 

 
[p]artindo da experiência cotidiana com os sistemas familiares e com sua 
dinâmica em relação à vida, à situação, ao pensar e ao sentido da velhice, 
proponho uma visão prática, que nos permita vislumbrar em cada caso 
aquilo que se pode fazer com cada família, respeitando sua estrutura e 
aproveitando essa mesma peculiaridade do sistema, orientando recursos na 
direção eficaz da solução ou da melhora da situação do idoso. (Garcia 
Pintos, 1997, p. 141). 
 

  
Desse modo,  as orientações desenvolvidas na instituição procuraram respeitar a 

singularidade da estrutura familiar, e a atitude adotada era com o intuito  de mostrar novas 

possibilidades de soluções. Trabalhavam-se a funcionalidade, a solução ou melhora e a 

situação atual do idoso. 

 Para Salvarezza (2005), o trabalho em psicogerontologia deve utilizar três 

instrumentos importantes que são a psicoterapia, os psicofármacos e a orientação familiar. A 

experiência tem demonstrado que o ideal é trabalhar nos três vértices conjuntamente para 

alcançar adequados resultados no atendimento dos problemas dessa fase da vida, sempre se 

levando em conta que a família desenvolve um papel importante nos tratamentos e 

intervenções psicogerontológicas.   

 Como havia muitos familiares com diversas dúvidas e questões, foi criada uma 

intervenção grupal de orientação familiar com o propósito de esclarecer as questões antes da 

possível tomada de decisão em efetivar a institucionalização e/ou participar do Centro-Dia 

(vide anexo 8). 
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 Essa orientação iniciou-se em 2007 e se estendeu até 2009, uma vez por mês com 

duração de uma hora e meia. Esse encontro mensal era permitido a todos os que estavam 

interessados em colocar seu familiar no residencial e/ou no Centro-Dia. A frequência era em 

média de três a cinco famílias,  e o número de participantes era,  aproximadamente, de 12 até 

15 pessoas. 

 Os temas abordados nesse encontro eram questões sobre o envelhecimento, a 

importância da família, o envelhecimento bem sucedido, condições necessárias para um 

envelhecer adequado, novas formas de viver essa fase da vida, o momento de se  buscar uma 

assistência especializada, a  escolha da instituição, tipos de escolha, os direitos do idoso 

institucionalizado, planejamento  e comunicação do assunto e vantagens proporcionadas pela 

instituição.  

 O encontro de orientação se iniciava com uma parte informativa, em que se discorria 

sobre os temas acima mencionados e, depois, havia esclarecimento de possíveis  dúvidas e 

outras explicações.  

 Essa intervenção mostrou-se ser um recurso muito eficaz, pois houve significativo 

aumento na entrada de residentes e dos possíveis frequentadores no Centro-Dia, uma vez que 

propiciou uma melhora no nível de angústias e dúvidas relacionadas a essa decisão. A troca 

de experiências entre os diversos familiares permitiu, ainda, um sentimento de segurança e de 

solidariedade, o que facilitou a todos essa importante resolução. 

 Outra vantagem de realizar uma orientação familiar antes da decisão de 

institucionalizar foi a diminuição de problemas durante a adaptação, a humanização na forma 

de comunicar a decisão de moradia coletiva, além da melhora expressiva nas relações 

familiares e intergeracionais. O mesmo fato ocorreu aos familiares dos participantes do 

Centro-Dia, que tiveram a oportunidade de discutirem suas dúvidas e preocupações, 

beneficiando no aproveitamento de seu idoso nesse serviço.      
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 Essa conduta demonstrou-se valiosa por aperfeiçoar o nível de serviços 

psicogerontológicos, os quais colaboraram para um  entrosamento harmonioso  entre o idoso,  

sua família e a equipe multidisciplinar.  

 

3.3.1 - Orientação Terapêutica  de Familiares 15/16 

 

 Os novos residentes e os frequentadores do Centro-dia, durante o processo de 

adaptação e permanência na instituição apresentaram várias dificuldades e conflitos  que 

necessitaram de intervenções psicogerontológicas. As queixas eram geralmente de 

insatisfação pessoal e problemas nos relacionamentos intergeracionais. Iniciou-se, pois, esse 

procedimento, com o objetivo de tentar facilitar a resolução dos conflitos pretéritos e atuais e 

tentar encontrar uma forma de eles se adaptarem àquela  permanência, sempre com a intenção 

de melhorar as referidas  queixas.  

 A orientação de apoio emocional foi realizada de 2004  até 2009,  mensal e com 

duração de uma hora e meia. A média de frequência foi em torno de cinco a dez famílias. Essa 

intervenção grupal durava de quatro a seis meses. Depois desse período, desenvolvia-se um 

acompanhamento terapêutico individual ou em grupo, conforme a necessidade de cada 

família. 

 A abordagem utilizada foi a sistêmica grupal e  objetivou fazer com as famílias que 

haviam optado por colocar seus parentes idosos na instituição,  uma leitura da realidade como 

um processo que inclui todas as partes envolvidas em constante interação e com 

                                                 
15ARAUJO et al. (2009). Orientação terapêutica de idosos e de seus familiares em um residencial do tipo 
"Assisted Living" In: 6° Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia,  São Paulo. Envelhecimento e Saúde. , 
2009. v.15. p.28  
16 Idem. (2009).  Therapeutic orientation to adapt elderly and their family in an assisted living facility In: 19th 
IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris. Abstract book of 19th IAGG World Congress of 
Gerontology and Geriatrics. , 2009. v.13. p.s334 - s335 
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responsabilidades compartilhadas. Ela se caracterizou pela adoção do pensamento sistêmico 

assim explicado por Oliveira (2003): 

 
“... a noção de sistema aparece como conceito fundamental na investigação 

científica: a ciência tende a não mais isolar os fenômenos de seus contextos, 
examinando unidades cada vez maiores” (p.73). Com a evolução do 

pensamento científico, desenvolveu-se a compreensão de que o observador 
faz parte do sistema que observa e que, portanto, a realidade é uma 
realidade a ser construída na relação entre eles.” “A realidade só existe a 

partir da pergunta do observador sobre ela” (2003,  p. 65). 
 

  
Assim, se desenvolvia esse trabalho com a preocupação de se considerarem quatro 

demandas que eram:  os objetivos da instituição, incluindo suas regras e limites; o respeito à 

identidade e subjetividade dos  idosos; os pedidos dos familiares, considerando-se sua 

singularidade e necessidades; e as possibilidades dos profissionais, seus valores e técnicas. 

 O desafio a ser alcançado nessa intervenção psicogerontológica era o de manter o 

compromisso ético e tentar corresponder às necessidades emergentes dos sistemas envolvidos 

e desenvolver serviços mais humanizados e com qualidade que propiciassem uma velhice 

prazerosa. 

 Os encontros procuravam conscientizar os familiares, propondo que reconhecessem  

seus recursos e potencialidades por meio do debate dos seguintes temas: importância da 

família, a comunicação, os vínculos afetivos, as novas possibilidades de relacionamento, as 

carências afetivas e o preconceito velado da sociedade diante da  institucionalização. 

 Procurava-se, ainda, reforçar os vínculos afetivos, independentemente de o idoso estar 

com Alzheimer ou outro tipo de demência e, principalmente, chamava-se atenção à  

relevância da participação familiar ao longo da permanência do idoso na instituição. 

 Segundo Trevisan (2002), a intervenção sistêmica “ tem a necessidade de se constituir 

abandonando um modelo de instrução para assumir um modelo baseado na construção”.  

 A continuidade da intervenção terapêutica contribuiu para o decréscimo de queixas e 

conflitos durante o processo de adaptação. De fato, diminuíram as queixas, as desistências e 
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aumentou o nível de satisfação e de bem-estar subjetivo entre os moradores. Os familiares se 

sentiram acolhidos, uma vez que foram  trabalhados as ansiedades e conflitos existenciais. A 

troca de experiências entre os familiares colaborou para a redução das angústias e sentimentos 

de culpa e permitiu desenvolver uma nova construção nos relacionamentos familiares. 

  As orientações psicogerontológicas apresentaram-se como um excelente recurso no 

fortalecimento dos laços afetivos e desenvolveram uma rede de solidariedade e proteção entre 

o idoso e sua família. A melhora no nível de satisfação entre os idosos e seus familiares 

favoreceu o aprimoramento dos serviços prestados e a valorização da equipe multidisciplinar. 

 Esse trabalho de construção institucional, com um novo estilo de serviços e de 

acolhimento pessoal aos idosos, aos familiares e funcionários demonstrou que a vida em 

moradia coletiva pode ser agradável e com qualidade.  

 

3.4 – Intervenções Psicogerontológicas na promoção de Relacionamentos 

Intergeracionais 17      

 

 Com o envelhecimento mundial acompanhado pela longevidade, as relações 

intergeracionais tornaram-se frequentes e possibilitaram a transmissão de conhecimentos entre 

as várias gerações. De acordo com Miermont (1994), as avós têm um papel fundamental no 

arranjo de alianças das famílias de origem e na possibilidade de coesão ou de destruição do 

casal conjugal e parental. Os conflitos intergeracionais ocorrem por questões insolúveis e, 

muitas vezes, perpassadas por muitos anos, dificultando a harmonia familiar. Por outro lado, 

em muitos casos, as relações familiares são dinâmicas e flexíveis e propiciam trocas positivas 

entre as gerações. 

                                                 
17 ARAUJO et al. (2008). Intervenções Psicogerontologicas como recurso na promoção de relacionamento 
intergeracional e qualidade de vida , em uma Instituição do tipo "Assisted Living" In: XVI Congresso Brasileiro 
de Gereatria e Gerontologia, Porto Alegre. Geriatria & Gerontologia. Fortaleza: Geriatria & Gerontologia, 
2008. v.2. p.326. 
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 Segundo Mead (2002), as relações entre as gerações constituem o mecanismo básico 

de transmissão de saberes, costumes e práticas entre os indivíduos, acervo que se constitui a 

base da sociedade. A mesma autora ainda assinala a noção de isolamento das gerações e a 

hegemonia dos jovens nas sociedades contemporâneas. Mostra também a ausência de 

modelos fortes e a integração entre os pares para a construção dos códigos comuns de 

comportamento, renovados a cada momento de passagem. “Precisamos nos convencer de que 

nenhuma outra geração experimentará o que nós experimentamos. Temos que reconhecer que 

não temos descendentes, do mesmo modo que nossos filhos não têm antepassados.” (2002, 

p.109). 

 Costa, ao falar dos grupos familiares e de suas relações, expõe: 

 
Não existe família enquanto conceito único e globalizador, como as 
definições sociológicas, antropológicas e mesmo psicológicas pretenderam 
em décadas anteriores. Não existem famílias, mas configurações vinculares 
íntimas que dão sentimento de pertença, habitat, ideais, escolhas, fantasmas, 
limites, papéis, regras e modos de comunicar que podem (ou não) se 
diferenciar das demais relações sociais do individuo humano no mundo. 
(1998, p.6)  
 
 

 Desse modo, a família não é uma estrutura homogênea e estável, mas uma organização 

relacional complexa e dinâmica. Como bem assinala Roudinesco (2003), a família ocidental e 

contemporânea está “em desordem”.  

  Através dos tempos, verifica-se que a família se constrói, cresce, se desenvolve, se 

modifica e pode até se destruir. A sociedade contemporânea, diante do fenômeno da 

longevidade está enfrentando dificuldades em se adaptar aos novos cuidados, o que contribui 

em modificações em sua dinâmica e em sua estrutura. Nesse sentido, Goldfarb e Lopes 

afirmam: 

A importância que a família tem para o idoso parece não corresponder à 
importância do idoso para a mesma. Os parâmetros de intimidade guardam 
dimensões bem diferentes para o idoso e para os outros membros do grupo 
familiar. As gerações mais jovens organizam sua vida social em torno das 
pessoas da mesma idade em função do trabalho ou estudo, enquanto que os 
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mais velhos, com uma vida social mais restringida, parecem estar sempre 
aguardando a visita da família, atenção esta que lhes parece sempre demorar 
a chegar.( Goldfarb e Lopes, 2006, p. 1378). 

   
  

Então, as dificuldades apresentadas pela família em se adaptar ao aumento da 

população idosa torna cada vez mais distante o  convívio entre esses diferentes grupos. De 

fato, observa-se menor número de pais que conhecem seus filhos em profundidade, poucos 

são os netos e avós que têm a possibilidade de partilhar seus conhecimentos. Contudo, é 

evidente que a oportunidade de convívio entre avós e netos pode beneficiar o 

desenvolvimento da subjetividade destes, uma vez que os jovens passam a ter outra referência 

que não a dos pais, além de também trazer bem-estar ao idoso. (Lopes e Santos, 2009) 

  Nesse sentido, as relações intergeracionais são muito valiosas para a transmissão 

psíquica entre gerações. Segundo Goldfarb e Lopes (2006), essa função é geralmente exercida 

pela família, pois garante a transmissão intersubjetiva. Essa transmissão ocorre num espaço de 

intercâmbio e investimentos narcísicos ao fomentar os vínculos e, ao mesmo tempo, promover 

a separação e individuação para que cada estória de vida seja singular, mas inserida na cultura 

da comunidade. Ainda assinalam que o paradoxo fundamental do conflito geracional seria a 

família com o objetivo de constituir laços fortes e vínculos duradouros e, simultaneamente, 

gerar a independência e autonomia de seus membros. 

 Outra função da família, de acordo com Goldfarb e Lopes (2006), é a de ser a 

intermediadora privilegiada para a constituição da vida psíquica e a transmissão geracional. 

Dessa forma, a família atuaria em dois eixos: um eixo horizontal, que oferece o apoio 

necessário por meio das identificações com seus semelhantes; e um eixo vertical que inscreve 

o sujeito no movimento histórico das várias gerações de sua família. Verifica-se, sem dúvida, 

a significativa influência da família em nossa sociedade.   

 Para Ferrigno (2009), as relações intergeracionais assim como a noção de geração são 

socialmente construídas. A delimitação das gerações na modernidade parece ter refletido a 
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tendência moderna e racionalista da seriação e classificação das coisas e das pessoas, 

pensamento que se aplicou bem à formação do conceito recente de geração ao longo do ciclo 

vital. Essas considerações nos chamam atenção para a transitoriedade das formas de interação 

entre os grupos etários. 

 De acordo com Santos (2010), a passagem de um indivíduo pelos diferentes estágios 

da vida é algo que diz respeito a toda a sociedade e é de suma importância no nosso sistema. 

Nas suas diferentes fases, o ser humano desempenha inúmeros papéis, os quais, em geral, 

devem ser definidos de modo a melhorar e enfatizar suas relações com outras pessoas nos 

diversos graus de desenvolvimento pessoal, dessa forma ampliando seu desempenho como 

receptor, produtor e transmissor da herança cultural e social. 

 Entretanto, segundo Oliveira (1999), a construção do saber não é unilateral, não é uma 

simples passagem do conhecimento dos mais velhos para os mais jovens, pois pressupõe a 

coexistência e o convívio entre diferentes gerações, o que requer necessariamente movimento, 

renovação, troca e compartilhamento. Sob essa ótica, independentemente de qual seja a idade 

dos envolvidos na relação, todos aprendem com todos. Se o convívio for de respeito e 

harmonia, tanto melhor, pois todos os envolvidos é que ganham.   

 Levando em conta a delimitação entre as gerações na modernidade, Ferrigno (2009) 

explica que atividades culturais e de lazer podem ser uma forma de superação dos conflitos 

existentes entre as gerações. A atividade lúdica seria uma boa estratégia para se sobrepujarem 

essas dificuldades e tentar construir uma cultura intergeracional solidária.   

  Voltando a tratar da realidade institucional em que foram desenvolvidos os serviços 

psicogerontológicos, o que mais se observava era o distanciamento entre as gerações. 

Geralmente, as visitas mais frequentes ocorriam nos momentos de doença, de quedas ou por 

alguma situação desagradável. 
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  Segundo a teoria da dependência apreendida da autoria de Baltes (1996),  

dependência é a incapacidade de a pessoa funcionar satisfatoriamente sem ajuda por causa de 

limitações físico-funcionais, cognitivas ou ambas. A dependência, pois, não é condição 

obrigatória e unidimensional da velhice, mas apresenta-se com múltiplas faces, determinada 

por muitas variáveis em interação.  

 Em microcontextos sociais em que vivem idosos, em instituições ou residências, 

prepondera um padrão de interação que envolve o reforço de comportamentos dependentes, 

pois essa dependência se torna funcional para obter atenção, contatos sociais e outros ganhos. 

Nessa perspectiva, a microteoria da dependência apreendida foi fundamental para se 

desenvolver uma estratégia de serviços psicogerontológicos que estimulassem a autonomia e 

independência na promoção de contatos sociais e visitas intergeracionais.       

 Então, perante tal realidade, foram desenvolvidas intervenções que promovessem 

esses novos encontros intergeracionais.  

 Como intervenção proposta para propiciar o maior número possível de residentes e de 

participantes do Centro-Dia foi escolhida a confecção do jornal “Nosso Lar”, Recurso 

Terapêutico na Estimulação da Memória Cognitiva em Idosos (Araujo, 2009) que se iniciou 

em 1998 e se estendeu  até 2006,  com três edições anuais. Em 2007, essa intervenção passou 

a ter o formato de “Boletim Nosso Lar” com edições semestrais que se propunham a 

desenvolver uma estimulação cognitiva mais frequente ao maior número de residentes 

longevos que apresentavam déficit cognitivo. 

 Essa atividade jornalística tinha muita aceitação entre os moradores,  especialmente os 

de gênero masculino que era um grupo de difícil adesão às intervenções. Esse trabalho era 

bem gratificante, pois sua produção e distribuição eram realizadas pelos idosos durante a 

Festa de Natal e em outras comemorações às quais os familiares costumavam estar presentes.   
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 O formato do jornal, com temas variados, como pontos de vista, “dica” de saúde, 

curiosidades, arte culinária, atualidades, indicações para viver bem, humorismo, entre outros, 

despertava interesse entre as diversas gerações das famílias e estimulava um sentimento de 

orgulho pelos “seus” idosos que também eram valorizados   pelo empenho nessa produção. 

  Em muitos casos, os filhos, netos e bisnetos ajudavam na pesquisa através de artigos 

obtidos pela internet. Para os moradores e para os do Centro-Dia, a feitura do jornal e depois 

do boletim promovia neles um novo sentido de vida e era um motivo de aproximação entre as 

gerações. Contribuía, principalmente, para lhes estimular a sensação de utilidade e o 

sentimento de serem capazes de produzir algo socialmente valorizado. 

 Outra importante intervenção intergeracional desenvolvida foi a criação do Desfile de 

Modas como Intervenção Terapêutica na promoção de Autoestima e Integração Social 

(Araujo, 2007). Esse evento acontecia no mês de setembro, com apresentação das novidades 

de Primavera-Verão e se propunha a melhorar a autoestima e estimular o cuidado de si. Assim 

sendo, participar de um desfile de modas, evento tradicionalmente muito prestigiado pelas 

gerações brasileiras, era algo inovador e elegante. 

 Foi adotada essa intervenção, com o objetivo de mudar a rotina institucional na qual 

prevalecia a deselegância. Havia ainda o preconceito de que velho não precisa estar bem 

arrumado e a desmotivação associada à falta de visitas de familiares e de compromissos 

sociais.   

 Portanto, esse recurso tinha a intenção de desenvolver uma nova atitude entre os 

residentes e frequentadores a cuidarem mais de si e de sua aparência. Era também uma 

estratégia para atrair as diversas gerações a participarem de um evento socialmente valorizado 

pela sociedade brasileira.  

 Os preparativos para a escolha da roupa, o cuidado com os cabelos e a maquiagem 

despertavam novos sentimentos aos idosos, um novo descobrimento pelo fato de estar 
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elegante.  Os demais residentes que iam apenas assistir ao desfile também se contaminavam 

com o novo interesse pela boa aparência, transformando o ambiente da instituição com 

moradores em novas roupagens. O cuidar de si, antes um aspecto  desprezado, adquiriu  

prestígio transformando o cuidado da imagem corporal  numa atividade prazerosa.  

 Os vários ensaios, nos quais os idosos com seus familiares treinavam sua 

apresentação, constituíam uma construção de encontros intergeracionais. O evento atraía 

grande número de familiares, principalmente aqueles que raramente apareciam. A curiosidade 

de assistir ao desfile de modelos Fashion Primavera - Verão Intergeracional era uma atividade 

inédita e interessante. Como resultado, houve uma melhora nas relações intergeracionais, pois 

tal evento possibilitava ao idoso passar um tempo prazeroso com seu familiar.  

 Outro importante resultado foi a melhora na aparência e no cuidado de si da  maioria 

dos moradores. Foram cinco desfiles intergeracionais que proporcionaram uma elevação da 

autoestima, da autonomia e da independência. Conseguiu-se diminuir a dependência 

apreendida (Baltes,1996), porquanto o  estar bem atraísse ainda mais a atenção e o orgulho 

dos familiares. Essa intervenção foi, sem dúvida, muito rica na construção de novas formas de 

relacionamento intergeracional, além de possibilitar  o fortalecimento do projeto institucional. 

Interessante notar que o ambiente anteriormente deselegante e melancólico foi substituído por 

um local acolhedor, em que se divisavam pessoas  entusiasmadas e com alegria de viver.  
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CAPÍTULO IV – FUNCIONÁRIOS E VOLUNTÁRIOS  

 

4.1 – Evolução das Diferentes Funções em Instituições  

 

 As instituições para idosos têm sofrido profundas modificações em seus serviços e em 

relação à capacitação de funcionários, o  que se deve ao aumento da expectativa de vida que 

contribui para o surgimento de distintas  necessidades no que diz respeito aos cuidados dessa 

nova população longeva. 

 Outrora, as residências, instituições ou casas de repouso que atendiam aos idosos, 

geralmente não contavam com uma equipe de funcionários especializados. Os 

estabelecimentos eram organizados de uma forma padronizada e rígida. Os ambientes eram 

normalmente pouco acolhedores e restritos às atividades básicas da vida diária: higiene 

pessoal, refeições e medicamentos. Constituíam-se, em muitos casos, como um local de 

acompanhamento a um idoso em sua última moradia. 

 Diante dessa realidade, desenvolvia-se uma associação de imagens negativas a essas 

instituições, caracterizadas como um ambiente que comportava sensações de tristeza, de 

abandono e de finitude. Os funcionários eram treinados para cumprir tarefas, atentos apenas 

ao aspecto técnico. A prioridade era dada aos tratamentos e, no ambiente de trabalho,  pouco 

se  preocupava com a humanização entre os idosos, familiares e funcionários.  

 Nesse sentido, é fundamental focar o Cuidado, ou seja, a articulação de iniciativas 

teóricas e práticas que vinculam os cuidados individuais a aproximações sócio-sanitárias 

(Ayres e col., 2003; Paim, 2003).  

 Como já mencionado, a longevidade da população brasileira também acompanha o 

crescimento da necessidade de cuidados especializados. Os idosos que antes eram amparados 
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sob o mesmo teto, geralmente por mulheres, estão sendo transferidos paulatinamente aos 

Centros de Convivência (Centro-dia) e às Instituições de Longa Permanência (ILPI). 

 Segundo Sipos (2003), as instituições para idosos sofreram uma mudança em seus 

serviços principalmente em termos de qualidade e exigência por parte da sociedade. Porém, a 

falta de modelo de referência e de  as envolve num contexto desfavorável e precisa de 

urgentes modificações. Assim, a autora expõe que a manutenção da qualidade de vida em um 

residencial não é alcançada com tanta facilidade como se possa pretender, pois:  

 
La relation humaine, le respect du parcours de vie de chaque personne 
acueillie ne sont pas simplement le résultat  d`une mission donnée par la 
direction: le contrat de travail ne les définit pas; ils sont créés par une 
volonté tant individuelle que de l´equipe et sont à l´origine d´um “esprit” 

qui peut régner dans certains établissements, et d´une motivation profonde 
des soignants, même si elle  n´est pas toujours parfaitement exprimée. Cet 
espirit, ce quelque chose, cette empathie peuvent simplement désignés par 
um rapport d´ intelligence mêlé à de la tendresse. Il suffira souvent de les 
soutenir pour les voir se développer.(Sipos, 2003, p.37-38)18 

 

 Desse modo, para se alcançar a humanização dos serviços prestados  se deve valorizar 

e respeitar  as diferentes funções. Apesar das dificuldades encontradas na gestão de serviços 

psicogerontológicos, percebe-se que um atendimento qualificado está diretamente relacionado 

à qualidade da capacitação psicoeducacional dos funcionários em Gerontologia, além do 

apoio emocional. 

 A importância do acompanhamento psicogerontológico aos funcionários de 

instituições está relacionada, segundo Rodriguez, ao fato de que:  

 
Travailler em gérontologie, c´est s´exposer tous les jours à une demande 
relationnelle, quantitative et qualitative, à laquelle on ne peut jamais 

                                                 
18 Tradução da autora: A relação humana, o respeito do percurso de vida de cada pessoa e pela vida não é 
simplesmente o resultado de uma missão dada pela direção: o contrato de trabalho não os  define; eles são 
criados por uma vontade tanto individual quanto da equipe e são a origem de um “espírito” que pode predominar 

em algumas instituições, e em uma motivação profunda dos cuidadores, mesmo que ela não seja diariamente 
expressa. Esse espírito, essa empatia podem estar designadas pela inteligência mesclada à  ternura. 
Frequentemente isso será suficiente para sustentar esse processo e para que o mesmo se desenvolva. (Sipos, 
2003, p.37-38)  
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répondre complètement. L´écart entre tout ce  que l´on donne et tout  ce 
qu´il serait necessaire de donner pour le bien-être des personnes âgées ne 
peut que provoquer um déséquilibre générateur de stress. Dans nos 
établissements, l´ideal de la pratique soignante est regulièrement mis à mal. 
Et chacun risque de se retrouver plus souvent face à sés limites et ses 
insatisfactios que face à des ressources et des gratifications.( Rodriguez, 
2003, p-71)19 
 

   
Nesse sentido, os trabalhos que se desenvolvem, tendo em vista os cuidados, devem 

priorizar o ser humano e não só a tecnologia. A organização dos projetos de cada instituição 

deverá ser coerente com as necessidades dos idosos e propiciar um suporte emocional aos 

funcionários. 

Os serviços psicogerontológicos prestados em uma instituição para idosos podem 

apresentar, ainda de acordo com o mesmo autor,  diversas dificuldades: 

 
Les problèmes relationnels entre personnels et résidants sont nombreux 
dans les établissements comme les nôtres. Ils prennent d´autant plus 
importance que nous accueillons de plus en plus des personnes confuses, 
démentes ou malades psychiatriques de longue date. Si des formation à la 
relation et à la communication avec ces personnes sont mises em place, 
elles ne sont pas suffisantes pour réellement intégrer les attitudes, voire les 
techniques recommandées. Chaque situation vécue est différente, 
simplement parce que les personnes em jeu ne sont pas les mêmes. Qui plus 
est, l´être humain est beaucoup plus complexe que toutes les techniques 
destinées à faciliter son approche.(Rodriguez, 2003, p.221- 222)20 
 

 
 Observa-se, pois, que a gestão dos serviços para idosos deverá ser flexível para 

contornar possíveis imprevistos,  a fim de se adaptar às dificuldades de um trabalho de equipe 

interdisciplinar. 

                                                 
19 Tradução da autora: Trabalhar em gerontologia é se expor todos os dias a uma exigência nas relações, 
quantitativa e qualitativa, à qual não se consegue responder completamente. Conviver com tudo o que se faz e 
com tudo que se faz necessário para alcançar o bem-estar dos idosos só pode provocar um desequilíbrio que gera 
estresse. Nas instituições, o ideal da prática regular dos cuidados não está sendo bem conduzido. E cada um se 
arrisca em se encontrar diante de seus limites e insatisfações ao invés de estar à frente de recursos e de 
gratificações. (Rodriguez, 2003,p-71) 
20 Tradução da autora: Os problemas de relacionamento entre funcionários e residentes são numerosos nas 
instituições assim como na instituição em que  trabalho . Eles adquirem muita importância nos frequentes 
acolhimentos de pessoas confusas, demenciadas e com doenças psiquiátricas de longa data. Se o estabelecimento 
da relação e da comunicação com essas pessoas não se realiza adequadamente na instituição, fica muito difícil 
integrá-los realmente, apesar das várias técnicas recomendadas. Cada situação vivenciada é diferente, pois as 
pessoas envolvidas não são as mesmas. Assim percebemos que o ser humano é muito mais complexo que todas 
as técnicas destinadas a facilitar a aproximação. ( Rodriguez, 2003, p- 221-222)    
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 O estudo que está sendo sistematizado tem como objetivo mostrar que a construção de 

um trabalho psicogerontológico de capacitação de funcionários em diferentes funções é 

bastante  complexa, uma vez que para desenvolvê-lo é necessário respeitar a diversidade de 

cada um para tentar consolidar uma atitude humanizada e solidária, isto é,  formar um 

“espírito de equipe”.     

     

4.2 – Considerações Gerais sobre os Funcionários     

 

O trabalho, como anteriormente mencionado, ocorreu em uma instituição de longa 

permanência onde residiam 120 idosos de diferentes faixas etárias, com idades variando entre 

57  e  98 anos. Esses residentes eram pessoas, em sua maioria, com nível educacional que se 

situava do primário até o curso universitário e pertencentes às classes sociais média e alta.  

Os moradores, em grande parte, eram independentes ou semidependentes, podendo 

apresentar até três comprometimentos em AVD (atividade de vida diária) e déficit cognitivo 

de nível leve a moderado.   

O nível de exigência por parte das famílias era geralmente bastante alto, e a 

instituição, que era uma unidade provedora, não admitia perder clientes por reclamação nos 

serviços. Dessa forma, os funcionários trabalhavam sob pressão, a maioria se mostrava 

estressada, o que ocasionava alteração no quadro de permanência dos empregados e afetava o 

nível de qualidade dos serviços. 

Cumpre lembrar que o trabalho em uma instituição necessita de conhecimentos 

teóricos e práticos acerca do envelhecimento e suas consequências, do cuidado com o outro, 

do trabalho de equipe e das relações interpessoais. Para que esses conhecimentos específicos 

se consolidem e sejam reciclados, é fundamental que os profissionais se qualifiquem 

continuamente, por meio de cursos, seminários, palestras e troca de experiências.  
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A educação e orientação psicogerontológica continuada vem ao encontro da ideia de 

manter os profissionais de uma instituição se qualificando e mantendo um nível de 

comunicação integrada em equipe, de apoio emocional e de humanização no trabalho 

gerontológico.   

Sipos descreve bem a importância dos funcionários em uma instituição de longa 

permanência para idosos: 

 
Malgré les difficultés rencontrées, les obstacles réels, une chose est sûre : les 
maison de retraite sont, parmi lês institutions accueillant des vieilles 
personnes, celles qui, plus que toutes les autres, ont comme seule et unique 
richesse leurs salariés; en  consequence ce n´est par eux que cette richesse 
pourra croître. La technologie reste secondaire dans notre domaine. ( Sipos, 
2003, p-41)21 
 

 
A capacitação realizada atendeu ao total de 60 funcionários distribuídos em diversos 

setores que foram divididos em: enfermagem com duas enfermeiras-chefes e 18 técnicas; 

limpeza com 25, e lavanderia com 5; telefonista, com  4;  manutenção e jardinagem com 6, 

formando quatro grupos distintos para um trabalho de educação continuada e orientação 

psicogerontológica. 

O trabalho se Iniciou em 1997, dividindo-se em quatro grupos, de acordo com a 

função, a saber: 

1- Enfermagem  

2- Limpeza e Lavanderia 

3- Telefonistas 

4- Manutenção e Jardinagem 

                                                 
21 Tradução da autora. Apesar das dificuldades encontradas, os obstáculos reais, uma coisa é certa: as casas de 
repouso são, entre as instituições que acolhem idosos, aquelas que, mais que os outros, têm como maior riqueza 
seus funcionários; em consequência é somente por meio deles que ela poderá crescer.  A tecnologia é secundária 
em nosso domínio. (Sipos, 2003, p-41)  
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O encontro com cada grupo tinha duração de uma hora e meia, acontecia uma vez por 

mês e era dividida em dois módulos: 

1- Educação Gerontológica e Atualização: consistia em informações teóricas sobre 

gerontologia e cuidados aos idosos, por meio de  palestras, textos de reflexão, discussão de  

casos práticos e documentários. 

2- Orientação e Apoio Emocional: trabalhava as emoções que surgiam durante o 

trabalho e também as questões pessoais envolvendo o próprio envelhecimento dos integrantes 

do grupo. Utilizou-se a técnica de relaxamento com autossugestão para prevenir o estresse e 

trabalhar as angústias e medos. 

Os grupos eram heterogêneos e apresentavam problemas diversos, razão pela qual era 

necessário adaptar a linguagem e formas de comunicação coerentes a cada perfil de 

profissionais.  

Na instituição, os Cuidadores eram escolhidos pela família do residente e, levando-se 

em conta a  heterogeneidade dos serviços, foi desenvolvido um treinamento gerontológico a 

esses cuidadores, objetivando maior profissionalismo e melhor   qualidade nos serviços. 

A Capacitação dos Cuidadores era semestral -  realizava-se em junho e em novembro -  

e consistia em noções gerontológicas teóricas e discussão de casos práticos. A intenção era 

dar um respaldo teórico-prático nesse importante serviço da instituição para que se  

humanizassem os cuidados com os residentes e melhorasse o nível do atendimento. 

Ocorriam quatro reuniões  durante os meses  junho e novembro, com duração de uma 

hora e meia. Como já referido, tais encontros transmitiam conceitos gerontológicos teórico-

práticos, além de  novas técnicas nos cuidados. Outra preocupação do curso era trabalhar 

questões pessoais, como dúvidas, ansiedades, solidão e insegurança na promoção de um 

atendimento mais humanizado. Esse serviço, cortesia da instituição aos cuidadores 

particulares, era facultativo. 
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O principal objetivo dessa intervenção era melhorar o nível de satisfação entre os 

funcionários, os idosos e familiares, mediante bons serviços psicogerontológicos e propiciar o 

fortalecimento da autoestima e satisfação dos profissionais da instituição pelo trabalho que 

realizavam, caracterizando um novo saber e fazer gerontológico.   

 

4.3 - Educação e Orientação Psicogerontológica em Equipe Multidisciplinar22 

 

A longevidade dos residentes de uma instituição trouxe mudanças no atendimento aos 

idosos, que, em virtude de diversas perdas, necessitam de serviços especializados, executados 

por profissionais capazes. Assim, tendo em vista as  novas exigências, iniciou-se um trabalho 

de educação e orientação psicogerontológica, na instituição que abrigava  120 idosos, no 

período de 1997 a 2007. 

Esse trabalho foi realizado por meio de encontros mensais, com duração de uma hora e 

meia, abrangendo profissionais de cada setor específico conforme acima mencionado.    

 A definição de educação permanente gerontológica utilizada neste trabalho é aquela 

que atinge os indivíduos de todas as funções, ou seja, atender, cuidar e conviver produtiva e 

adequadamente com idosos favorecendo a geração de políticas e práticas sociais e 

institucionais compatíveis com o bem-estar dessa população. 

 O termo usado -  psicoeducativo -  refere-se à possibilidade de autoconhecimento e de 

conhecimento de si e do mundo, acompanhado de novas estratégias de enfrentamento de 

dificuldades subjetivas, existenciais e de outras situações adversas e estressantes. 

                                                 
22 ARAUJO et al. (2010). Educação e Orientação Psicogerontológica de Equipe Multidisciplinar em Instituição 
de Longa Permanência para Idosos em São Paulo, Brasil In: XVII congresso Brasileiro de Geriatria e 
Gerontologia, 2010, Belo Horizonte.  Geriatria e Gerontologia. Fortaleza: Geriatria e Gerontologia, 2010. v.4. 
p.446 – 447. 
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Os quatro grupos eram atendidos em reuniões de duração de uma hora e meia, sendo 

cada grupo uma vez por mês, durante os meses de março, abril e maio e, em junho, havia uma 

capacitação conjunta de todos os funcionários acompanhada de confraternização. 

 No segundo semestre havia novamente as reuniões grupais de cada setor durante os 

meses de agosto, setembro e outubro e, em novembro, o fechamento do trabalho anual 

também com confraternização. 

As reuniões de capacitação psicoeducativas eram baseadas em uma interação que 

implicava nas relações de reciprocidade entre o saber científico e a prática possível. 

Inicialmente havia necessidade de uma escuta paciente e humilde, conforme Freire (1997) nos 

ensina “...saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

própria produção ou construção “. 

Tendo em vista a  heterogeneidade dos grupos trabalhados, era preciso uma adequação 

gerontológica com a preocupação de respeitar a ética, segundo Freire ( 1997), acompanhada 

de bom senso, tolerância e criatividade para se  criarem um vínculo afetivo e uma 

aprendizagem motivadora. 

O trabalho realizado era um desafio, pois para Morin (2000) ”... a educação deve 

mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela 

ilusão”. 

Ainda segundo Morin (2000), a educação do futuro deve ensinar a ética da 

compreensão planetária, na qual a identidade, a singularidade e diversidade merecem respeito 

opondo-se à homogeneização e ao fechamento. A consciência deve, pois,  nos conduzir à 

solidariedade e à comiseração recíproca, de indivíduo a indivíduo, de todos para todos, sendo 

o reconhecimento da identidade terrena um dos principais objetivos da educação. 

O trabalho iniciou-se com o respeito à heterogeneidade dos funcionários e procurou 

articular a diferença existente entre eles, demonstrando a riqueza dessas diferenças. 
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A organização dos conteúdos da educação continuada e da orientação 

psicogerontológica tinha duração de uma hora e meia. A primeira etapa da intervenção 

focalizava tema específico de aprimoramento técnico em gerontologia e discussão de casos 

práticos, com duração de quarenta e cinco minutos. Os temas eram: considerações sobre o 

processo de envelhecimento, as fragilidades na velhice, os problemas emocionais, a perda de 

memória, depressão, ansiedade, problemas na comunicação, ansiedade, trabalho  com a 

família, entre muitos outros assuntos gerontológicos. 

A segunda etapa do trabalho, também com duração de quarenta e cinco minutos, era 

composta por temas reflexivos existenciais, como a autoestima, motivação, relações 

interpessoais, ansiedade, estresse, imposição de limites, otimização do tempo, a importância 

do lazer, a saúde, as relações familiares, o nosso próprio envelhecimento, a finitude, entre 

muitos outros. 

O embasamento teórico de caráter educativo foi a terapia cognitiva de Beck (1997), 

em que as informações eram apresentadas de forma didática e trabalhavam-se as questões, seu 

entendimento com clareza e formas alternativas de soluções. Esse procedimento tinha o 

objetivo de explorar o conteúdo e o significado de cada tema reflexivo e promover 

modificações de ordem cognitiva, emocional e comportamental. 

A intervenção objetivava um acolhimento emocional e fortalecimento de vínculos 

afetivos entre os participantes e utilizava, além dos já mencionados textos reflexivos, 

discussão de conceitos e troca de experiências.  

Finalizando o encontro, utilizava-se o relaxamento muscular progressivo, 

acompanhado da técnica de dessensibilização sistemática de Wolpe (1980) para o tratamento 

de respostas de ansiedade e estresse. É bom acrescentar que, para aplicar essa técnica, é 

condição necessária que o indivíduo desenvolva habilidade para alcançar um bom grau de 



119 
 

relaxamento e que seja capaz de visualizar por meio de imagens, sugestões tranquilizadoras, 

novas energias que amorteçam o estresse do trabalho institucional.  

As dinâmicas utilizadas eram sistêmicas grupais, nas quais todos os participantes 

tinham relevância  no encaminhamento do trabalho de educação e orientação 

psicogerontológica.  

As reuniões semestrais com todos os funcionários eram significativas, pois havia 

avaliações dos trabalhos e sugestões de novos temas. O clima de solidariedade e 

confraternização entre os diversos profissionais estimulava uma melhoria na comunicação e 

no nível de satisfação de cada um. 

 

4.4 -  Voluntariado:  novos Desafios 

 

 O trabalho com voluntários iniciou-se em 2001 quando foi implantado o Centro-Dia, 

uma vez que se necessitava de mais atividades especializadas, porém não havia  verba 

suficiente para novas contratações. Estendeu-se até 2009.  

 O Voluntariado (vide anexo 9) era uma atividade nova ao Setor Saúde Emocional e 

Atividades Humanas e sua foi gestão foi desenvolvida  fundamentando-se nas seguintes 

normas: a) identificar-se com a missão e os objetivos da instituição; b) assinar   o termo de 

adesão no início do trabalho na Unidade e aceitar a  orientação e eventuais críticas; c) não 

assumir o lugar técnico ou do profissional, procurando sempre colaborar com eles; d)  

empenhar-se na realização do seu trabalho; e) ser assíduo e pontual e ter responsabilidade 

com suas atividades; f) notificar eventuais faltas com antecedência para viabilizar a 

substituição; g) comunicar o período de férias com antecedência; h) participar das reuniões e 

cursos para os quais foi convocado; i) ouvir atentamente todas as instruções do Coordenador 

da suas atividades que duravam  no máximo oito horas semanais; j) procurar trabalhar em 
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harmonia tanto na sua equipe de voluntários como na equipe técnica; l) usar telefones, 

computadores, enfim, instrumentos de escritório somente para tarefas ligadas ao voluntariado; 

m) não dar declarações à imprensa, para obter donativos, regalias, palestras e outras 

atividades congêneres sem autorização da entidade; n) não praticar vendas de qualquer 

espécie, arrecadação de valores e abaixo-assinados, no ambiente de trabalho; o)  isentar a 

entidade de qualquer responsabilidade referente a acidentes pessoais ou materiais que 

porventura venham a ocorrer no desempenho das atividades; p) concorrer a uma vaga 

remunerada oferecida pela instituição após dois anos de desligamento do trabalho voluntário; 

q) comunicar com antecedência a necessidade de afastar-se ao Coordenador da Unidade;          

r) manter atualizados seus endereços, telefones e e-mail; s) pedir autorização  para reembolso 

de despesas; t) não divulgar outros serviços ou produto em eventos da entidade ; u) levar 

todas  as críticas e sugestões à Coordenadora de Voluntariado, para que providencie as 

soluções necessárias. 

  Para ser aceito como voluntário no trabalho institucional, o candidato se submetia a 

uma entrevista semiestruturada de avaliação pessoal, que objetivava conhecer as suas  

motivações,  interesses e habilidades e também explicar com clareza o trabalho a ser 

desenvolvido. 

  Os voluntários, antes de iniciarem o trabalho no Setor Saúde Emocional e Atividades 

Humanas participavam de palestra teórico-explicativa dos principais conceitos e metas, que 

eram: 

Missão: promover um envelhecimento saudável, com bem-estar subjetivo. Estimular 

comprometimento com novos projetos de vida e um envelhecimento ativo e participativo na 

realidade institucional. 
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Objetivos: desenvolver intervenções que promovam um envelhecimento em 

crescimento. Estimular a autonomia, independência e dignidade independente das fragilidades 

advindas da velhice. 

 Com o objetivo de desenvolver um trabalho profissional, efetuaram-se,  de  2001 até 

2009, a Capacitação Gerontológica e  a Orientação Emocional do Voluntariado dessa unidade. 

 Essa intervenção psicogerontologica teve como fundamento teórico as bases da 

terapia-cognitiva comportamental de Beck (1997), utilizando, como já referido,  a estratégia 

de caráter educativo. Por intermédio da discussão de conceitos teóricos e práticos em 

Gerontologia, foi possível capacitar diferentes pessoas com diversos conhecimentos para 

desenvolver o máximo de profissionalismo para trabalhar com os idosos da instituição. 

 Os temas teóricos em gerontologia eram variados, dentre eles: gerontologia e 

conceitos básicos, principais dificuldades no envelhecimento, lidando com pessoas com 

dificuldades de memória, viver mais e com qualidade, autoconhecimento e significado de 

vida, resiliência e novos projetos de vida, humanização nos serviços institucionais, meditação 

e espiritualidade, estratégias para um trabalho em grupo, motivação e clareza, promoção de 

saúde e qualidade de vida, enfrentamento das dificuldades no lidar com as atividades grupais.   

 A orientação emocional desenvolvida com os voluntários era baseada em textos de 

reflexão, utilizando a abordagem sistêmica, em que todos eram ouvidos. A partir da riqueza 

das discussões trabalhavam-se as ansiedades, dúvidas e conflitos buscando-se soluções 

possíveis.  

 Esse recurso terapêutico grupal desenvolveu a solidariedade e o companheirismo entre 

os participantes do grupo e possibilitou um trabalho voluntário de bom nível e de adequada 

aceitação por parte dos residentes e dos frequentadores do Centro-Dia.  

 Portanto, essa experiência de aproveitamento de trabalho voluntário com capacitação 

gerontológica contribuiu para aumentar os serviços e atividades no residencial e promoveu 
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aos idosos um envelhecimento ativo e prazeroso, sem custos adicionais, dentro da realidade 

institucional. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

 Finalizando esta dissertação, entro em contato com o desafio a que me propus. 

Desejava compartilhar as práticas profissionais que desenvolvi ao longo do trabalho 

institucional, enfatizando a importância da fundamentação teórica para uma ação ética e 

responsável. A vivência na Academia me ensinou a realizar tal sistematização, colaborando 

para a percepção do embasamento já existente, por meio de leituras complementares e 

retomada de outras, e agora, mediante diferentes análises.  

 A longevidade é um fato mundial, que diz respeito a toda a sociedade e a cada um de 

nós, uma vez que estamos envelhecendo e necessitamos da cooperação de todos na procura 

por outros caminhos e alternativas que nos proporcionem  um envelhecimento com um novo 

sentido existencial. 

 Cumpre atentar para o paradoxo da modernidade, qual seja, a maior expectativa de 

vida propiciou que os velhos vivessem mais em um mundo que sofre mudanças rápidas, 

transformações científicas, tecnológicas, políticas e geográficas, porém,  sem estarem 

preparados para enfrentar o imprevisível. 

 A velhice ainda tem o  significado de uma fase de vida com acúmulo de perdas e 

dificuldades, geralmente associadas a um momento existencial negativo.   Assim, urge que 

haja  mudanças de atitude e de serviços que contemplem com dignidade essa recente 

população “muito idosa”. A principal conduta  é encararmos a longevidade como as demais 

etapas da vida, e as fragilidades advindas dela como dificuldades a serem tratadas, mas que 

não sejam  impedimento para uma vida agradável e participativa. 

 Portanto, o desafio do homem do futuro será aprender a conviver com a 

imprevisibilidade dos eventos e a descobrir por intermédio da criatividade novas soluções e 

formas de cuidar de si e dos outros. 
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 Há que aprender, ainda, a lidar com as ações e significados limitantes associados à 

velhice, possibilitando aos idosos a construção de interesses que lhes permitam situar-se no 

tempo e espaço para a transmissão de mensagens intergeracionais e de construção de projeto 

pessoal.  

 Vale lembrar que, atualmente, o Brasil que envelhece está despreparado para atender à 

população idosa que está vivendo mais anos. As famílias brasileiras enfrentam muitas 

dificuldades econômicas e instrumentais para cuidar com dignidade e respeito de seus idosos. 

Os programas de saúde pública são insuficientes para prestar assistência a essa demanda 

populacional que requer serviços especializados. Por outro lado, as instituições particulares 

que oferecem um atendimento multiprofissional são onerosas e incompatíveis com o poder 

aquisitivo da maioria da população. Assim, diante dessa realidade, as famílias  se sentem 

desamparadas.   

 Por isso, realmente, nosso país necessita da construção de novas formas de acolher 

seus idosos, a fim de promover uma longevidade digna e respeitosa. Para se alcançar um 

envelhecimento ativo e participante, é preciso, pois, que se tome consciência de que a 

dependência advinda da população muito idosa deve ser encarada como um desafio a ser 

estudado por gerontólogos e geriatras na busca de soluções que  proporcionem qualidade de 

vida aos indivíduos nessa fase da vida.  

 Desse modo, o automatismo de associar a velhice à dependência deve ceder lugar para 

novos paradigmas: não se pode falar de uma dependência, mas de interdependências. Para 

tanto, a sociedade brasileira precisa de uma política estruturada e articulada de serviços de 

cuidados formais para os novos idosos.    

 Diante desse fato, fazem-se urgentes medidas preventivas acompanhadas de serviços 

que minimizem as dependências, por meio de intervenções especializadas. Sugere-se a criação 

de centros de convivência que fortaleçam a autonomia, a independência e que promovam as 
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redes sociais. Também é fundamental a reconstrução dos serviços das instituições para que 

privilegiem o idoso mediante soluções humanizadas e estimuladoras a uma vida satisfatória.    

 Além disso, o panorama mundial do envelhecimento nos convoca a adotar novas 

estratégias de trabalho, de capacitação profissional e de uma educação gerontológica para 

orientar a construção de uma nova velhice. 

 A ação profissional descrita nesta dissertação busca contemplar a nova atitude 

gerontológica de um envelhecimento ativo dentro do contexto de um residencial para velhos. 

Desenvolve novas possibilidades de serviços humanizados e uma experiência adequada que  

visa contribuir para a melhoria de vida do idoso, do bem-estar da família e satisfação dos 

funcionários. 

 A gestão psicogerontológica desenvolveu um conhecimento especializado baseado no 

dinamismo, flexibilidade e coerência. Cada situação vivenciada foi diferente e singular, em 

virtude da subjetividade e complexidade dos sujeitos, dos problemas e do momento 

existencial. Como estratégia para a implantação dos serviços, utilizou-se um projeto 

analisando a realidade e possibilidades da instituição. 

  Esse trabalho priorizou metas sendo a principal o desenvolvimento de serviços 

especializados que privilegiassem um envelhecimento ativo e prazeroso. 

 O trabalho de construção de projeto pessoal dentro do projeto institucional contribuiu 

para um novo enfoque de vida coletiva que estimula a participação e a sensação de 

pertencimento. A efetivação dos serviços psicogerontológicos nos grupos de idosos, 

familiares e funcionários consolidou a interdependência entre os setores, visando à 

humanização com base em propostas científicas.  

  Simultaneamente, ocorreu a valorização da família como principal rede de afetos e de 

segurança e que necessita ser incentivada pelas instituições de idosos para a consolidação de 

um novo arranjo de cuidados, conforme anteriormente citado por Rosenmayr e Koeckeis 
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(1963), a “intimidade à distancia”. Desenvolveu-se, também, uma cumplicidade e 

solidariedade aos familiares que muitas vezes necessitam de apoio e orientações 

especializadas. 

  A educação e a orientação psicogerontológica estimularam o nível profissional da 

equipe multidisciplinar, possibilitando distintos tratamentos e intervenções significativas, 

além de alterar o procedimento na forma de tratar a dependência, por meio das oficinas 

reabilitadoras, evitando-se o abandono e o isolamento social. 

       Ademais,  se prestigiou o serviço dos cuidadores, funcionários e voluntários na busca 

de condições específicas para desenvolverem um trabalho mais competente e humanizado. A 

capacitação objetivou a comunicação integrada da equipe, o sentimento de solidariedade, 

caracterizando um novo saber e fazer gerontológico. 

 Esse estilo de atendimento institucional com dinamismo, energia e novo sentido à vida 

valorizaram as relações intergeracionais e desenvolveram um trabalho integrado, levando em 

conta as necessidades contemporâneas dos idosos. 

 A intervenção psicogerontológica descrita proporcionou um sistema continuado de 

cuidados em moradia coletiva tanto nos aspectos físicos como em toda a sua programação, 

preocupando-se com detalhes que lembrem uma casa, um lugar para morar, com aconchego, 

com afeto e se constitua o sentimento de pertença à vida numa familia.   

 Importa lembrar que, diante da  realidade brasileira, é essencial que haja   um 

planejamento por parte dos órgãos de políticas públicas e privadas para atender  a esses 

longevos e suas famílias,  consolidando soluções para a remodelação da imagem negativa das 

moradias coletivas como “depósitos de velhos” para ambientes agradáveis que ofereçam um 

envelhecer digno e respeitoso.  E mais, desenvolver programas de educação e prevenção que 

respeitem e valorizem a velhice numa construção com a sociedade para a nova realidade. Por 

conseguinte, informar e preparar melhor a população jovem e adulta para  que organizem seu 



127 
 

próprio envelhecimento, mediante  projetos de vida com novos desafios, realizações e 

diferentes formas de atendimento e moradias adequadas. 

 Finalizando, cabe a cada um o privilegio de construir a vida e dar um significado ao 

seu destino. Saber envelhecer bem é o  desafio da modernidade e, segundo Jean Paul Sartre, 

“Nós somos nossa própria escolha”. 

 Essas são as reflexões que fundamentam esta proposta de dissertação. Tenho certeza 

de que não são definitivas e se prestam à continuidade de estudos a serem realizados. 

 Iniciei com a lembrança viva de minha querida avó e encerro com a frase de Émile 

Coué “Não são os anos que nos envelhecem; mas sim, a ideia de ficarmos velhos. Há homens 

que são jovens aos oitenta anos e outros que são velhos aos quarenta.”  

 Dialogando com o referido psicólogo, expresso minha vinculação ao que este trabalho  

de mestrado despertou em mim e, pela minha experiência profissional, acredito e defendo que 

envelhecer é viver o infinito do tempo em um processo que dura toda a vida.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

OFICINAS TERAPÊUTICAS 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

 

Relatório Psicosocial  

Desfile 2008 
Identificação 

Nome:_____________________________________________________________________

Profissão: __________________________________________________________________ 

Idade________________________ 

Quanto tempo reside: ________________________  

O que você mais gosta de fazer:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que você acha dos eventos: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual sua maior alegria: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual seu maior sonho:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Quantos desfiles já participou:___________________________________________________ 

Qual a atividade que mais gosta de fazer :_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Considerações:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Questões Pré Desfile 

I) O que significa participar do desfile? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

II) O que o(a) Sr(a) acha dos parentes desfilarem junto com os residentes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

III) Como o(a) Sr(a) acha que vai se sentir ao desfilar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

IV) O que o(a) Sr(a) acha desses eventos propostos pelo Setor saúde Emocional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Questões Pós Desfile 

I) Como o(a)Sr.(a) se sentiu ao desfilar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

II) O que o(a) Sr.(a) achou do evento? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

III) Qual a sua opinião em relação aos familiares participarem do desfile? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

IV) Tem alguma sugestão? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

V) O que não gostou? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 



155 
 

Anexo 9 

 

FICHA DO VOLUNTÁRIO 

 

 


