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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo sobre a velhice que se apóia, epistemologicamente, nos modos de 

pensamento de Carl G.Jung (1971; 1988, 2000), Michel Foucault (2006) e Hannah Arendt 

(2008; 2014). Esses autores prestam-se a configurar as rupturas históricas, políticas e culturais 

que determinam a cena contemporânea, marcada cronologicamente desde o início do século 

XX. 

Inseridos nesse contexto os velhos, como tantos de nós, vêem-se oprimidos por exigências 

ideológicas, desde as familiares até as midiáticas, na direção de alcançarem um status 

existencial que é próprio das pessoas jovens (Hillman, 2001; Costa, 2004; Mucida, 2004; 

Debert, 2004; Teixeira, 2009). 

Procurando transcender tais limitações ideológicas, mediante possíveis significados 

elaborados por velhas e velhos, o estudo apresenta uma série de personagens velhos e 

notórios: gente de teatro, escritores, músicos e gente do mundo acadêmico. A vida desses 

velhos e velhas reverberam como referências exemplares das reflexões de Jung (1971), em 

sua parábola da montanha, uma imagem que ele criou para compreender e conhecer as 

passagens do envelhecimento e da morte. Por outro lado, espalhados pelo planeta Terra, 

certamente existem milhares ou mesmo milhões de velhos e velhas desamparados, alheios a 

uma das idéias centrais desse trabalho, tal seja, o “cuidado de si” (Foucault, 2006). Pois a 

pesquisa que orienta o estudo é constituída pela convivência da pesquisadora com quinze 

velhas internas numa ILPI. Aproximadamente quarenta Oficinas de convivência foram 

realizadas no período de dezesseis meses, tendo sido eleitas onze Oficinas para análise. Entre 

outras complicações, as velhas em sua maioria sofriam de demências variadas, além de se 

encontrarem severamente restringidas dentro do espaço da instituição (Souza, 2003; Goldfarb, 

2004; Mucida, 2009). Terá sido a compreensão da pesquisadora sobre o universo dos velhos, 

adquirida em trabalhos anteriores possibilitando, durante a pesquisa, que as velhas se 

tornassem co-autoras de uma experiência coletiva, junto a funcionários, familiares, cuidadores 

e voluntários. O conhecimento que deriva dessa experiência mostrou-se precioso para que o 

estudo pudesse ampliar e aprofundar a ação profissional da pesquisadora, já a partir do seu 

estágio bolsa sanduíche, na Universidade de Aveiro (Portugal), de março a junho de 2014. 

 

Palavras-chave: Família; envelhecimento; Instituição de Longa Permanência para idosos 

(ILPI); “cuidado de si.  



ABSTRACT 
 

This is a study about the old age, epistemologically supported by the ways of thinking of Carl 

G.Jung (1971; 1988; 2000), Michel Foucault (2006) and Hannah Arendt (2008; 2014). These 

authors highlight the historical, political and cultural breaks that determine the contemporary 

scene, since the early twentieth century. 

Within this context, old people, like so many of us, find themselves overwhelmed by 

ideological demands, from the family to the media, towards achieving an existential status 

that is typical of young people (Hillman, 2001; Costa, 2004; Mucida, 2004; Debert, 2004; 

Teixeira, 2009). 

In an attempt to transcend such ideological limitations, upon possible meanings elaborated by 

old people, this study presents a series of old and notable characters: actors, writers, musicians 

and academics. The life of these old men and women reverberate as exemplary references of 

Jung's (1971) reflections, with his mountain parable, an image that he created to understand 

and know the aging processes and death. 

On the other hand, throughout the world, there are certainly thousands or even millions of 

helpless old people, unware to one of the central ideas of this work, the "self-care" (Foucault, 

2006). The research that guides the study consists on the coexistence of the researcher with 

fifteen old women within a Long Term Care Facility (LTCF). 

About forty living workshops were held during the period of sixteen months, of which eleven 

were selected for analysis. Among other complications, mostly of the old women suffered 

from a variety of dementias, and were severely restricted inside the institution (Souza, 2003; 

Goldfarb, 2004; Mucida, 2009). 

The previous experience of the author on the universe of old people was crucial during this 

research, and resulted that the old women became co-authors of a collective experience, along 

with their families, employees, caregivers and volunteers. The knowledge that derives from 

this experience proved to be invaluable and did broaden and deepen the professional action of 

the researcher, starting with the internship with a scholarship at the University of Aveiro 

(Portugal), from March to June 2014. 

 

Keywords: Family; aging; Long Term Care Institutions for the elderly (LTCF);"Self-care”. 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette étude au sujet de la vieillesse s’appuie, de façon épistémologique, sur la pensée de Carl 

G.Jung (1971; 1988; 2000), Michel Foucault (2006) et Hannah Arendt (2008; 2014). Ces 

auteurs configurent les ruptures historiques, politiques et culturelles qui déterminent la scène 

contemporaine, marquée chronologiquement depuis le début du XXème siècle. 

Insérées dans ce contexte les personnes âgées, comme beaucoup d’entre nous, se voient 

opprimées par des demandes idéologiques, familiales ou médiatiques, dont l’objectif est 

d’atteindre un statut existentiel propre aux jeunes (Costa, 2004; Mucida, 2004; Debert, 2004; 

Teixeira 2009). 

En essayant de dépasser de telles limitations idéologiques, par des significations possibles 

élaborées par des personnes âgées, l'étude présente une série de personnages vieux et célèbres 

: personnalités du théâtre, auteurs, musiciens et du monde universitaire.  

La vie de ces personnes illustre les références exemplaires des réflexions de Jung (1971), dans 

sa parabole de la montagne, une image qu'il a créée pour comprendre et connaître les passages 

du vieillissement et de la mort.  

D'autre part, dispersés sur la planète Terre, il existe certainement des milliers ou même des 

millions de vieilles personnes abandonnés, étrangères à une des idées centrales de ce travail, 

c’est-à-dire "le soin de soi-même" (Foucault 2006). 

La recherche qui guide l’étude est constituée par la coexistence de la chercheuse avec quinze 

personnes âgées internes dans une institution de type ILPI. Parmi environ quarante ateliers 

réalisés pendant une période de seize mois, onze de ces ateliers ont été choisis pour l'analyse. 

Parmi d'autres complications, la plupart des vielles souffraient de démences diverses, de plus 

elles se trouvaient sévèrement limitées à l'intérieur de l'espace de l'institution (Souza, 2003; 

Goldfarb, 2004; Mucida, 2009). 

La compréhension de l'univers des personnes âgées, acquise par la chercheuse lors des 

travaux précédents a rendu possible, pendant la recherche, la participation des anciens 

devenus les coauteurs d'une expérience collective, auprès des salariés, des parents, des tuteurs 

et des volontaires.  

La connaissance obtenue par les expériences antérieures de la chercheuse a été essentielle afin 

d’enrichir l’étude et approfondir son action professionnelle, déjà à partir de son stage «bolsa 

sanduíche», à l'Université d'Aveiro (Portugal), de mars à juin 2014. 

 

Mots-Clé: Famille; vieillissement; Institution de Longue Permanence pour senior (ILPI); 

"soin de soi”. 

 



SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................27 

2. O LUGAR DA VELHICE NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO .........................................34 

2.1 – UMA ABORDAGEM SOCIOPOLÍTICA DA CONTEMPORANEIDADE ............. 34 

2.2 – O CENÁRIO CONTEMPORÂNEO NA PERSPECTIVA DA FILOSOFIA ............ 37 

2.3 – UMA ABORDAGEM ARQUETÍPICA DA VIDA PSÍQUICA COLETIVA ........... 40 

2.4 – A VELHICE NA CENA SOCIOCULTURAL CONTEMPORÂNEA ...................... 43 

3. O CUIDADO DE SI NA VELHICE ...........................................................................................47 

3.1. POR UMA VELHICE CRIATIVA ............................................................................... 47 

3.2 – O MAL-ESTAR NA VELHICE.................................................................................. 54 

3.2.1 – Modos de morar na velhice: um olhar sobre a realidade de cinema..................... 56 

3.2.2 – A velhice em exílio ............................................................................................... 62 

4. A EXPERIÊNCIA DA PESQUISA ............................................................................................69 

4. 1 – A “CASA DE REPOUSO TEMPO” (ILPI) ............................................................... 69 

4.2 – A HIERARQUIA DAS RELAÇÕES NO ESPAÇO DA CASA ................................ 70 

4.3 – UMA PESQUISA DE INTERVENÇÃO PARTICIPANTE ....................................... 72 

4.4 – AS OFICINAS NA CASA DE REPOUSO TEMPO .................................................. 75 

4.4.1 – As velhas e a psicóloga-pesquisadora .................................................................. 75 

4.4.2 – Sobre as Oficinas .................................................................................................. 80 

4.4.3 – Construindo a convivência no espaço das Oficinas ............................................. 81 

4.4.4 – As Oficinas escolhidas ......................................................................................... 83 

4.5 – AS OFICINAS – ANÁLISE...................................................................................... 115 

5. AS MARCAS DO PERCURSO – ANOTAÇÕES FINAIS.....................................................120 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................126 

ANEXO I 

ANEXO II 

ANEXO III 

ANEXO IV 

VELHICE – CADERNO LITERÁRIO 

 

 

 

 

 



 

 

E no início era uma sala povoada por velhas frente a um aparelho de televisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E eu não tive alternativa: 

inventei a roda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS VELHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lucian Freud: The Painter’s mother (1982-1984), óleo sobre tela



 

 
Pieter Bruegel the Elder: Portrait of na old woman (1563), óleo sobre tela.

http://www.chinaoilpainting.com/htmlimg/image-88900.htm
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http://www.artclon.com/artist/peiser-kurt/index.html


 

 
Guido Reni: Portrait of old woman (1630), óleo sobre tela.
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1. APRESENTAÇÃO 

 

No mundo contemporâneo somos cotidianamente tomados pela aceleração do nosso 

“eu racional”. A impulsividade e a necessidade de produção incessante são características de 

um modo de vida perverso e inconsequente. Vivemos atravessados pelo imediatismo e pela 

falta de pausas que propiciem reflexão e uma possível descoberta de nossas genuínas 

convicções. Ocupar-se consigo mesmo é privilégio de uma elite - dizia Michel Foucault 

(2006, p.137). Na cena contemporânea, do homem comum não se espera que ele se ocupe de 

uma reflexão sobre sua própria condição - exercendo o pensar, o querer, o julgar (ARENDT, 

2008) – desde que, na modernidade, a ele restou tornar-se um número na pirâmide social e, 

dependendo do lugar onde estiver inserido nessa pirâmide, lhe serão outorgados – para mais 

ou para menos – seus “direitos humanos”. 

Ainda assim, potencialmente, em toda trajetória existe a possibilidade de mudança 

pois, para quem estiver atento e interessado, a vida mostra-se cíclica e passível de múltiplas 

transformações. Lúcio Anneo Sêneca (6 a. C. – 65 d. C.), um cidadão romano, pensava a vida 

como uma unidade dinâmica em movimento contínuo (SENECA, 2008). Movimentos 

imponderáveis podem atravessar qualquer percurso. Nossos caminhos muitas vezes podem 

nos surpreender - ora encontramos obstáculos, ora encruzilhadas, dúvidas e também novas 

paisagens, possibilidades inéditas e múltiplos vieses de criatividade. Repetindo: basta 

estarmos atentos para discriminar tais sinais, separarmos pacientemente o joio do trigo, 

evitando a armadilha dos excessos e enfrentando com humildade as contradições. 

Mediante tais digressões faço uma analogia com meu percurso de construção desta 

tese de doutorado. Aprendi que uma pesquisa não nasce pronta, é uma obra. E tal qual a obra, 

precisa ser pensada, refletida, elaborada – construída e reconstruída -passo a passo na busca 

de uma imagem final. Deve aparecer como um trabalho único, engendrando hipóteses, 

problemas e situações com a devida clareza e aprofundamento, de forma que possa ser 

compartilhado e discutido com muitos e sua leitura multiplicada e questionada por outros 

tantos. É preciso paciência e calma para iniciar e enfrentar tão significativa construção. E já 

que esta pesquisa não nasceu pronta, sendo construída passo a passo, o seu percurso acabou, 

inevitavelmente, sendo entrecortado por novas vias que, por sua vez, me conduziram a outras 

possibilidades sobre o tema da velhice em diferentes campos do conhecimento. 

A esta altura, acredito ser relevante ressaltar que, após meu exame de qualificação, 

recebi da orientadora uma indicação para que eu pensasse em aprofundar e ampliar os 
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fundamentos da pesquisa, em especial sobre a teoria psicológica junguiana. Animada por esta 

sugestão, realizei um movimento de desvio na trajetória original que me conduzisse a uma 

reflexão pontual do trabalho, com o objetivo de ressignificar seus constructos teóricos, 

renovando e ampliando esse campo de referências – no caso, a fundamentação da pesquisa. 

Ao me preparar para esta empreitada decidi, em primeiro lugar, reler e rever minha 

dissertação de mestrado (FUENTES, 2010). Trata-se de uma pesquisa que teve como objetivo 

compreender a visão que profissionais da área da gerontologia sobre os significados do 

“cuidar de si”, na concepção de Foucault (2006). Foram entrevistados dez profissionais que 

trabalham, pesquisam e/ou estudam a questão do envelhecimento: 2 professores de curso de 

Gerontologia, 1 cientista social, 1 antropólogo, 1 psicólogo, 1 médico geriatra, 1 jornalista da 

área do envelhecimento, 1 médica de cuidados paliativos, 1 assistente social e 1 diretor de 

Centro Dia para Idosos. Foram feitas cinco perguntas aos participantes da pesquisa com a 

finalidade de conhecer qual a visão de cada um sobre o “cuidar de si”. 

Dos participantes da pesquisa de mestrado, quero destacar a apresentação do Sr. 

Edelmar Ulrich, diretor de um Centro de Referência para Idosos quando ele, numa gravação 

em vídeo, aparece respondendo sobre a possibilidade de um trabalho preventivo com velhos 

que tivesse como pressuposto o “cuidado de si”. Ele é taxativo ao responder que a inevitável 

dependência dos idosos acaba impossibilitando pensar em qualquer tipo de medida 

preventiva. “O idoso fica à mercê da boa vontade alheia” – encerra. 

O ponto de vista de de Ulrich fica esclarecido quando sabemos que ele acabou se 

envolvendo com a construção – em parceria com um amigo na mesma situação - de um 

Centro Dia devido à necessidade constelada de um lugar adequado para internar sua mãe e 

sogra quando elas envelheceram e se tornaram dependentes dos cuidados de outros. Em vista 

dos altos honorários cobrados por uma instituição confiável e considerando a importância de 

que as velhas em questão permanecessem vinculadas às suas famílias, Ulrich e seu amigo 

juntam forças e competências na construção de uma Organização Não-Governamental: AFAI 

(Associação dos Familiares e Amigos de Idosos) no ano de 2006. Desde sua inauguração 

Ulrich vem se empenhando em estudar, pesquisar e fazer valer as leis que garantem os 

direitos dos idosos. Ele parece uma pessoa extremamente ativa e interessada nas questões que 

envolvem a velhice, preocupando-se, dentro de suas possibilidades, em contribuir para que o 

velho encontre, na instituição dia, condições para uma existência digna. Cabe destacar que, na 

época da entrevista, em 2010, Ulrich estava com 70 anos de idade. 

Ao rever Ulrich, o velho, discorrendo sobre suas ideias e experiências, encontrei o 

primeiro ponto de ressignificação em minha experiência de pesquisa de doutorado. Sua fala 
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repercute mediante um insight que renovou meu olhar, bem como minha escuta, das velhas 

com as quais convivi ao realizar as oficinas em uma ILPI. Se durante o mestrado minha escuta 

ficou reservada a profissionais da gerontologia, prolongo essa experiência durante o 

doutorado, desta vez refinando minha escuta na direção daqueles que recebem cuidados 

profissionais – um grupo de velhas
1
 em situação asilar. 

E no início era uma sala povoada por velhas sentadas frente a um aparelho de 

televisão. 

A imagem representativa desta ILPI era a da Estagnação: pela limitação própria da 

velhice; limitação do espaço; limitação do ambiente; limitação material, limitação da energia 

vital. A imagem da Estagnação individual compondo uma imagem de Degeneração coletiva. 

A escolha da metodologia tem como finalidade agregar movimento a essas imagens 

estáticas, perante a criação de uma série de Oficinas de convivência, de periodicidade 

semanal, com o grupo de velhas da instituição. O diferencial metodológico (SZYMANSKI & 

CURY, 2004) acompanha a busca por ressignificação da pesquisa, conforme o novo percurso 

que vem sendo relatado. Uma escuta aberta às velhas mulheres e seu sofrimento. Uma escuta 

realizada pela pesquisadora e psicóloga que recorre às suas próprias sombras, questões e 

conflitos enquanto agente do trabalho a ser realizado. Um modo específico de se dispor em 

relação ao outro e também em relação ao conhecimento e sua elaboração. Nesse caminho é 

que pensei na possibilidade de criar, no grupo, um espaço privilegiando a vida psíquica no 

qual o sofrimento em sua emergência pudesse ser compreendido, pela manifestação de seus 

sentidos. Esperava que a dinâmica das Oficinas pudesse propiciar um “tempo de lucidez” que 

confrontasse a escuridão do “lugar nenhum” da demência que havia tomado a maioria das 

velhas daquela instituição. 

Esse balanço de polaridades, como a luz e a escuridão, dentro e fora, nascimento e 

morte, aparece primeiro no título original deste trabalho, Gera Vitallis. Essa denominação 

marca a dualidade de opostos que caracteriza, em grande parte, o caminho da pesquisa. Pois: 

Gera = velhice; Vitallis = vida. Impotência & Potência. Retrospectiva & Prospectiva. Fim e 

começo. Entre o Passado e o Futuro. 

Este é um trabalho sobre a velhice e suas dores, suas perdas, suas necessidades, suas 

memórias, seus desejos – e sua criatividade. Sobre as velhas e as circunstâncias de suas 

existências na ILPI. 

                                                 
1
 Em sua maioria, com diagnóstico de demência, em variados graus da doença de Alzheimer. 
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Como tão bem sabem os estudiosos da atualidade, muito antes das modernas geriatria 

e/ou gerontologia, já se havia debatido, escrito, pensado sobre os modos de envelhecimento. 

Uma obra ímpar e sempre lembrada é a da escritora e filósofa existencialista, a francesa 

Simone de Beauvoir. 

Viver é envelhecer, nada mais - afirmava Simone de Beauvoir, aos 62 anos, que 

procurou refletir, em seu livro “A velhice” (a 1ª edição é de 1970) sobre a exclusão dos idosos 

na sociedade moderna, escrevendo do ponto de vista de quem sabia que iria se tornar um 

deles, portanto como quem pensava o próprio destino. Em síntese, para ela a velhice é uma 

coisa execrável, já que em situação humilhante se encontra um número crescente de velhos 

que continuam vivendo perdas inexoráveis, mesmo com todo avanço tecnológico e científico 

do mundo contemporâneo. 

Aos 85 anos de idade, o sociólogo alemão Norbert Elias escreveu um pequeno livro 

com dois ensaios: “A solidão dos moribundos” seguido de “Envelhecer e morrer”. Elias 

(2001) afirma que a problemática dos velhos não é só a morte, mas, principalmente, o 

significado de partida antecipada que assume o envelhecimento nas sociedades 

industrializadas. De acordo com o autor, a maneira mais antiga dos humanos enfrentarem o 

fim da vida é evitando a ideia da morte, afastando e reprimindo tal pensamento ou 

incorporando a fé inabalável na imortalidade. Sob este ponto de vista, o velho, e o moribundo, 

representam uma clara evidência da finitude da vida. Um evento que os seres humanos 

modernos parecem não aceitar. O medo de morrer, o pavor do fim da vida é o sentimento que, 

fragilizando as pessoas, faz com que se estabeleça o afastamento dos velhos e moribundos 

separando aqueles que envelhecem das outras pessoas. 

Não somente Beauvoir (1970) e Elias (2001) têm incorporados seus fundamentos 

neste trabalho. Outros velhos e velhas são companheiros no contexto da reflexão e da 

discussão a respeito do envelhecimento. Aponto, como referência exemplar: Hannah Arendt 

(1906-1975), uma filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes 

pensadoras do século XX, cujos modos de pensamento fundamentam a perspectiva 

sociopolítica da pesquisa. Para Arendt (2008), o ato de compreender implica a possibilidade 

de uma mudança não previsível, por comprometer todos os envolvidos na intervenção como 

pessoas vivendo entre o passado e o futuro. Por outro lado, compreender diz respeito a uma 

ação histórica e irreversível, visto que: 

O conhecimento e a compreensão não são sinônimos, mas estão inter-

relacionados. A compreensão baseia-se no conhecimento e o conhecimento não 

pode avançar sem uma compreensão tácita preliminar (ARENDT, 2008, p. 333). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
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Compreensão & conhecimento, portanto, são faculdades humanas indispensáveis a 

uma pesquisa, neste caso, desde sua fundamentação teórica até a análise das oficinas 

realizadas na ILPI, refletindo sobre a velhice em tempos modernos. 

Norberto Bobbio, (1909-2004) jurista e filósofo italiano, se declarava filho das 

atrocidades do século XX - da 1ª Guerra Mundial para além da queda do Muro de Berlim. A 

leitura do seu “O tempo da memória” (1997) comunica ao leitor uma visão sensata e sensível 

das perdas e ganhos trazidos pelo envelhecimento, mediante a sabedoria evidente do pensador 

italiano. A constante reflexão de Bobbio a respeito do próprio envelhecimento e os 

respectivos escritos sobre sua experiência como um velho, revelaram-se como uma referência 

única para agregar, à pesquisa, uma genuína compreensão sobre a velhice a partir da vivência 

de um velho ilustre.  

Por sua vez, o livro “Memória e sociedade, lembranças de velhos”, de Ecléa Bosi - 

nascida em 1930 - originou-se de sua tese de livre-docência em Psicologia Social na 

Universidade de São Paulo (1973). Segundo ela, o livro dá voz a velhos paulistanos, 

marginalizados pela idade, convidando-os a exporem suas lembranças mais antigas e, com 

isso, recuperando um tempo e um modo de viver na cidade que, de outra forma, estariam 

perdidos. Destaco, ainda, que Bosi (1994), ao se referir ao papel dos velhos na sociedade, 

aponta-os como agentes de socialização, enquanto transmissores de aspectos fundamentais da 

cultura.  

Neste trabalho colaboram outros autores em processo de envelhecimento, ou velhos, e 

ainda aqueles que trazem suporte ao trabalho mediante sua posteridade: os mortos. São 

poucas as exceções a esse quadro, talvez o “mais jovem” entre eles seja o excepcional 

pensador francês, Michel Foucault (2006) que morreu na idade de 58 anos e que classificava 

ele próprio seu pensamento como uma história crítica da modernidade. Da vasta produção 

conceitual deste autor, esta pesquisa enfatiza a noção do “cuidado de si”, que ele analisa desde 

os epicuristas, depois os cristãos até que, finalmente, Foucault (2006) atualiza o “cuidado de 

si” na figura do homem moderno, inclusive durante a velhice. 

A esta “Apresentação”, segue-se o capítulo “O lugar da velhice no cenário 

contemporâneo”, quando as mencionadas referências teóricas serão ampliadas de modo que a 

respectiva reflexão sobre a velhice possibilite abranger e aprofundar as perspectivas da 

condição humana durante a velhice. Dessa forma, o capítulo da fundamentação teórica deve 

abordar um tripé: 1) sociopolítico, com Arendt (2008; 2014); filosófico, com Foucault (2006); 

e psicológico, mediante a exposição das ideias de Carl Gustav Jung (1875-1961) a respeito do 
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inconsciente – individual e coletivo – focalizando o processo de Individuação que culmina na 

crise que caracteriza o envelhecimento: 

Da mesma forma que a trajetória de um projétil termina quando ele atinge o 

alvo, assim também a vida termina na morte, que é, portanto, o alvo para o qual 

tende a vida inteira. Mesmo sua ascensão e seu zênite são apenas etapas e meios 

mediante os quais se alcança o alvo que é a morte. Esta fórmula paradoxal nada 

mais é do que a conclusão lógica do fato de que nossa vida é determinada por um 

objetivo. [...] Se atribuímos uma finalidade e um sentido à ascensão da vida, por 

que não atribuímos também ao seu declínio? Se o nascimento do homem é prenhe 

de significação, por que é que a sua morte também não o é? O jovem é preparado 

durante vinte anos ou mais para a plena expansão de sua existência individual. Por 

que o indivíduo não deve ser preparado também, durante vinte anos ou mais, para o 

seu fim? [...] A velhice é extremamente impopular. Parece que ninguém acredita 

que a incapacidade de envelhecer é tão absurda quanto a incapacidade de um 

jovem de abandonar os seus sapatos de criança [...] (JUNG, 1971; p. 360-1). 

Dez anos após a morte de Jung, com 86 anos, foi publicado este volume (VIII/2) da 

sua obra. Ao escrevê-la, além de já ser ele mesmo um velho, havia atendido uma centena ou 

mais de pessoas envelhecidas e/ou em processo de envelhecimento, durante mais de meio 

século de atividade clínica. O inverno da vida, segundo ele, não é um apêndice, uma doença, 

uma deficiência. E esclarece que a experiência dele havia comprovado que o aparecimento de 

dificuldades acontece porque esta é uma fase de transição que se caracteriza por uma 

mudança singular se processando em nível muito profundo – no inconsciente (JUNG, 1971, p. 

346). Em geral, a resposta daqueles que vivem esse ‘conflito tardio’, é insistir em ficarem 

fixados psicologicamente no que ‘não é mais’ porque a perspectiva do futuro lhes parece 

insuportável, ao trazer a consciência da degeneração e da finitude, manifestando-se essa 

fixação no passado por sintomas como angústia, depressão, vazio, além de dolorosos 

sentimentos de solidão. 

No próximo capítulo – “O lugar da velhice no cenário contemporâneo” - tratarei de 

esclarecer e discutir mais extensamente essa abordagem tripla do cenário contemporâneo – 

sociopolítica, filosófica, psicológica - de modo a oferecer uma “ideia de mundo” onde segue o 

curso da nossa existência incluindo, evidentemente, os processos relativos ao envelhecimento 

até a velhice propriamente dita. 

Nessa tarefa, outros autores devem marcar presença no texto, atualizando o problema 

da pesquisa. O psicanalista Jurandir Freire Costa, Délia Catullo Goldfarb, psicanalista e 

gerontóloga; Ângela Mucida, psicanalista; as antropólogas Guita Grin Debert e Elizabeth 

Mercadante, e outros, como as citadas, com comprovada produção e extensa experiência 

clínica e/ou de pesquisa no campo de estudos da condição humana na contemporaneidade 

e/ou das perdas e ganhos que acompanham o envelhecimento. 
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“O cuidado de si” (FOUCAULT, 2006) é um capítulo que aprofunda as questões do 

envelhecimento na companhia de diversos autores em perspectivas diferenciadas, expondo 

contradições, criticando lugares comuns, abordando as dores psíquicas de quem é velho. Para 

tanto, primeiro trata da velhice criativa mediante a apresentação de mulheres e homens 

velhos, por vezes muito doentes, e sua trajetória e produção em vários campos de atuação 

profissional. A seguir, discute o mal-estar na velhice (SANTOS e DAMICO, 2009). A partir 

da complexa situação das relações familiares, quando a figura do velho revela explicitamente 

aos seus a degeneração, a doença, a morte (SOUZA, 2003), este trabalho propõe, pela análise 

de filmes selecionados (MIRANDA, 2006; OLIVEIRA JR, 2009), alternativas de lugares para 

morar na velhice, em oposição à clássica opção familiar pela institucionalização do idoso. “O 

cuidado de si” traz, em sua parte final, uma discussão orientada para o velho asilado e as 

restrições causadas pelas normas decorrentes dessa situação institucional. Para a crítica sobre 

os cuidados com os velhos na instituição, são apresentadas as sugestões de Goldfarb (2004) 

como ponto de partida para as considerações sobre esse assunto. Neste capítulo, “O mal-estar 

na velhice”, as relações institucionais nas ILPIs, bem como o lugar do idoso nesse contexto, 

são pontos considerados desde os escritos de Elias (2001), Souza (2003), Goldfarb (2004), 

Santos e Damico (2009).  

“A experiência da pesquisa”, o capítulo determinante deste estudo, trata de uma 

experiência com a qual e a partir da qual foram realizadas, inclusive, as pesquisas bibliográfica, 

pictórica e fílmica, estendendo-se em detalhes a respeito do grupo de velhas internas em uma ILPI 

e nossa experiência de convivência em Oficinas semanais durante um período de dezesseis meses. 

A metodologia descreve uma pesquisa de intervenção participante (SZYMANSKI e CURY, 2004) 

em que o pesquisador-psicólogo deve se tornar-se ele mesmo sujeito da pesquisa, numa busca 

pessoal que é um pré-requisito para a compreensão & o conhecimento (ARENDT, 2008) das mais 

diversas experiências humanas. Para aprofundar e confirmar psicologicamente essa atitude na 

experiência da pesquisa, recursos de apoio como noções a respeito do “saber da experiência” do 

Prof. Larrosa (2002), mostraram-se imprescindíveis.  

Ao final deste estudo emerge como prioridade uma releitura urgente dos modos de 

envelhecer em nossos tempos (JUNG, 1971; HILLMAN, 2001). Difícil tarefa. Quem se 

dispuser à leitura deste estudo, possivelmente, chegará à conclusão semelhante. 
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2. O LUGAR DA VELHICE NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 

Com o advento da Modernidade, mais precisamente a partir da primeira metade do 

século XX, o mundo ocidental foi atravessado por uma grande ruptura histórica. Catástrofes 

políticas e morais, seguidas por mudanças de pensamento e de valores
2
. Os eventos que 

marcaram esta ruptura aconteceram em diversas esferas da vida contemporânea, nos mais 

diversos lugares do globo terrestre manifestando-se nas dimensões geopolítica, histórica, 

cultural e social, e ainda nas artes e nas ciências. 

O século XX inventa o cinema mediante uma perfeita associação entre as artes 

plásticas e as novas tecnologias: suas imagens em movimento inauguram a criação de um 

novo mundo, onde os acontecimentos não mais se submetem aos parâmetros de uma tradição 

que até então organizava, para a humanidade, os sentidos do mundo. 

Neste trabalho, os “sentidos do mundo” serão apresentados e discutidos a partir da 

perspectiva de três autores universalmente reconhecidos a fim de que eu possa compreender 

& conhecer as circunstâncias da condição humana no mundo contemporâneo, em especial 

daqueles em processo de envelhecimento.  

2.1 – UMA ABORDAGEM SOCIOPOLÍTICA DA CONTEMPORANEIDADE 

Personagens contemporâneos, mesmo que indiretamente reunidos, contribuíram 

consideravelmente para a reflexão sobre esse novo cenário histórico
3
. Dentre essas 

personalidades, a teórica da política Hannah Arendt revela-se como uma pensadora única e 

indispensável. Judia apátrida
4
, com experiência pessoal considerável nesse “cenário dos 

tempos sombrios”, ela insiste numa perspectiva específica pertinente à condição humana na 

era moderna, e para tanto reflete e escreve sobre o totalitarismo, a revolução, a violência, 

acabando por cunhar a expressão – hoje universalmente conhecida – a banalidade do mal. 

Arendt dedicou sua vida criando novos modos de pensamento que permitissem a 

compreensão das circunstâncias que levam os homens a cometerem crimes contra seus 

                                                 
2
 O marco inicial mais significativo dessa ruptura foi a I Guerra Mundial [1914-1918] 

3
 Entre esses, destacam-se: Walter Benjamin; Bertold Brecht; Karen Blixen; Martin Heidegger e ainda outros 

que podem ser conhecidos na obra “Homens em tempos sombrios”, de Hannah Arendt, quando ela discute 

exatamente a ruptura histórica atribuída ao século XX. 
4
 A privação de direitos e perseguição na Alemanha de pessoas de origem judaica a partir de 1933, assim como o 

seu breve encarceramento nesse mesmo ano, fizeram-na decidir emigrar. O regime nazista retirou-lhe a 

nacionalidade em 1937, o que a tornou apátrida até conseguir a nacionalidade norte-americana em 1951. 
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semelhantes – em outras palavras, aqueles atos que no moderno direito internacional são 

chamados “crimes contra a humanidade”
5. 

No contexto desta pesquisa, a contribuição de Arendt (2014) está diretamente 

relacionada às suas considerações sobre a moderna condição humana. Para ela, a referida 

ruptura com a tradição resulta no fim de uma cultura política (pela ascensão das categorias 

sociais criadas por força de uma cultura de massas) e, na perda da liberdade (pela exclusão 

dos direitos civis das minorias).  

Nesses termos, em sua obra “A Condição Humana” (2014), Arendt interpreta a 

modernidade como a era que colocou em perigo a condição fundamental da vida humana: a 

pluralidade. Em sua formulação, a pluralidade consiste numa síntese entre igualdade e 

diferença: todo ser humano é único, mas sua singularidade somente se constitui em uma teia 

de relações entre seres humanos iguais. No diagnóstico de Arendt (2014), a modernidade 

coloca em perigo justamente a vida humana. Essa é a era da sociedade dos consumidores, em 

que as ferramentas, os objetos de arte e até mesmo os seres humanos são descartáveis: a essa 

supremacia das necessidades da vida biológica, Arendt (2014) denominou labor
6
, uma 

atividade humana que, por sua natureza, elimina no ser humano a capacidade de pensar, 

tornando-o um ser funcionalmente adaptado às necessidades de sobrevivência: o animal 

laborans.  

Como consequência direta, para a realização das atividades de labor, é exigido do 

homem que se retire da vida pública, que assim é excluído do mundo da ação. Quando se 

privilegia o aspecto sócio-econômico em todas as instâncias da convivência humana, dá-se a 

extinção da liberdade fundamental para a constituição de um mundo comum. Arendt (2014) 

afirma que, a partir do século XX, com a “laborização” geral das atividades humanas, tudo 

passou a ser vivido com o objetivo do progresso e da abundância, termos que caracterizam o 

animal laborans, cuja existência se manifesta notadamente pelo consumo de bens supérfluos. 

Graças ao seu pensamento independente, sua reivindicação da discussão política livre, 

Arendt conserva um papel central nos debates contemporâneos. Seu sistema de análise a 

converte em uma pensadora original situada entre diferentes campos de conhecimento e 

especialidades universitárias, influenciando pensadores das mais diferentes áreas das ciências 

humanas. 

                                                 
5
 A expressão “crimes contra a humanidade” é usada pela primeira vez por Hannah Arendt, referindo-se ao 

Holocausto perpretado pelo regime neofascista de Hitler, na Alemanha, durante a II Guerra Mundial.  
6
 A condição humana moderna é compreendida por Arendt sob três aspectos: labor, trabalho e ação, atividades 

inerentes a vita active (ARENDT, 2014). 
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É o que acontece, por exemplo, com Jurandir Freire Costa, psicanalista, em “Vestígio 

e aura” (2004), uma obra que se desenvolve a partir das ideias apresentadas de Hannah 

Arendt.  

Para Costa (2004), o mundo contemporâneo é marcado por uma crise de valores, entre 

eles, o consumismo, a perda de valores tradicionais, o culto ao corpo e à aparência. Ainda 

para Costa (2004), a cultura contemporânea acaba determinando o comportamento social 

propiciando hábitos de consumo regulados pelo princípio do culto ao corpo, levando os 

indivíduos a pensar que são aquilo que a produção econômica os faz crer que são em virtude 

de uma propaganda cujo apelo principal é delimitado pela estética. A hipervalorização do 

corpo em nossos tempos caracteriza uma sociedade narcisista e consumista, reforçada 

diuturnamente pelos meios de comunicação de massa que, ideologicamente, encontram-se 

atrelados à moderna noção de “Mercado”. Em virtude deste contexto, Costa (2004) define 

como um processo de destradicionalização
7
 aquilo que caracteriza o mundo contemporâneo 

por uma radical mudança nas ideias e valores durante a História recente. 

Se até o século XIX, predominava a ação humana no espaço público, com evidente 

interesse por causas coletivas construído pela consciência da alteridade, junto a uma relação 

diferenciada com as obras do homem, essa cena, como se sabe, transforma-se radicalmente a 

partir do século XX. Um dos resultados deste processo, é a perda da historicidade e da 

memória (Costa 2004; Arendt, 2014). Em seu lugar, a publicidade aparece com uma profusão 

de imagens, objetos e informações privilegiando o supérfluo. O valor moral desta era, 

segundo Costa (2004), localiza-se na busca do “novo”, do descartável e no desinteresse por 

vínculos e bens duradouros. Útil e apreciável é aquilo, ou aquele, que não deixa rastros. 

Prosseguindo no modo de pensamento concebido por Arendt, e discutido por Costa 

(2004), a psicanalista Angela Mucida (2004) aponta que nossa sociedade capitalista, que 

valoriza tanto o acúmulo de bens, acaba não só induzindo as pessoas à competição, mas 

também à fluidez das relações e à superficialidade, lembrando que o que “está na superfície” é 

o corpo, por meio do qual acontece o primeiro contato com o mundo. 

Em todos os casos, trata-se de um ethos corpocêntrico (Costa, 2004), o corpo físico em 

um lugar de evidente destaque, enquanto valores outros se tornam, quando muito, 

secundários. Atualmente, inúmeras são as opções oferecidas pelo mercado para modular e 

remodelar nossos corpos. Todos os dias são criadas novas oportunidades com esse objetivo, 

desde esportes radicais, cirurgias plásticas, utilização de aparelhos modeladores, máquinas e 

                                                 
7
 O termo refere-se ao que Arendt (2014) chamou, no século XX, a ruptura da tradição. 
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produtos estéticos, além de todo um desenvolvimento farmacêutico e dermatológico para 

consumo imediato.  

A antropóloga Guita Debert (2004), chama nossa atenção para a variedade dos 

manuais de autoajuda e a difusão de receitas dos especialistas em saúde, os quais estão 

empenhados em mostrar que, com esforço e trabalho corporal disciplinado, é possível 

conquistar a aparência almejada. Deste modo, a autora supõe que: 

(...) se a boa aparência é igual ao bem-estar, aqueles que conservam seus 

corpos através de dietas, exercícios e outros cuidados viverão mais; isso demanda 

de cada indivíduo um ‘hedonismo calculado’, encorajando a vigilância da saúde 

corporal e da boa aparência (DEBERT, 2004, p. 20). 

Voltando a Costa (2004), o autor alega que o “cuidado de si”, antes
8
 voltado para o 

desenvolvimento dos sentimentos e das qualidades morais, preservação dos costumes, da 

memória e da história, busca agora a manutenção da beleza, da boa forma e de uma “utopia da 

terceira idade” como valores prioritários. O “cuidado de si” torna-se, em nosso tempo, um 

tema constante nos discursos midiático, sociocultural, acadêmico, entre outros – desviado o 

termo de sua origem filosófica. 

2.2 – O CENÁRIO CONTEMPORÂNEO NA PERSPECTIVA DA FILOSOFIA 

Se distorcido por uns, esclarecido em profundidade por outros, ainda na cena 

contemporânea, outro enfoque sobre o “cuidado de si”, conservando desta vez historicidade e 

memória, foi elaborado pelo filósofo francês
9
 Michel Foucault (2006). Para ele, que traz suas 

referências da filosofia grega, o “cuidado de si” envolve o trabalho e a reflexão de toda uma 

vida e deve ser exercido em benefício da individualidade do próprio homem. É um trabalho 

relevante, e necessário, pois tem como objetivo a emancipação e a libertação do sujeito 

mediante a conscientização e o conhecimento de si e dos outros. Para tanto, segundo Foucault, 

é preciso parar de cuidar tanto das coisas exteriores para se ocupar mais da alma
10

. 

(...) a noção de “cuidado de si mesmo” é uma noção grega bastante 

complexa e rica, e que perdurou longamente em toda a cultura grega: a de 

epiméleia heautoû, que os latinos traduziram, com toda aquela insipidez, é claro, 

                                                 
8
 Desde a Antiguidade clássica, com os gregos (FOUCAULT, 2006). 

9
 E também psicólogo, historiador das ideias, teórico social, filólogo e crítico literário.  Foucault é conhecido por 

suas críticas às instituições sociais, entre elas a Igreja Católica. Figura polêmica, era homossexual e foi uma das 

primeiras figuras públicas francesas a morrer por complicações da AIDS. Disponível em: 

http://www.correiodopapagaio.com.br/geral/noticias/puc_rejeita_criao_da_ctedra_do_filsofo_michel_foucault 

Busca em 30/04/2015. 
10

 “Alma” no sentido grego do termo, sem conotação religiosa, referindo-se à essência do ser humano 

(FOUCAULT, 2006). 

http://www.correiodopapagaio.com.br/geral/noticias/puc_rejeita_criao_da_ctedra_do_filsofo_michel_foucault
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tantas vezes denunciada ou pelo menos apontada, por algo assim como cura sui. 

Epiméleia heautoû é o cuidado de si mesmo, o fato de ocupar-se consigo, de 

preocupar-se consigo, etc. (2006, p. 4). 

O princípio do “cuidar de si”, de precisar ocupar-se de si, refere-se a um princípio de 

conduta racional em toda a forma de vida ativa. E, foi durante o período do pensamento 

helenístico e romano, que o cuidado de si veio a se tornar um verdadeiro fenômeno cultural do 

conjunto de cidadãos e também do pensamento do sujeito. Porém, no curso da História, a 

noção ampliou-se, multiplicaram-se e deslocaram-se suas significações. Assim importantes 

considerações sobre a noção de epimeléia heautoû (FOUCAULT, 2006; p. 14), se resumem a: 

 A noção de cuidar de si é uma atitude geral, um certo modo de encarar as coisas, 

de estar no mundo, de praticar ações, de manter relações com os outros. Ë uma 

atitude para consigo, para com os outros e para com o mundo. 

 É uma forma de atenção, de olhar, converter o olhar do exterior para o interior 

(olhar para si mesmo).  

 Também designa algumas ações que são exercidas de si para consigo. Ações pelas 

quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e 

nos transfiguramos. 

Uma série de práticas do “cuidar de si”, técnicas de meditação, memorização do 

passado, exame de consciência e uma atitude de reflexão, são práticas que constituem um 

fenômeno importante, podendo contribuir para a valorização do conceito, independente das 

idiossincrasias existentes. E assim, ao longo da História e através de diferentes textos de 

filosofia, o “cuidado de si”, foi convertido em uma série de preceitos, tais como: “ocupar-se 

consigo mesmo”, “ter cuidado consigo”, “retirar-se em si mesmo”, “recolher-se em si 

mesmo”, “sentir prazer em si”, “buscar deleite em si”, “permanecer em companhia de si 

mesmo”, “ser amigo de si”, “estar em si como uma fortaleza”, “cuidar-se”, “prestar culto a si 

mesmo”, “respeitar-se”. Todos estes conceitos fundam-se num princípio positivo de 

responsabilidade individual e coletiva (FOUCAULT, 2006). 

Acontece que na época do Iluminismo
11

, no “momento cartesiano”, o “cuidado de si”, 

foi sendo esquecido. Neste período, o conceito de gnôthi seautón (conhece-te a ti mesmo), foi 

sendo valorizado e o conceito de epimeléia heautôu (cuidado de si), foi aos poucos sendo 

desqualificado – justamente em um momento quando houve um significativo aumento da 

                                                 
11

 Iluminismo: O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que 

defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento 

promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

O Iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. Em: 

http://www.sohistoria.com.br/resumos/iluminismo.php Busca em 20/03/2015. 

http://www.sohistoria.com.br/resumos/iluminismo.php
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consciência, devido ao desenvolvimento das Ciências e do incremento da racionalidade no 

mundo. Segundo a máxima cartesiana: penso, logo existo – significando que a consciência de 

si é suficiente para o “cuidado de si”. 

(...) é, portanto, ao conhecimento de si, ao menos como forma de 

consciência, que se refere o procedimento cartesiano. Além disto, colocando a 

evidência da existência própria do sujeito no princípio do acesso ao ser, era este 

conhecimento de si mesmo (não mais sob a forma da prova da evidência, mas sob a 

forma da indubitabilidade de minha existência como sujeito) que fazia do 

“conhece-te a ti mesmo” um acesso fundamental à verdade (Foucault, 2006, p.18). 

A filosofia interroga o que é verdadeiro e o que é falso. A forma de pensamento que se 

interroga sobre o que permite ao sujeito ter acesso à verdade, e que tenta determinar as 

condições e os limites do acesso do sujeito a verdade, é a espiritualidade. Assim, a 

espiritualidade é um conjunto de buscas práticas e experiências que constituem para o sujeito o 

preço a pagar para ter acesso à verdade. Foucault (2006), salienta três características 

importantes da espiritualidade
12

: 

 A espiritualidade postula que a verdade jamais é dada de pleno direito ao sujeito. 

 O sujeito não tem direito, não possui a capacidade inata de ter acesso à verdade. 

 A verdade jamais é dada ao sujeito por um simples ato de conhecimento. [...] Pois 

se não houver o “cuidado de si”, a reflexão e a experiência, a verdade não se 

alcança. Para que o sujeito tenha acesso e direito à verdade, é preciso que ele se 

transforme, se desloque, torne-se em certa medida e até certo ponto, outro que não 

ele mesmo, para alcançar o direito de acesso à verdade (FOUCAULT, 2006, 

p.20).  

A verdade é o que ilumina o sujeito, o que lhe dá o genuíno bem-estar e tranquilidade 

de alma. É no acesso à verdade que acontece a transfiguração
13

 do sujeito.  

A vivência da espiritualidade é um ato de conhecimento em si mesmo e por si mesmo. 

Por conseguinte, não há acesso à verdade se o sujeito não for preparado, acompanhado, 

duplicado, consumado por uma certa transformação. É pelo conhecimento mediante a 

experiência espiritual que se dá a transformação. Sob duas condições acontece a 

transformação: condições internas de conhecimento e as regras a serem seguidas para se ter 

                                                 
12

 Nesse caso, a espiritualidade não tem conotação religiosa; em filosofia, o espírito é a morada dos estados 

mentais de todo tipo, como o pensar, o imaginar e o sentir, pertencendo ao domínio do pensamento e dos afetos, 

ou seja, à interioridade do ser humano. Disponível em http://namu.com.br/artigos/espiritualidade-laica Busca em 

20/03/2015. 
13

 Transfiguração: s.f. Ação ou efeito de transfigurar ou transfigurar-se; metamorfose ou transformação. Em: 

http://www.dicio.com.br/transfiguracao/ Busca em 20/03/2015. 

http://namu.com.br/artigos/espiritualidade-laica
http://www.dicio.com.br/transfiguracao/
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acesso à verdade. As demais condições são extrínsecas, quer dizer, estão relacionadas ao 

ambiente sociocultural em que vive o sujeito  

Cuidado de si. Esta expressão, à primeira vista, implica numa constante preocupação 

da sociedade atual. A realidade, entretanto, é que a cada dia as pessoas dispõem de menos 

tempo para se dedicar a alguma atividade que traga realização e bem-estar ao indivíduo. São 

muitas tarefas a realizar e muitos papéis a desempenhar. A partir de Michel Foucault (2006) é 

possível compreender em que consiste a importante tarefa do “cuidado de si”. Prática milenar, 

presente no mundo desde Sócrates, porém esquecida ou negligenciada em tempos modernos, 

consiste na reflexão sobre si mesmo, no conhecimento de si mesmo, como forma de 

posicionamento crítico e consciência sobre o mundo, na perspectiva de emancipação do sujeito 

(SANTOS, 2010). 

Para FUENTES (2010) o cuidado de si é mais que uma convenção social, é o respeito 

pelo outro, aos que nos cercam, à comunidade, ao mundo onde viemos habitar. No ato “cuidar 

de si” podem ocorrer possibilidades de transformação. Porém, somos seres finitos, e uma hora, 

com ou sem cuidado, morreremos. Melhor será, portanto, celebrar a vida no cuidado, 

incluindo suas dificuldades e obstáculos e seus desmembramentos, com alegria e coragem. E 

se tudo se transforma, a metamorfose final é nossa morte  

2.3 – UMA ABORDAGEM ARQUETÍPICA DA VIDA PSÍQUICA COLETIVA 

Jung deduz que as "imagens primordiais" - outro nome para os arquétipos - se originam 

de uma constante repetição de uma mesma experiência, durante muitas gerações, no curso da 

História. Os arquétipos são as tendências estruturantes e invisíveis dos símbolos
14

. Por serem 

anteriores à consciência e mais abrangentes que a consciência, os arquétipos (de natureza 

inconsciente) criam imagens ou visões que mobilizam alguns aspectos da atitude consciente 

do sujeito. Funcionam como centros autônomos que tendem a produzir, em cada geração, a 

repetição e a elaboração dessas mesmas experiências. Os arquétipos encontram-se 

entrelaçados na psique, sendo praticamente impossível isolá-los, bem como a seus sentidos. 

Porém, apesar desta mistura, cada arquétipo constitui uma unidade que pode ser intuitivamente 

apreendida (JUNG, 2000). Os arquétipos da Morte, do Herói, do Si-mesmo (Self), da Grande 

                                                 
14

 Símbolo, termo de origem grega, segundo Jung (2000), é uma produção espontânea da psique, podendo ser de 

natureza pessoal ou coletiva, comum a toda a humanidade, ou característico de uma determinada cultura. Possui 

características atemporais, é inesgotável, vivo, multidimensional. Quando um símbolo traz à consciência 

conteúdos arquetípicos, gera profundas transformações na psique do indivíduo, proporcionando-lhe um 

mergulho interno rumo ao autoconhecimento. 
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Mãe, do (a) Velho (a) Sábio (a), persona, sombra, animus, anima são exemplos de algumas 

das numerosas imagens primordiais existentes no inconsciente coletivo [grifo meu].  

Esclarecido o conceito de arquétipo
15

 que, em Jung, configura os conteúdos do 

inconsciente coletivo, cumpre lembrar que, além de elementos especificamente ligados à vida 

psíquica, como os sonhos, os arquétipos do inconsciente coletivo também se manifestam nas 

narrativas mitológicas. 

Como aproximar a concepção junguiana da vida psíquica da humanidade (inconsciente 

coletivo) das abordagens sociopolítica e filosófica apresentadas anteriormente neste texto? 

Para Jung (1988) o caos e a desordem do mundo refletem-se de modo semelhante na 

vida consciente do indivíduo, mas essa falta de orientação é compensada no inconsciente pelos 

arquétipos da ordem. Tais conteúdos inconscientes, porém, devem ser absorvidos pela 

consciência porque, se permanecerem inconscientes, acumulam-se de modo perigoso, trazendo 

as forças da destruição – individual e coletiva. 

[...] como já observei, a irrupção de instintos de massa foi sintoma de um 

movimento compensatório do inconsciente. Um movimento dessa ordem [Primeira 

e Segunda Guerras Mundiais] foi possível devido à alienação do estado de 

consciência do povo em relação às leis naturais da existência humana. Em 

consequência da industrialização, amplos círculos da população viram-se 

desenraizados e aglomerados nos grandes centros. Essa nova forma de existência, 

caracterizada pela psicologia de massa e pela dependência social dos fatores de 

oscilação do mercado e dos salários, gerou um indivíduo moderno – instável, 

inseguro e facilmente influenciável (JUNG, 1988, p. 43). 

Essas palavras de Jung eu associo com uma “fala insistente” de Arendt (1972) 

recomendando “pensar o que estamos fazendo”, revelando sua corajosa determinação para 

enfrentar a realidade e – se for o caso – a ela resistir. Arendt (2008) indica como método para 

este modo de pensamento a busca da compreensão do significado dos eventos da dura e 

perversa realidade contemporânea, mediante a experiência do conhecimento. 

Faço uma pausa e penso o que “estou fazendo” neste trabalho e com este trabalho: 

busco por significados sobre a experiência de envelhecimento – pela integração entre teoria e 

prática – mediante uma escuta consciente da precariedade do discurso das velhas numa ILPI. 

Também não me poupo de “resistir” aos obstáculos impostos pela realidade dessa ILPI.  

Percebo que me fortaleço nesta trajetória pela proximidade crescente com esses 

autores. Foucault (2006), por sinal, está comigo desde o mestrado (FUENTES, 2010). A 

análise histórica ampla e profunda que ele efetiva sobre o conceito “cuidar de si”, como 

                                                 
15

 O termo arquétipo era usado desde a Antiguidade pelos filósofos neoplatônicos como Plotino para designar as 

ideias como modelos de todas as coisas existentes, segundo a concepção de Platão (JUNG, 2000). 
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princípio norteador da ideia de “sujeito” vem transformando gradativamente minha 

compreensão sobre o significado deste termo. O “cuidado de si”, nesses termos, presta-se à 

crítica do discurso fácil e homogêneo produzido pelas mídias, priorizando a estética, a 

mobilidade e a “superação” para toda e qualquer faixa etária. Parafraseando Arendt (2008), 

confirmo também que, neste trabalho, compreensão da realidade & conhecimento 

fundamentado aparecem como indissociáveis. 

Em suma, “cuidar de si” é conhecer-se e tornar-se responsável por si mesmo, tornar-se 

sujeito participante da comunidade, tornar-se melhor preparado para o enfrentamento das 

dificuldades do lugar onde se vive, como um cidadão consciente. 

Essa perspectiva foucaultiana do “cuidar de si” é um dos suportes básicos no tripé 

teórico deste capítulo que eu posso, segundo minha compreensão, associar com a ideia de Jung 

(2000) sobre a vital importância da integração de conteúdos inconscientes pela consciência. 

Para Jung (1988; p. 42), este deveria ser um cuidado de si obrigatório, pois sua finalidade é a 

busca da verdade, consistindo num ato individual de realização, compreensão e valoração 

moral. Trata-se de uma tarefa extremamente difícil que exige um alto grau de responsabilidade 

ética. Dois métodos diferenciados de conhecer a verdade em duas áreas irmãs no campo do 

conhecimento; dois estilos de amor e compaixão pela humanidade. Dois caminhos que 

entrecruzam na busca da verdade: Foucault & Jung. 

Arendt (2014), por sua vez, considerava verdadeiro aquilo que sua experiência – como 

mulher e judia – somava à sua compreensão da condição humana. O pensamento era seu 

instrumento na busca de significados para si e para o mundo ao seu redor. Um cenário 

instável, violento e assustador, tal como Jung descreve na primeira metade do século XX. 

O que deveriam ter feito os alemães? Todo alemão poderia ter reconhecido 

em Hitler as suas próprias sombras e teria percebido que aquele homem 

representava terrível perigo. Cada um de nós poderia ter tomado conhecimento de 

sua própria sombra [arquétipo de conteúdos negativos inconscientes] e ter 

enfrentado esse encontro com sua consciência. Como então esperar que os alemães 

tivessem compreendido isso se ninguém no mundo consegue compreender uma 

verdade tão simples? (JUNG, 1988; p. 44) 

Também Arendt (2008), no mesmo período, procurava o significado de tamanha 

violência, com seu habitual mote: “pensar no que estamos fazendo”. Uma maneira 

essencialmente ética de cuidar de si, que eu posso compreender em muito semelhante às 

maneiras de Foucault e Jung. O tripé completo – Arendt & Foucault & Jung - pode ser 

significado como três pessoas separadas da convulsão das massas, pessoas singulares cuja 

reflexão competente enriqueceu suas vidas psíquicas – e daqueles que compartilharam suas 
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experiências e seu conhecimento - pela consciência do poder monstruoso do mal e de como o 

ser humano pode se tornar um brinquedo em suas mãos (JUNG, 1988). O “cuidado de si” 

(FOUCAULT, 2006) com todas as implicações anteriormente expostas, foi critério imperativo 

no curso da existência desses três pensadores – tal como eu compreendo agora.  

É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano, e essa inserção 

é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato simples 

do nosso aparecimento físico original. [...] Ela [a ação] pode ser estimulada pela 

presença de outros a cuja companhia podemos desejar nos juntar, mas nunca é 

condicionada por eles; seu impulso surge do começo que veio ao mundo quando 

nascemos e ao qual respondemos quando começamos algo novo por nossa própria 

iniciativa. Agir, em seu sentido mais geral, significa tomar iniciativa, iniciar [...] e, 

finalmente, imprimir movimento a alguma coisa (que é o significado original do 

termo latino agere) (ARENDT, 2014, p. 219). 

A experiência da alteridade, cabe acrescentar, também aparece implícita no 

pensamento dos três autores: trata-se do Outro que o sujeito “não é” que precisa ser 

reconhecido e integrado à existência desse sujeito.  

Foucault (2006) declara explicitamente que a verdade não será alcançada se, em certa 

medida, o sujeito não se tornar o Outro: a essa experiência ele denomina deslocamento, 

transformação (colocar-se no lugar do Outro). 

Com Arendt (2014), a alteridade confirma a singularidade da pessoa que, frente a quem 

é diferente de si, poderá viver a experiência da pluralidade: uma teia de relações entre seres 

humanos iguais com a finalidade de criarem uma ação comum. Esse é o espaço da Política, de 

onde a verdade ganha significado a partir da ação que nasce da singularidade de cada um. 

Finalmente, para Jung (1988; 2000), a busca da totalidade psíquica é sinônimo do 

direito à verdade pessoal: trata-se do processo de Individuação quando, geralmente na meia-

idade, na vivência de uma possível crise de valores, os conteúdos inconscientes (pessoal ou 

coletivo) de uma pessoa alcançam a consciência. Neste caso, o Outro é o próprio inconsciente 

da pessoa, um “aspecto objetivo da psique”, segundo Jung (1988; 2000). 

A essa altura, espero ter esclarecido a posição desses autores de forma razoavelmente 

clara, a fim de permitir uma ligação consistente de suas ideias com as questões que devo 

levantar sobre a velhice, bem como com os caminhos da experiência da pesquisa em uma 

ILPI. 

2.4 – A VELHICE NA CENA SOCIOCULTURAL CONTEMPORÂNEA 

A cultura da juventude é uma criação da Idade Moderna, assim como a infância e o 

amor materno. Não há crianças na Idade Média, não há adolescentes na Antiguidade, não há 



44 

amor de mãe no mundo antigo; todas são criações relativamente recentes. A mesma coisa 

acontece com a velhice, que no Brasil recebeu a denominação de “A Melhor Idade”, segundo 

Karnal, (2014)
16

, uma metáfora bastante incômoda  

A França cria uma moda que se espalha por todo o mundo, uma questão extraordinária: 

universidades da Terceira Idade (Karnal, 2014), a resposta de uma nação desenvolvida que vê 

crescer o número de velhos na era pós De Gaulle
17

. 

Bem, pergunta Karnal (2014), por que a figura do velho está em ascensão? 

Leis são criadas para os velhos, estatutos voltados a uma consciência da cidadania, 

tanto quanto a uma realidade de mercado. Em diversas partes do mundo, constroem-se 

condomínios específicos para velhos; agências de viagem; programação de TV. Mercado vasto 

que faz parte das campanhas das mídias chegando a rivalizar com as campanhas publicitárias 

para jovens. 

Acontece que anteriormente a uma consciência sobre a velhice e seus direitos, está a 

consciência do velho como grande consumidor: desde os remédios (muito caros) fidelizados 

com cartões; empréstimos consignados; excursões, academias de ginástica, consultórios 

geriátricos. E onde há mercado há uma cultura de propaganda (KARNAL, 2014). Mercado 

milionário atendendo aos velhos tal qual já acontecia, desde os anos 60, com o mercado de 

jovens. 

A Revolução Industrial
18

 introduziu uma novidade em nosso mundo: a era 

prometeica
19

. O homem pode fazer tudo: ele pode destruir um rio / ele pode salvar um rio. 

Podemos tudo, tudo pode ser resolvido; não aceitamos a morte que, quando acontece, em geral 

                                                 
16

 KARNAL, Leandro é Professor Adjunto em História Social na Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP. As colocações creditadas a Karnal (2014) são referentes a uma palestra em vídeo “A utopia da 

melhor idade” transmitida pelo programa “Café Filosófico” da TV Cultura. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mhgRPzUHP2s.  Busca em 15/03/2015. 
17

 Charles de Gaulle (1890-1970) foi um general e político francês. Um dos comandantes aliados na Segunda 

Guerra Mundial e um dos principais estadistas do pós-guerra. Governando a França em 1968, deixou seu cargo 

em vista do movimento estudantil francês que viria a repercutir em todo o mundo ocidental. Disponível em: 

http://www.e-biografias.net/charles_gaulle/ Busca em 15/03/2015. 
18

A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A 

principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso 

das máquinas. Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente, a Inglaterra. No período 

de 1860 a 1900, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, 

a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão, da 

locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. 

Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da 

Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular seriam algumas das inovações dessa 

época. Disponível em: http://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php Busca em 15/03/2015. 
19

 No mito, Prometeu forneceu à humanidade a técnica e, como consequência, os homens utilizam-se da técnica 

para desenvolver experimentos, máquinas e ferramentas. Esse mito denuncia a arrogância dos homens, em sua 

tentativa de usurpar as prerrogativas divinas por meio de artimanhas e saberes terrenos. Disponível em: 

http://lumenetpax.blogspot.com.br/2010/02/o-homem-e-tecnociencia-faustica-i.html Busca em: 15/03/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhgRPzUHP2s
http://www.e-biografias.net/charles_gaulle/
http://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php
http://lumenetpax.blogspot.com.br/2010/02/o-homem-e-tecnociencia-faustica-i.html
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em leito solitários de um hospital (seja público ou privado), no mínimo acontece por 

“imperícia médica” (ELIAS, 2001). Vivemos uma era de grandes utopias, mundo marcado 

pela desigualdade estrutural, sob os olhos de um Estado vigilante (ARENDT, 2008; 

KARNAL, 2014). 

E se a modernidade é a “era do novo” (COSTA, 2004) e se podemos mudar tudo e se 

inventamos tudo – a infância, a adolescência, o mito do amor materno – por que seria diferente 

com a velhice? 

Aí está, desta vez apontada por Karnal (2014), a crítica dura a nossa época, seguindo 

Jung (1988), Costa (2004); Debert (2004), Mucida (2004), Foucault (2006), Arendt (2008, 

2014). Voltando a Debert (2013)
20

, podemos prosseguir com esta crítica, envolvendo as 

circunstâncias da velhice na cena contemporânea. 

Pois, se Beauvoir (1970) critica com veemência o silêncio em torno da velhice em 70; 

por outro lado, afirma Debert (2013), atualmente há muito barulho em torno da questão da 

velhice: entretanto, não é a voz dos velhos que é ouvida. Os significados desse ruído? Políticas 

públicas em todos os Estados; Conselho Federal do Idoso; um exército de pessoas refletindo 

sobre “o que é a velhice” (como eu?), entre outros ruídos. 

Acreditando, como Karnal (2014), que as idades são criações arbitrárias, bem como os 

direitos e deveres a cada faixa correspondentes, Debert (2013) declara ainda que a velhice foi 

uma questão privada até se tornar uma questão social devido à ascensão dos Estados modernos 

– reiterando as ideias dos pensadores que tenho discutido ao longo deste texto. O século 

XX/XXI, a modernidade como uma era de ruptura abrupta e definitiva da tradição, dos 

costumes, dos valores, das ideias, associada a valores como o progresso a qualquer preço, 

levando a humanidade à banalização do mal e à luta de classes; aos holocaustos inaugurando, 

na História, os “crimes contra a humanidade”. 

Nesse contexto hostil, tão característico do nosso tempo, Minayo (2014) revela que se 

encontram várias expressões de violência contra os velhos, indicando que, embora o Brasil 

tenha leis importantes e à altura do pensamento internacional sobre o envelhecimento, na 

prática a pessoa velha ainda não entrou como prioridade nem na agenda pública, nem nas 

famílias e nem nas instituições. 
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 DEBERT, G. Guita é Professora Titular do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP. As colocações creditadas a Debert (2013) são referentes a uma palestra em vídeo “A 

invenção da terceira idade: novos estilos de vida e padrões de consumo” transmitida pelo programa “Café 

Filosófico” da TV Cultura. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EkR_OstoSNs Busca em: 

15/03/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=EkR_OstoSNs
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Assim posto, envelhecer aparece como uma experiência dolorosa – paradoxal e 

complexa. O que significa ser um velho, uma velha? Escutando o que dizem; lendo o que 

escrevem, suas existências revelando singularidades, tento construir uma narrativa que venha 

a se caracterizar como “o lugar dos velhos”, quaisquer que sejam essas pessoas. 

Este trabalho preocupa-se e ocupa-se em investigar os significados da velhice, 

notadamente na perspectiva psicológica, minha primeira área de atuação profissional. Repito: 

no texto que sigo escrevendo, permanecerei apoiada pela experiência de diferentes velhas e 

velhos, seja em seus pensamentos, seus escritos e biografias, que esta pesquisa recebe como 

referências exemplares. Sem as experiências de vida de velhos, narradas por velhos, este 

trabalho não poderia pensar na possibilidade de captar e apontar os significados criados pelas 

velhas da ILPI onde desenvolvi um projeto de Oficinas de convivência.  

Ao final deste capítulo, me coloco em situação em muito semelhante à de Mercadante: 

[...] as questões teóricas constituíram mais que uma exigência orientadora da 

tese, foram também desde muito tempo objeto de reflexão já presente na 

dissertação de mestrado e em artigos anteriormente publicados. Esta reflexão se 

desenvolveu, portanto, como um processo longo e, nesse sentido, o presente 

trabalho representa um ponto de chegada, mas não um fechamento prospectivo 

(1997, p. 9). 

A seguir, tratarei das vidas de velhos e velhas com origens e destinos os mais diversos. 

Em sua companhia, devo apresentar a velhice “como ela é”, antes de entrar no relato da minha 

experiência de pesquisa com as velhas da ILPI. 

Conhecendo & compreendendo (ARENDT, 2008) a velhice à medida que “converso” 

com velhos e velhas, não me arrisco a perder de vista aquilo “que estou fazendo” (ARENDT, 

2008). Na procura de significados para/na velhice, essa atitude manifesta-se enquanto uma 

escolha pelo “cuidado de si” (FOUCAULT, 2006). 
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3. O CUIDADO DE SI NA VELHICE 

 

3.1. POR UMA VELHICE CRIATIVA 

Maria Alice Vergueiro, 80 anos, é uma atriz controversa, conhecida no meio teatral 

brasileiro como “a dama dos outsiders”. Depois de um câncer na garganta, ela foi 

diagnosticada com o mal de Parkinson e, presa a uma cadeira de rodas, foi vítima de uma 

cirurgia mal sucedida para a colocação de uma prótese no joelho. Atualmente Maria Alice 

Vergueiro encena e dirige o próprio velório na peça “Why the horse?
21

”, um espetáculo 

literalmente escatológico que, como a palavra grega, tem a ver com o destino último do 

homem.
22

. 

Nascida em 1935 na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, Adélia Luzia Prado Freitas 

é filha do ferroviário João do Prado Filho e de Ana Clotilde Corrêa. Com a morte da mãe, em 

1950, Adélia escreve os primeiros versos. Depois, logo no ano seguinte, começa o curso de 

magistério e passa a lecionar. Formou-se também em filosofia anos mais tarde. Depois de 24 

anos trabalhando como professora, a carreira na literatura passou a ser sua principal atividade. 

A escritora teve o apoio do importante poeta, também mineiro, Carlos Drummond de 

Andrade, que se encantou com os poemas de Adélia e sugeriu sua publicação a um editor 

amigo. Adélia recebeu o Prêmio Jabuti
23

, na categoria Poesia, por “O Coração Disparado”, 

lançado em 1978. Os poemas de Adélia Prado utilizam um vocabulário peculiar para falar 

sobre mulheres, religiosidade, família e cotidiano. Adélia Prado, 80 anos, escreveu
24

: 

“Todos vamos envelhecer... Querendo ou não, iremos todos envelhecer. As pernas irão 

pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no espelho irá se alterar 

gradativamente e perderemos estatura, lábios e cabelos. A boa notícia é que a alma 

pode permanecer com o humor dos dez, o viço dos vinte e o erotismo dos trinta anos. 

O segredo não é reformar por fora. É, acima de tudo, renovar a mobília interior: tirar o 

pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente. Porque o tempo, 

invariavelmente, irá corroer o exterior. E, quando ocorrer, o alicerce precisa estar forte 

para suportar. Erótica é a alma que se diverte, que se perdoa, que ri de si mesma e faz 

as pazes com sua história. Que usa a espontaneidade para ser sensual, que se despe de 

preconceitos, intolerâncias, desafetos. Erótica é a alma que aceita a passagem do 

tempo com leveza e conserva o bom humor apesar dos vincos em torno dos olhos e o 

                                                 
21

 O título da peça, “Why the horse?”, refere-se à pergunta “por que o cavalo?” feita há tempos atrás pela mãe da 

atriz, aos 98 anos, quando a filha levou para o seu elegante apartamento de Higienópolis (bairro de São Paulo) 
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vergueiro-encena-seu-velorio-na-peca-why-the-horse,1666853 Busca em 10/05/2015 
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 Disponível em http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,maria-alice-vergueiro-encena-seu-velorio-

na-peca-why-the-horse,1666853 Busca em 10/05/2015. 
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 O Prêmio Jabuti é o mais importante prêmio literário do Brasil. Lançado em 1959, foi idealizado por Edgard 

Cavalheiro quando presidia a Câmara Brasileira do Livro. 
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 Disponível em http://educacao.globo.com/literatura/assunto/autores/adelia-prado.html Busca em 10/05/2015. 
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código de barras acima dos lábios. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que 

não se culpa pela passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa 

seu deserto e ama sem pudores. Aprenda: bisturi algum vai dar conta do buraco de 

uma alma negligenciada por anos a fio". 

 

Antonio Abujamra, diretor e ator de teatro e apresentador, durante quinze anos, do 

programa “Provocações” na TV Cultura, era conhecido por sua irreverência, suas encenações 

e por seu humor ácido e crítico em relação aos tabus sociais. Abujamra, 82 anos, morreu 

recentemente, dormindo. O filho, o músico André Abujamra, 3 semanas antes de sua morte, 

gravou com o pai um vídeo breve
25

, onde se ouve o velho Abujamra dizendo, de olho na 

câmera: 

“Não existimos apenas dentro do universo, é o próprio universo que existe dentro de 

nós. Olhe para o céu e veja a estrela mais distante, o que vemos dela é o passado 

refletido, o que existiu ainda existe e o que existirá vai refletir no futuro, sendo o 

passado vencendo o tempo, vencendo a morte, e o que aconteceu ainda acontece e 

acontecerá: o seu tataraneto terá o brilho do seu olhar”. 

 

Para Abujamra, o pai, a vida não tinha roteiros. 

De uma entrevista
26

 com Caetano Veloso, 73 anos, músico, produtor, arranjador e 

escritor brasileiro. 

“Uma vez perguntaram à escritora Rachel de Queiroz como era envelhecer, e ela 

respondeu: “você não sente que envelhece”. Como é a sua relação com o tempo e 

como foi chegar à casa dos 70? 
Caetano Veloso - Bem, a gente sente mudanças notáveis com o passar dos anos. 

Nunca me esqueço o quanto foi estranho, aos 45, começar a deixar de enxergar bem de 

perto. Muitas coisas vão mudando. De fato, como a gente convive consigo mesmo a 

maior parte do tempo (há momentos de sono profundo e sem sonhos), a gente não nota 

o processo com clareza. Mas toma sustos. Aos 50, no entanto, eu me sentia 

basicamente igual ao que eu era aos 20 (apesar dos óculos para ler). Aos 60, quase 

igual. Já faz uns anos que sei que é diferente. Nunca digo que é necessariamente ruim. 

Uma pessoa pode ter passado o pior período de sua vida aos 32 e ser feliz aos 80. 

Rachel de Queiroz dizia que não gostava de viver (eu achava maravilhoso ouvi-la 

dizer isso, com aquela cara de tranquilidade satisfeita). Eu acho que gosto de viver. 

Mas sou intranquilo e quase nunca satisfeito – sempre fui assim”. 

 

Cleonice Berardinelli, especialista em Literatura Portuguesa, é uma das maiores 

conhecedoras, no mundo, dos poetas Fernando Pessoa e Luís de Camões, tendo vários livros 

publicados sobre a obra de ambos. Sua carreira acadêmica apresenta um volume manifesto de 

excelentes trabalhos correspondendo a vários títulos para a sua autora. Professora Titular da 

UFRJ desde 1944, Emérita em 1987. Professora Titular da PUC-Rio desde 1963, Emérita em 

2006. Professora convidada pela Universidade da Califórnia, campus Santa Barbara (1985) e 
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 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/05/1629503-em-entrevista-andre-abujamra-exibe-

video-inedito-do-pai-assista.shtml Busca em 10/05/2015. 
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Busca em 31/03/2015. 
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Lisboa (1987 e 1989). Orientadora de 72 teses de metrado e 42 teses de doutorado. Participou 

de 32 bancas de Concurso para Professor e de mais de uma centena de Bancas de Pós-

graduação. Aos 98 anos (nascida em 28 de agosto de 1916), a Professora Cleonice vem 

ministrando, até agora, cursos de Pós-graduação e realizando orientações de mestrado e 

doutorado
27

. Entrevistada, recentemente, pelo jornalista Roberto D’Avila
28

, que lhe perguntou 

como se sentia vivendo e trabalhando por tanto tempo, a mulher apaixonada por poesia, 

respondeu:  

“A velhice em primeiro lugar é uma vitória. Chegamos cá. Andamos todo esse tempo. 

É uma vitória porque estou viva e ativa até agora, durando mais do que todo mundo, 

onde vou nem sempre sou a melhor, mas invariavelmente sou a mais velha... também é 

uma derrota, toda minha família se foi e só sobrei eu... meu consolo é que não me 

tornei um fardo para ninguém”. 

 

Boris Fausto, advogado, historiador, professor (USP) e cientista político brasileiro, 

nasceu em1930. Em 2010, quando tinha 80 anos, atingido pelo luto decorrente da morte de 

sua esposa, teve o impulso de escrever um diário
29

, mesmo se sentindo angustiado entre o 

desejo de se resguardar e o desejo de se expor. Venceu o último, segundo seu autor, para que 

ele se redimisse da culpa pelo desaparecimento do seu diário de adolescente, por meio da 

publicação de outro diário, escrito por um velho. 

11 de setembro - SOPINHA 

“Leio na FOLHA uma entrevista de Paulo José
30

, que luta contra o mal de Parkinson há 

anos – luta que dispensa adjetivos ou advérbios. Falando de como lida com a doença no 

contato com outras pessoas, ele lembra algo que também sinto. Diz que é irritante ser 

tratado como criança pelas enfermeiras do hospital: 

- Chegou a sopinha! Vovô vai tomar a sopinha agora! 

Ao que ele responde, irritado: 

- Porra, caralho! Que sopinha o quê?! 

Já passei por situações como essa e fico pensando de que cabeças iluminadas saiu a ideia 

de infantilizar os idosos, como se a morte à espreita nos fizesse recuar, ilusoriamente, à 

condição de criança
31

”. 

 

No livro “O lugar escuro” a escritora Heloisa Seixas narra uma história real, a sua 

própria, entrelaçada com um pesadelo familiar. A partir do momento em que sua mãe adoece, 

todas as fases da lenta degradação de uma mente comprometida são descritas de forma 
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 Disponível em http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=9948&sid=668 

Busca em 05/04/2015. 
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 O brilho do bronze [um diário], São Paulo, Cosac Naify, 2014. 
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minuciosa e assustadora neste livro, que se assemelha "uma espiral assombrada", como define 

a escritora. As mudanças de personalidade, a depressão, as monomanias, a paranoia psicótica, 

o medo, as alucinações. Como lidar com alguém que está sendo afetado de forma inexorável 

pelo mal de Alzheimer? Parece ser esta a pergunta escondida nas entrelinhas da narrativa de 

Heloisa Seixas. 

“A revolta acabou. 

Consigo beijar minha mãe, acariciar-lhe as mãos, pentear seus cabelos. Quando chego em 

casa e ela me lança aquele olhar adocicado, um olhar de amor absoluto, semelhante ao 

que lança ao meu pai quando ele vai vê-la, parecendo imensamente aliviada em me sentir 

por perto, eu me sento ao seu lado e sorrio. Suas mãos ossudas, pegajosas, me procuram, 

suplicando uma carícia, um abraço. E eu dou. 

Antes, quando isso acontecia, eu recuava, com nojo, e me lembrava de todas as carícias 

que minha mãe sempre me negou. Antes, a aversão física que sentia por ela me fazia 

justificar, intimamente, o abandono de meu pai. Achava que ele fora sufocado – como nós 

– por aquela mulher mártir, capaz de se sacrificar o tempo todo pelo mundo inteiro. 

“Minhas costas são largas”, ela costumava dizer [...] 

Antes, eu não podia suportar seu papel de mãe abnegada que, tendo sacrificado tudo pelos 

filhos, queria o troco – ao menos de mim, a filha que ficou para trás. Antes, quando 

começou a enlouquecer, eu a odiava por seus filtros rotos, que deixavam aflorar a mágoa 

pastosa, o rancor de uma vida inteira, cada renúncia, cada pequeno gesto de tolerância e 

abnegação, subindo à superfície em golfadas, na forma de um lodo pútrido cujo odor acre 

coubera a mim, logo a mim, sentir. 

Hoje, tudo isso passou
32

”. 

 

Norberto Bobbio (1909-2004), foi um filósofo e político, historiador do pensamento 

político, escritor e senador vitalício italiano. Bobbio é conhecido por sua ampla capacidade de 

produzir escritos concisos, lógicos e, ainda assim, densos. No seu 94º aniversário, foi 

homenageado por muitas personalidades, de diferentes instâncias, entre eles, o brasileiro 

Celso Lafer
33

:
34

. Bobbio foi um ativista e democrata em seu país, a Itália, que apesar do 

esforço de muitos como ele, nunca alcançou se libertar verdadeiramente das malhas do 

fascismo. No entanto, Bobbio nunca deixou de se surpreender, enquanto percebia que sua 

vida cronológica estaria indo muito além das suas expectativas. E escreveu sobre esse tema, o 

próprio envelhecimento. 

“A verdade é que – é difícil explicar aos mais jovens – a descida em direção a lugar 

nenhum é longa, mais longa do que jamais imaginara, e lenta, a ponto de parecer 
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imperceptível (mas não para mim). A descida é contínua e, o que é pior, irreversível: você 

desce um pequeno degrau de cada vez, mas ao colocar o pé no degrau mais baixo sabe 

que nunca mais vai retornar ao degrau mais alto. Quantos ainda existem eu não sei. Mas 

de uma coisa não tenho dúvida: restam cada vez menos. [...] A sensação que experimento 

em estar ainda vivo é sobretudo de assombro, quase de incredulidade. Não sei explicar 

por qual ventura, protegido, sustentado, amparado pelas mãos de quem, consegui superar 

todos os obstáculos e perigos até mortais, doenças, acidentes, desastres naturais, as 

infinitas desgraças pelas quais a vida humana é assolada desde a hora em que nasce. [...] 

Estou louco. Cada vez mais trôpego, as pernas cada vez mais fracas, apoiando-me à 

bengala e amparado por minha mulher, ainda atravesso a rua”
35

. 

 

São muitas e variadas as histórias de velhas e velhos que tenho visto, ouvido, lido, 

vivido durante esse período de pesquisa. Aqueles que têm sua vida privada a descoberto, 

geralmente em vista de uma notoriedade que os coloca publicamente no mundo podem, 

mesmo involuntariamente, serem percebidos como exemplos. É o que eu pretendia quando 

iniciei este capítulo, escolhendo aleatoriamente alguns poucos personagens de uma velhice 

ativa e criativa. Entretanto, nenhum desses parece viver ou ter vivido um processo de 

“idealização da velhice”. Elas e eles sabem, que essa experiência de vida, tão próxima da 

inevitável finitude, traz consigo uma carga pesada de restrições, decepções, doenças, solidão. 

Parecem aceitar que “a vida termina de volta ao vale” (JUNG, 1971), e esperam por esse 

momento, vivendo. Mais uma vez com Jung (1971) que a esse respeito disse: se não tiveram 

medo de viver, não terão medo de morrer.  

Além desses, existem outros, e outras, anônimos, dos quais se tem notícia geralmente, 

nos dias de hoje, pelas redes sociais
36

 ou mesmo andando pelas ruas. 

 Uma mulher de 96 anos ministra aulas de yoga nos parques de Nova York. 

 Com 90 anos, uma mulher cumpriu seu sonho de se tornar uma desenhista e 

atualmente colabora com projetos inovadores em uma empresa do Vale do Silício, 

na Califórnia. 

 Outra mulher, de 99 anos, tomou como desafio costurar 1 vestido por dia para a 

causa africana “Pequenos vestidos para a África” e quer chegar ao 100º 

aniversário com o vestido de número mil. 

 Um atleta de 100 anos pretende ir ao próximo Mundial de Veteranos para alcançar 

o posto do “mais velho” a completar uma prova de atletismo. Ele começou a 

competir com 66 anos e é o único brasileiro bicampeão mundial de marcha 

atlética, na categoria entre 70/75 anos. 
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 Vou ao cinema com uma amiga e na saída, a caminho do estacionamento, ainda 

no elevador, escuto a conversa de 2 mulheres, comentando a respeito de uma 

terceira pessoa, ausente. Uma delas tinha feito a ela uma visita na tarde daquele 

dia e a outra queria saber se “estava tudo bem” com a pessoa visitada. Destaco o 

final da conversa:  

Fomos ao shopping fazer compras, depois voltamos à casa dela para um papo e 

uma xícara de chá... ela me pareceu muito bem-disposta.  

Isso é muito bom... e que idade ela tem agora?  

Fez 101 anos no mês passado. 

Efetivamente, os personagens mencionados, cada um à sua maneira, alcançou o status 

de velho, conforme se colocam os estágios reconhecidos no processo de envelhecimento. 

Cada um deles, também, parece ter encontrado uma maneira de tornar a própria velhice uma 

experiência de vida gratificante e valiosa. O que teria acontecido para que esses velhos e 

velhas – tão singulares, tão diferentes entre si - evitassem os apelos dos modismos de um 

equivocado “cuidar de si” (FOUCAULT, 2006), típico da cena contemporânea (COSTA, 

2004; MUCIDA, 2004; DEBERT, 2004; ARENDT, 2014)? 

“Sou um velho de espírito jovem”; “Sou velha, mas faço tudo que os jovens fazem”; 

“Sou velho mas não me sinto velho”; como se para serem valorizados tivessem que possuir 

algo de jovem ou dos jovens, sem perceber que as características atribuídas à juventude – 

ânimo, alegria, disposição – podem ser atribuídas, na verdade, a qualquer tempo da vida. 

Reiteramos, então, que o “cuidado de si”, da Antiguidade clássica à modernidade das ideias 

de Foucault, inclusive constrói uma crítica fundamentada a respeito do discurso homogêneo 

que prega, pelos meios midiáticos, “valores da juventude” para todas as faixas etárias.  

Opondo-se ele também a essa tendência, Jung escreve sobre o envelhecer:  

A vida desce agora montanha abaixo, com a mesma intensidade e a mesma 

irresistibilidade com que subia antes da meia idade, porque a meta não está no 

cume, mas no vale, onde a subida começou. A curva da vida é como a parábola de 

um projétil que retorna ao estado de repouso, depois de ter sido perturbado no seu 

estado de repouso inicial (1971, p. 359). 

A caminhada é árdua e arriscada, porque as leis da natureza
37

 mencionadas aqui por 

Jung pela imagem da montanha, são recusadas, segundo ele, pela curva psicológica da vida, 

desde o seu início. Enquanto, biologicamente, o projétil sobe, psicologicamente retarda. A 

criança recusa-se a crescer; o jovem evita tornar-se um adulto; e quando finalmente o 
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indivíduo alcança o cume da montanha, geralmente atrasado, ele senta-se aí para descansar e, 

psicologicamente, no cume ele deseja permanecer, evitando a inevitável descida. Agarrado ao 

cume, o medo que antes o paralisava diante da vida a sua frente, agora paralisa-o diante da 

morte.  

E embora admitamos que foi o medo da vida que retardou nossa subida, 

contudo, exigimos maior direito ainda de nos determos no cume que acabamos de 

galgar, justamente por causa desse atraso. Embora se torne evidente que a vida se 

afirmou, apesar de todas as nossas resistências (agora profundamente lamentadas), 

não levamos esse fato em conta e tentamos deter o curso da vida. Com isto, nossa 

psicologia perde a sua base natural. Nossa consciência paira suspensa no ar, 

enquanto embaixo (no inconsciente), a parábola da vida desce cada vez mais 

rapidamente (JUNG, 1971; p. 359). 

Nada mais distante do “cuidado de si” do que essa fixação em um tempo da vida que 

não é mais. Segundo Jung (1971, p. 360), do meio da vida em diante, só aquele que se dispõe 

a morrer conserva a vitalidade. A segunda metade da vida não significa subida, expansão, 

crescimento, exuberância, mas morte. A recusa em aceitar a plenitude da vida (pela fixação 

em estágios vencidos) equivale a não aceitar o seu fim. Tanto uma coisa como a outra 

significam não querer viver. Não querer morrer, então, é não querer viver. A ascensão e o 

declínio formam uma só curva. 

O discurso junguiano sobre nascimento/vida/morte me leva a mais um dos 

personagens que encontrei no curso da pesquisa. Trata-se de Barbara Heliodora
38

, (1923-

2015), que foi uma ensaísta, tradutora e crítica de teatro além de, reconhecidamente, uma 

autoridade em William Shakespeare, cuja obra tem sua melhor tradução no Brasil. Professora 

Emérita e titular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Condecorada pelo 

Ministério da Cultura da França com a Ordre des Arts et des Lettres e, no Brasil, pela 

Academia Brasileira de Letras. 

Barbara, 92 anos, morreu durante a escrita deste texto de pesquisa, no mês de abril. 

Morreu em virtude de problemas respiratórios, dos quais sofreu durante toda a sua vida. 

Apaixonada por teatro desde a infância, decidiu tornar-se crítica por sugestão de uma amiga, 

admiradora do ponto de vista dela sobre a cena teatral. Nessa atividade Barbara se manteve 

durante 50 anos. Espantava-se ao ser reconhecida nas ruas do Rio de Janeiro e, no meio 

teatral, sua figura alta e imponente, a cabeça coberta por uma cabeleira branca, paralisava 

todos ao seu redor – da plateia ao palco – em expectativa de suas contundentes palavras sobre 

“a peça da noite”. Próximo da sua morte, ela decidiu aposentar-se como crítica. Conservou a 
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dedicação à tradução do seu amado Shakespeare, além de manter, nas noites das segundas-

feiras, um grupo eclético que se reunia na casa dela há anos, para conversarem sobre teatro.  

Nesse cenário, ‘cuidando de si e dos outros’ (FOUCAULT, 2006), estudando, 

pesquisando, escrevendo, trabalhando, reunindo seus pares, envelhecendo mais e mais a cada 

caminhada diária à beira-mar, respeitada e reconhecida pela dedicação ao conhecimento sobre 

teatro, Barbara Heliodora confirma – em sendo quem foi – “que o significado de uma 

existência se revela na totalidade, exatamente ao seu término” (JUNG, 1971, p. 361). 

3.2 – O MAL-ESTAR NA VELHICE 

A crítica aos insistentes apelos aos modismos de um equivocado “cuidar de si” na 

cena contemporânea é compartilhada por EnéasTeixeira: 

Discursos hegemônicos tentam gerar formas de ser e viver que alimentam a 

sociedade de consumo e nem sempre acompanham a forma de ser do sujeito, seu 

estilo e sua maneira. Há uma carência de produção de sentido e, ao mesmo tempo, 

uma negação da história do sujeito em favor de uma estética estereotipada e sem 

apropriação de sentido tempo-espaço. Meios de comunicação de massa, livros de 

auto-ajuda e modismos atuais trazem dicas e prescrevem formas de vida para as 

pessoas usufruírem o máximo de prazer, superar todas as mazelas, manter o corpo 

de atleta, superar a doença, e assim por diante. Ignoram-se, contudo, coisas cíclicas 

da vida, deixando-se de compreender que prazer e desprazer, saúde e doença, viver 

e morrer, dormir e acordar fazem parte da polaridade da odisseia humana. Um dos 

grandes problemas da existência é a falta de sentido diante das vicissitudes da vida 

(2009, p. 303). 

Pois essa defesa inconsciente das “vicissitudes da vida”, impedindo que a experiência 

do sofrimento psíquico se revele como uma fonte de significados para o sujeito, significa que 

muitos de nós vivemos para valorizar os aspectos “luminosos” da existência: o sucesso, a 

qualidade de vida, a produtividade, a saúde integral, o corpo “sarado”, o alimento orgânico, a 

superação. Escondemo-nos da própria sombra, escondemo-nos dos pesadelos noturnos, da 

angústia latente, dos desencontros, dos fracassos, da melancolia. Qualquer vestígio de 

sofrimento deve ser superado de imediato – assim nos ensinam a nós, consumidores - desde a 

invenção moderna da sociedade de massas. O clichê, a frase feita, a normopatia
39

 é a regra, 

ainda que muito nos custe – literalmente ou não. Construção de sentidos? O que é isso? Tem 

algum curso que ensine? O resultado é garantido? Quanto custa? 

Se nos recusamos à experiência dos ciclos, das polaridades, das contradições, nossas 

vidas serão monolíticas, previsíveis, sob controle de um Outro, invisível e onipotente, que 

pode vir a ser a ideologia do Mercado, o deus Dinheiro, a negação do Diferente, a cidadania 
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corrompida, o ódio cotidiano – e mais. Nessa trajetória, que velhos e velhas deveremos nos 

tornar? O que faremos com esse período da nossa existência se tivermos negado sentidos aos 

sofrimentos de uma vida inteira? Como enfrentaremos a perspectiva da morte, as limitações 

crescentes em nossos corpos, o estranhamento causado pelo olhar das pessoas sobre nós? 

Tendo chegado à velhice obedecendo às regras para formas de vida de consenso (TEIXEIRA, 

2009), evitando a dor inevitável das fases críticas da maturidade
40

, na velhice não teremos 

alcançado uma base psicológica que nos propicie, por exemplo, o destemor de Maria Alice 

Vergueiro – uma mulher velha e doente representando, no palco, o próprio funeral. E se este 

exemplo não nos serve, por considerarmos a atriz produto mais do que singular de uma 

cultura de vanguarda, não teremos problemas por isso. Ficaremos então com o exemplo da 

mulher nonagenária costurando vestidos étnicos para meninas africanas, que tal? 

“Pensar no que estamos fazendo” – recomendava Hannah Arendt (2014).  

Começo a pensar para onde tem me levado este estudo sobre a velhice
41

. Acabo de 

apresentar e discutir uma série de personagens que, reitero, não me parecem ter se esquivado 

das crises, previsíveis e imprevisíveis, de suas vidas. O que diferencia esses velhos de outros 

velhos, notadamente desamparados, inertes, apáticos, deprimidos? São o outro lado da história 

da velhice, as histórias desses velhos.  

E esse lado sombrio de história de velhos diz respeito às articulações entre sofrimento 

psíquico e estrutura social de valores, ou seja, como conjuntos de valores sociais nos fazem 

sofrer. Desta forma, a reflexão sobre a velhice pode revelar-se bastante significativa enquanto 

crítica social. 

Isso acontece porque vivemos numa sociedade que exacerba a valorização da 

juventude em detrimento dos outros períodos da vida. Os velhos e as velhas, para se sentirem 

integrados socialmente, têm tais comportamentos que a sociedade acaba por ‘naturalizar”; 

ninguém percebe o horror dessa situação, ao contrário, isso é considerado muito bom para os 

velhos, porque indica que eles estão bem, saudáveis, longe da morte! Vivemos numa 

sociedade que, ao mesmo tempo em que busca diversas maneiras prolongar o tempo de vida 

das pessoas, luta contra a velhice. O que resta, então, aos que passam pela velhice, a não ser 

negá-la até o limite (SOUZA, 2003)? 

Dentre outros motivos tal situação se deve ao contexto neoliberal no qual vivemos, 

que possui valores ligados às características energéticas dos jovens como rapidez, força, 
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produtividade, padrão corporal. O velho representa uma ameaça à ordem do sistema, posto 

que não é mais produtivo ao capital e está em descompasso com o imperativo do “tempo é 

dinheiro”. E por isso o velho é relegado, por possuir características muitas vezes opostas às 

exigidas pelo sistema, que não lhe permitem mais ser tão apto ao trabalho, como era quando 

jovem. Para Mucida (2009), nada é mais pernicioso para a velhice do que o atual discurso 

capitalista. 

Se esse é o pano de fundo sociocultural para compreender a velhice e a finitude, se já 

houve um tempo em que a noção da morte como transcendência era um valor coletivo e 

comum, e se atualmente essa noção se dissipou, desvaneceu, isso significa que a atual doença 

emblemática da velhice – o mal de Alzheimer – consiste numa ameaça porque revela 

literalmente a ausência de sentido para quem é velho. Acrescento: doença igualmente 

ameaçadora para quem está envelhecendo; para quem já envelheceu; para quem convive com 

velhos e se dá conta que vai envelhecer. 

Quando esta situação fica claramente configurada, quando o velho nos coloca frente à 

antecipação da nossa velhice e da nossa morte, abalam-se nossas fantasias defensivas que nos 

levaram à obsessão por valores da juventude, fantasias que são construídas como muralha 

contra o desejo inconsciente de fugir das leis da natureza (JUNG, 1971). 

Nesse caso, a solução encontrada por muitas das famílias a fim de superar essa 

situação crítica encontra-se na internação do velho, ou da velha, numa instituição, mais 

exatamente numa “Instituição de Longa Permanência para Idosos”, uma terminologia que 

veio para substituir uma denominação antiga: o asilo. 
O material jornalístico produzido pelo E stadão é protegido por lei. Para compartilhar este conteúdo, uti lize o link:h ttp: //cultura.estadao.com.br/noticias/ teatro-e-danca,maria-alice-vergueiro-encena-seu-velorio-na-peca-why -the-horse,1666853 

3.2.1 – Modos de morar na velhice: um olhar sobre a realidade de cinema 

“Não quero nunca morar num asilo! Quero que fique aqui registrado meu desejo de 

que meus filhos nunca me coloquem num asilo”! 

Essas foram as palavras de minha mãe enquanto eu a filmava numa entrevista para a 

monografia final do curso de especialização em Geriatria e Gerontologia da Unifesp. Era o 

final do ano de 2005. Ela tinha 80 anos, e mesmo sofrendo de doenças crônicas, parecia bem-

disposta, alerta, atenta e muito vivaz. Minha mãe sempre foi uma pessoa avançada para seu 

tempo; depois da separação do meu pai, tendo feito somente o primeiro grau, com 38 anos de 

idade completou seus estudos até a graduação em Direito. Assim, a partir dos 45 anos, iniciou 

sua vida profissional como advogada. Uma mulher formada e bem informada era minha mãe, 

sempre ligada na aceleração das mudanças em nosso mundo. 
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O século XX marca com precisão a emancipação feminina com suas reivindicações de 

igualdade entre os sexos. Um mundo onde proliferam estabelecimentos educacionais em 

período integral especializados no atendimento a bebês e crianças pequenas, de modo que as 

mães não sintam necessidade de abandonar sua carreira profissional. 

Meus irmãos, irmãs e eu crescemos, nos casamos e tivemos nossos filhos dentro desse 

contexto. Quando nossa mãe entrou em definitivo no processo de envelhecimento, montamos 

um esquema onde, além de nossa companhia, afeto e apoio, cuidávamos de suas necessidades 

básicas e outras, nem tanto – suas idiossincrasias que muitas vezes nos pareceram 

intoleráveis. 

Uma de minhas irmãs fez um “mapa de revezamento” entre os filhos de modo que 

organizávamos nossas vidas de acordo com os cuidados dispensados a nossa mãe. De acordo 

ainda com esse arranjo, mantínhamos cuidadoras e empregadas. Assim, ela pode realizar seu 

desejo de viver em sua casa, já que tinha horror de pensar na possibilidade de morar numa 

instituição durante seu último período de vida.  

Foi com a ajuda dos seus 6 filhos, mais 2 aposentadorias (dela e do ex-marido) que 

minha mãe alcançou uma velhice segura e confortável – aqui já se antevê que o aspecto 

financeiro é fator fundamental na discussão sobre a vida dos velhos, inclusive no que 

concerne ao seu direito à dignidade.  

Desta forma, em grande parte devido à rede familiar lhe sustentando material e 

afetivamente durante a velhice, minha mãe pode realizar seu desejo de velha: a escolha de um 

modo de vida com liberdade e autonomia, seu modo próprio de cuidar de si (FOUCAULT, 

2006). 

Assim como era o desejo de minha mãe, posso deduzir que este seja também o desejo 

da maioria dos idosos? Para imaginar uma resposta, vejamos agora algumas referências 

exemplares de velhos no imaginário dos diretores e roteiristas de cinema. 

Em “Amor” (FR, 2013)
42

 a história tem como foco os idosos [europeus] Georges e 

Anne, um casal que parece diferenciado, especial talvez: o fato de estarem unidos, mesmo 

com a idade avançada, já é um mérito a ser celebrado em nossa sociedade de relacionamentos 

descartáveis. Suas interações e diálogos são muito interessantes e inteligentes, ambos 

demonstram autonomia e total controle de suas vidas. Ela, uma ex-professora de piano, possui 

vitórias pessoais, inclusive um pupilo que conquistou fama internacional... e por este caminho 

afortunado segue a narrativa fílmica e a construção dos personagens. Mas, em uma noite 
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como outra qualquer, surge aquela fração de segundos em que tudo muda. Anne se torna, 

dolorosamente, uma vítima de sua idade, que lhe ataca com um provável derrame (o roteiro 

opta por não esclarecer exatamente de que doença específica se trata). A saúde física e mental 

da mulher vai se deteriorando rapidamente e de maneira acentuada, e seu marido, dono de 

uma personalidade no mínimo heroica, assume o encargo moral de ajudá-la da melhor forma 

que lhe for possível. No entanto, Georges não imaginava que os cuidados com a esposa, o 

sofrimento dela e as interferências inábeis de uma filha negligente, poderiam levá-lo a uma 

situação-limite que acabaria por lhe trazer um dilema insuportável. Entre atender a 

companheira que explicitamente havia declarado que não queria viver numa instituição e dar 

conta do próprio esgotamento enquanto “cuidador velho”, ele decide dar fim ao sofrimento de 

ambos praticando um procedimento de eutanásia na esposa doente. O diretor Michael Haneke, 

como é próprio de suas criações, escolhe um desfecho trágico, no entanto realista o bastante 

porque sabemos que é possível de acontecer nas sociedades ocidentais contemporâneas, ainda 

que de forma velada. 

Ao se pensar nas alternativas de morar durante a velhice, não podemos nos esquecer 

que esta fase é marcada por uma enorme diversidade de envelheceres e diferentes velhos. 

Como a singularidade de um velho pode ser preservada quando ele vai morar num asilo, 

arriscando-se a viver submetido a normas de convivência que têm como objetivo manter 

padrões de funcionamento institucionais? Qualquer que seja a subjetividade envolvida, esta 

seria uma escolha esperada vinda da pessoa velha? Esta permanece como a pergunta central 

desta discussão. Voltemos então aos filmes. 

E se os velhos vivessem todos juntos? Seria uma alternativa? Uma pergunta viável? 

Uma possibilidade real? Uma resposta aparece na história do filme “E se vivêssemos todos 

juntos”? (FR, 2010)
43

. 

Na região da Grande Paris, vivem os casais Jean e Anniee Albert e Jeanne mais o 

viúvo paquerador Claude. Eles são amigos há décadas e, felizes, experimentam o 

aparecimento dos sinais da idade. Jeanne tem um câncer terminal, mas decidiu não contar a 

Albert, que já apresenta lapsos de memória. Claude, afeito a transas com garotas de programa, 

não possui o mesmo coração da juventude. Parte, então, de Jean e Annie, ambos com a saúde 

em dia, a proposta de todos morarem juntos na casa de campo deles. Além da ajuda mútua, a 

vida em comunidade propicia a troca de experiências e um contato diário próximo entre os 

velhos. O grupo contrata um jovem alemão para auxiliá-los nas tarefas da casa, grande e 
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antiga. Alguém poderia pensar: para um ator idoso, deve ser um prazer imenso interpretar um 

interessante protagonista e, no caso deste filme, são 6 os protagonistas representados por 

velhos atores a desfrutar desse privilégio. Porque, embora a aparente diversão patrocinada por 

esta história, o filme apresenta de forma peculiar as perdas presentes no envelhecimento: 

esquecimentos, restrições físicas, modificações na imagem corporal, conflitos familiares, 

vicissitudes típicas da convivência íntima. Por outro lado, no mesmo filme, fica revelado um 

aspecto precioso nas relações humanas: a empatia, o respeito e o afeto pelo outro. Uma rede 

de solidariedade e amizade acompanha o desenrolar da história do filme, um coletivo que 

transcende as dificuldades da vida diária e momentos de dor e luto, como a morte de um dos 

personagens. Parecem mudanças significativas conquistadas graças à coragem dos velhos de 

viver essas mudanças. Dessa convivência com os velhos, além de tudo, beneficia-se um 

jovem empregado, que aprende, ama e vive tranquilamente entre os velhos, com alegria. 

Desse jeito, entre a graça e a morte iminente, o diretor e roteirista Stéphane Robelin encerra o 

filme com uma cena tocada de beleza e ternura: o recém-viúvo sai de casa, pela rua, 

chamando pelo nome da mulher, esquecido da morte dela. Assim que ele sai, os outros velhos 

o acompanham pela rua, em fila, ressoando em coro com o amigo, o nome da mulher morta. 

As singularidades dos velhos abrem-se aqui para uma convivência plural onde todos se 

equivalem no campo das necessidades, dos valores, dos desejos, respeitado aquilo que os faz 

diferentes entre si (ARENDT, 2014). Na dinâmica cotidiana de relações que envolve os 

velhos personagens, destaca-se a cada cena, a configuração do “cuidado de si” elaborado por 

Foucault (2006). 

Para pessoas idosas e razoavelmente saudáveis, o leque das opções na velhice pode ser 

bastante amplo. Alguns podem pensar seriamente em mudar de forma radical seu modo de 

vida durante a velhice. No filme "O exótico hotel Marigold” (GR, 2011)
44

, do diretor John 

Madden, acompanhamos a história de 7 personagens aposentados que decidem fazer uma 

viagem a Índia, onde ficarão hospedados no hotel que dá nome ao filme: Evelyn que, após a 

recente morte do marido e a venda do apartamento onde moravam para quitar as dívidas 

deixadas pelo morto, se recusa a morar com o filho; Muriel, uma senhora ranzinza e 

preconceituosa que, necessitando de uma cirurgia de emergência, é aconselhada a ser operada 

naquele país; o casal Douglas e Jean, já desgastado por tantos anos de convivência. 

Completando o elenco, Graham, um prestigiado advogado que convive há décadas com a 

história de um amor impossível do seu passado vivido na Índia; Norman e Madge, que não 
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perderam as esperanças de encontrar alguém para passar o tempo que ainda lhes resta, seja 

para uma vida a dois, seja para redescobrir o prazer do sexo. 

É impossível não se encantar com a beleza e graça de Evelyn, que mostra que é 

possível recomeçar após perder um companheiro de uma vida toda. Ou mesmo o humor 

afiado de Muriel, que rende as melhores piadas com seu jeito adoravelmente mal-humorado e 

orgulhoso. Já Madge e Norman, ambos com a libido “em dia”, rendem cenas hilárias de 

cunho sexual. Nem mesmo o conflito mais denso do casal Douglas e Jean consegue ofuscar a 

alegria e bom humor propiciados pela visita dos 7 velhos à colorida e intrigante Índia. O 

diretor consegue unir um grupo de lendas do cinema britânico com uma história que, além de 

despertar os mais velhos, mostrará aos mais novos que chegar à velhice não precisa ser uma 

espera impotente pela morte mas, pode sim, revelar-se como a possibilidade de um novo 

começo, que atende à necessidade dos velhos de dar sentido e valor à vida em sua etapa final 

(JUNG, 1986). 

Em tempo: por que escolho o cinema para discutir a velhice? Como um filme pode ser 

considerado instrumento de pesquisa? De que forma um filme é capaz de nos orientar em 

relação a determinado tema? Vou procurar respostas que tenham como suporte o par 

compreensão & conhecimento, tal como o entende Arendt (2008). 

Segundo Wencesláo Machado de Oliveira Jr.
45

 (2009), nos últimos anos, a 

centralidade das imagens na construção do conhecimento e da formação das subjetividades 

tem sido assegurada por inúmeros autores, na continuidade dos estudos que apontam a 

dimensão cultural como central para o entendimento das sociedades contemporâneas. Por 

outro lado, segundo o mesmo autor, educar os olhos perante as imagens, não é somente fazê-

los ver certas coisas, valorar certos temas e cores e formas, mas é, sobretudo, construir um 

pensamento sobre o que é ver; sobre o que são nossos olhos como instrumentos condutores do 

ato de conhecer, levando-nos mesmo a acreditar que ver é conhecer o real, é ter esse real 

diante de nós. 

Justamente em vista dessas reflexões sobre o papel das imagens no imaginário cultural 

eu, assídua espectadora das salas de cinema, percebi como a filmografia com a temática da 

velhice poderia trazer pistas e ideias significativas para esta pesquisa. E especialmente quanto 

às imagens em movimento do cinema: 

A relação entre cinema e conhecimento extrapola o campo da educação 

formal. O que é específico do cinema em relação ao conhecimento é que este está 
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contido na imagem, ou melhor, na edição das imagens. Ao considerarmos os 

conhecimentos e saberes contidos nos filmes, transcendemos o uso do cinema e do 

audiovisual como ilustração, motivação e exemplo. Queremos trazer para o campo 

da educação e da didática o estudo de como os filmes, as imagens e os audiovisuais 

nos educam. Uma educação cultural que possui uma didática construída na tensão 

política e mercadológica que envolve as produções culturais da nossa sociedade 

tecnológica (MIRANDA, 2006, p. 2). 

No cinema aprendemos as coisas do mundo; cada filme nos diz de forma oral e 

figurativa as coisas do mundo e atribui valor a cada coisa, ensinando-nos as características 

mais importantes de cada uma. O cinema coloca as coisas do mundo numa sequência de 

imagens e numa arquitetura de lugares que não servem apenas para a compreensão da história 

que está sendo narrada. Este arranjo fílmico é um arranjo didático, em que o espectador, ao 

concentrar-se na história, aprende a olhar para o mundo, criando com as imagens uma visão 

de mundo, uma visão do mundo, das coisas do mundo e do que é importante para cada uma 

das coisas, ou seja, formas de valoração do mundo (MIRANDA
46

, 2006). 

Certamente que, na minha experiência, o cinema repercute como alguma coisa “que 

me toca” e “que me passa” (LARROSA, 2002), levando-me assim a compreender que aquilo 

que à primeira vista aparece como entretenimento, na verdade configura-se como valor 

significativo na construção da minha visão de mundo. 

Assim, aqui uso o pressuposto de que um filme pode apresentar modelos e modos de 

envelhecer que se apresentam como referências significativas no meu estudo sobre a velhice. 

E embora eu pudesse discutir ainda um razoável número de filmes para endossar meu ponto 

de vista sobre o cinema, vou comentar apenas mais um, de forma a confirmar como a edição 

de imagens pode nos educar em relação à velhice. Trata-se agora de um filme clássico, “A 

balada de Narayama”, sob direção de Keisuke Kinoshita (JAP, 1958)
47

. 

A história se passa numa aldeia remota localizada na região das montanhas do Japão. 

Por conta da escassez de alimentos, o povoado cria uma política voluntária na qual parentes 

mais novos carregam seus familiares com mais de 70 anos de idade para o topo da montanha 

Narayama, onde são deixados para morrer. Orin é uma senhora que está perto de se tornar 

septuagenária e começa a aceitar seu destino. Seu filho viúvo, Tatsuhei, não consegue 

suportar a ideia de perder a mãe. Seu neto, entretanto, está feliz em saber que Orin irá morrer.  

Orin, embora prestes a completar 70 anos, apresenta-se como uma mulher ativa, útil e 

forte, em contradição aos demais idosos dessa faixa etária: tanto é verdade que ainda possui, 
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 Prof. Dr. Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, da Faculdade de Educação da UNICAMP. Membro 

pesquisador do Laboratório de Estudos Audiovisuais OLHO. 
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 Disponível em http://jus.com.br/artigos/30498/a-balada-de-narayama Busca em 21/04/2015. 

http://jus.com.br/artigos/30498/a-balada-de-narayama
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por exemplo, basicamente intactos seus dentes (sinônimo de pessoa legítima a receber 

alimentação). Nessa lógica de vitalidade, mesmo próxima aos 70 anos, a personagem Orin 

torna o cumprimento da tradição de encaminhar os idosos ao monte Narayama muito mais 

difícil ao seu primogênito, que ainda enxerga na mãe uma figura saudável e ativa. Assim, 

segue o desenvolvimento do filme demonstrando este conflito interno na mente do filho: 

encaminhar à morte a genitora sadia ou violar o costume e a tradição local? 

Finalmente, o enredo envolvendo os aspectos dolorosos abordados pelo filme, cria a 

figura cosmológica da proteção do deus do Monte Narayama, na tentativa de tornar menos 

dolorosa a partida dos genitores. Entretanto, isso não alivia a mente atormentada do filho que, 

ao acompanhar sua mãe até o monte, encontra simplesmente um cemitério à céu aberto, com 

sinais evidentes do sofrimento vivido por aqueles que ali esperaram pela morte sagrada. Nessa 

cultura tão diferente da nossa, o fim da vida exige rituais específicos e coerentes com seus 

valores espirituais, que ao mesmo tempo abrigam a solução de questões práticas. O velho 

deve retirar-se para dar lugar aos descendentes jovens e suas necessidades de sobrevivência, 

numa experiência do “cuidado de si”, que leva em consideração o outro mediante um 

princípio comunitário (FOUCAULT, 2006). A marca dessa transição é dada por um ritual 

que, ainda assim, não poupa do sofrimento o filho da velha mulher. 

Como discuti anteriormente, são inúmeros os modos de envelhecer, assim como 

variadíssimas são as subjetividades atravessando o período final da vida. Cada um dos filmes 

comentados revela uma parcela dessa multiplicidade, assinalando ao espectador de cinema – e 

neste texto, ao leitor - que não há como uniformizar o discurso sobre a velhice.  

3.2.2 – A velhice em exílio 

Na minha experiência, tanto pessoal como profissional, de convivência com os velhos, 

percebo claramente a supremacia de uma atitude que os trata em termos irreversíveis, 

percebendo a velhice como um diagnóstico condenatório. Meu ponto de vista encontra 

ressonância nas ideias de Delia Goldfarb (2004), que ainda considera como foco central a ser 

discutido sobre a velhice, a organização psíquica dos velhos, em geral ignorada pelas famílias 

e pelos cuidadores. Segundo ela, ultrapassar as fronteiras institucionais e nossos 

comportamentos estereotipados é o caminho para encontrar “a essência e a singularidade 

daqueles que cuidamos” (GOLDFARB, 2004, p. 257).  

Ainda que Goldfarb restrinja sua discussão às demências sofridas pelos velhos, 

concluo que os pontos centrais dessa obra – Demências (2004) – apontem questões 
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significativas a respeito do sofrimento psíquico na velhice, à parte qualquer diagnóstico. 

Nesse sentido, volto a minha empatia com o trabalho de Goldfarb quando escreve: 

Na medida em que avançava [no livro] notava quantos pontos importantes 

tinham ficado sem ser trabalhados, quantos recortes deveriam ter sido realizados, 

com que vastidão esse tema nos desafia. Porém, percebi também quantas portas se 

abriram (2004, p. 259). 

Por isso mesmo, nada termina, nada se conclui nesta pesquisa sobre a velhice. Se 

pensar no estudo sobre o tema como crítica social relevante, as possibilidades me parecem tão 

amplas que eu poderia viver uma velhice inteira envolvida com meus pares, velhas e velhos, 

como eu, procurando significados para a última fase da vida. Aprenderia que muito se pode 

dizer sobre uma cultura somente pela maneira como ela trata seus avós, bisavós, tataravós... 

Há dimensões da aculturação que, sem os velhos, a educação não alcança 

plenamente: o reviver do que se perdeu, da história, tradições, o reviver dos que já 

partiram e participam então de nossas conversas e esperanças; enfim, o poder que 

os velhos têm de tornar presentes nas famílias os que se ausentaram, pois deles 

ainda ficou alguma coisa em nosso hábito de sorrir, de andar (BOSI, 1994, p. 74). 

Certamente me identifico também com a experiência de Bosi (1994) sobre a velhice 

como um precioso receptáculo sociocultural onde a câmara da memória tem papel primordial. 

Minha experiência com os outros, entretanto, confirma esses valores apontados por ela, como 

muito pouco significativos no atual cenário da velhice. Não presencio com frequência amigos 

em torno de seus velhos, celebrando datas tradicionais ou repassando as fotografias de um 

álbum de família; por outro lado, recebo muitos pedidos de referências para cuidadores, de 

asilos e de centros-dia. 

Relembro Arendt (2014), e seu conceito de animal laborans para compreender & 

conhecer o homem contemporâneo. Não seria diferente com o homem envelhecido que, sem 

apresentar utilidade no mundo produtivo, ou função no mercado, no melhor dos casos torna-se 

alvo como produto a ser consumido pela propaganda; no pior dos casos, um apêndice familiar 

a ser adequadamente descartado. Em nosso tempo, a destradicionalização de valores, a débil 

ação humana no espaço público, o desinteresse por causas coletivas, a cegueira na relação 

com o outro, a perda da historicidade, a escassez dos ritos, das tradições e memórias (Bosi, 

1994; Costa, 2004; Arendt, 2014) – coloca a velhice como tempo de vida especialmente 

descartável. 

Nesse contexto, cercado por limitações paralisantes de sua singularidade, ao velho 

resta como possibilidade de reflexão: “o que estou fazendo aqui”? “Como vim dar aqui?” Se 

acreditarmos, com Goldfarb (2004), que a organização psíquica dos velhos não seria 
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considerada nem pela família, nem pelos cuidadores, podemos concluir que o velho não terá 

ajuda em encontrar sentidos para a sua condição existencial. 

Também não surpreende a estimativa da demógrafa Camarano (2010) sobre o rápido 

crescimento de Instituições de Longa Permanência (ILPIS). A tendência é que o número de 

ILPIs aumente mais e mais, visto todas as mudanças que surgem no cenário de nosso tempo: 

mudanças nas famílias, nos arranjos domiciliares, na falta de empregados qualificados, 

problemas financeiros, circunstâncias socioculturais. As fantasias defensivas das pessoas 

perante um velho necessitado de cuidados, como discutimos anteriormente, é certo que não 

poderiam constar de um quadro demográfico.  

Por tudo isso e muito mais, é preciso manter-se radicalmente exigente ao escolher uma 

Instituição que recebe idosos.  

Em geral, os serviços oferecidos pelas diferentes ILPIS configuram um painel 

homogêneo, onde ações e comportamentos tendem à uniformização, ao que tudo indica 

visando facilitar o funcionamento hierárquico da Instituição, reforçando relações de poder, o 

que não inclui a subjetividade dos velhos sob sua guarda. Lembrando ainda que, em geral, as 

dependências de uma ILPI se assemelham mais a um hospital ou a um quartel, numa 

configuração do espaço físico muito distante de uma “casa de acolhida para idosos” 

(SANTOS E DAMICO, 2009). 

Mesmo que a infra-estrutura seja bem diferente das Instituições asilares 

tradicionais, persiste a mesma prática do apagamento das diferenças: mesma 

comida, horários pré-determinados para as refeições, banhos e outras atividades. A 

demanda é a de que os sujeitos apaguem seus traços particulares a favor do bom 

funcionamento da rotina. Os sujeitos devem deixar para trás todas as lembranças, 

todos os hábitos, todos os gostos e escolhas para se adequarem ao grupo 

(MUCIDA, 2002, p.86). 

São muitos, muitíssimos autores, como Mucida (2002), a fazerem a “crítica da 

homogeinização” em relação às instituições destinadas aos idosos. E, especificamente, 

acredito que o problema não seja exatamente a “adequação ao grupo”, mas, certamente, 

problema será a segregação imposta aos velhos no contexto hierárquico da instituição: nesse 

lugar qualquer resíduo de poder e autonomia em geral será negado aos velhos, inclusive em 

decisões que dizem respeito somente a ele próprio. 

Em geral, o velho acaba sendo constrangido a anular a si mesmo quando não apresenta 

os requisitos exigidos pelo discurso neoliberal dominante. Se o corpo estiver numa condição 

degradada e vulnerável, ainda será rotulado como decadente e condenado a viver à margem da 

convivência social: numa ILPI, portanto. 
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Ao que parece, algumas exceções podem ser encontradas, em geral quando a questão 

monetária não é obstáculo a ser enfrentado pelas famílias. As chances de se encontrar locais 

no estado de São Paulo com estrutura física adequada, nível ótimo de cuidados, além de 

atividades interventivas pertinentes às situações da velhice, parece estar crescendo. São 

conhecidos Lares, Casas de Repouso e Instituições de qualidade tanto em São Paulo (área 

Central), quanto no interior do estado. Uma referência é o Lar Golda Meir, fundado em 1937, 

que abriga um número grande de judeus (350 em 1997). Formado por uma população de 

imigrantes europeus, o Lar é mantido graças às contribuições dos próprios asilados e da 

comunidade judaica: nesses termos, importante é destacar que velhos judeus em situação de 

pobreza são igualmente recebidos no Lar. Além disso, a Instituição abrange a diversidade da 

sua população, atendendo satisfatoriamente velhos em diferentes estágios de dependência. 

De acordo com a pesquisa de doutorado da antropóloga Elisabeth F. Mercadante 

(1997), realizada nesta Instituição, o nível de satisfação dos residentes deste Lar é elevado. 

Por isso mesmo, a autora chama a nossa atenção para o fato de que, viver num asilo não será, 

necessariamente, prejudicial aos velhos; ao contrário, podem acontecer verdadeiros e vários 

benefícios. Em suas palavras: 

Os relatos dos entrevistados, asilados judeus, explicam claramente a vida 

social intensa que se pode desenvolver em um asilo, e que não poderia se dar, dessa 

forma, se cada um vivesse só e /ou com seus familiares. São, também, esses 

mesmos relatos que chamam a atenção para que haja uma nova reflexão, mais 

cuidadosa sobre Instituições asilares, no sentido de se rever conceitos teóricos 

gerais extremamente negativos sobre estas mesmas instituições, consagradas pelas 

ciências sociais (MERCADANTE, 1997, p.71). 

Mercadante então insiste para a necessidade de desconstruir o modelo hegemônico 

sobre velhice e institucionalização, recheado e permeado por fatores negativos e destrutivos: 

A idéia mais freqüentemente relatada pela literatura, em geral, é que asilo é 

um local onde tristeza, solidão e abandono não se separam. Essa visão fornecida 

pela literatura, de se ver no asilo “velhos abandonados” pelos seus familiares, 

vivendo na maior solidão, não é regra geral. No exemplo, do asilo judaico, o que se 

verifica, na verdade, é o inverso desta imagem. A vida cotidiana no asilo se 

encontra bastante distante da manifestação de uma experiência de solidão, de 

vivência de uma velhice solitária. O exercício de sociabilidade, no asilo, é 

reconhecido por todos os entrevistados, como de fundamental importância 

(MERCADANTE,1997, p.68). 

Entendo que a experiência relatada por Mercadante (1997) seja de caráter único, até 

excepcional, no sentido de que a comunidade judaica, fortemente impregnada por valores 

religiosos ancestrais, é histórica e culturalmente conhecida por seus atributos de apoio e 

proteção incondicionais a quaisquer de seus membros. É possível que esta situação do Lar 
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Golda Meir, tão diferenciada no cenário costumeiro das ILPIs, esteja relacionada ao fato de 

que o povo judaico tem como um de seus valores centrais, além de um forte senso de família, 

o sentimento de pertencimento comunitário, valor que contradiz, em muitos sentidos, o 

universo ocidental do animal laborans (Arendt, 2014). Digo “é possível” porque a esta altura 

não tenho como aprofundar essa questão que, aliás, considero bastante significativa. 

Outra medida de grande importância no contexto dos processos de envelhecimento é o 

combate à violência contra os idosos. Maria Cecília de Souza Minayo (2014), doutora em 

Saúde Pública e pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, ao tratar das várias 

expressões de violência contra a pessoa idosa, revela o número de omissões contra os velhos, 

cometidas principalmente por pessoas de sua convivência: filhos, cônjuges, parentes, 

cuidadores e comunidade. Por esta via pode-se imaginar a intensidade da angústia de parentes 

do velho, relacionada ao temor da própria finitude: expatriar o velho para a instituição vai 

permitir que voltem aos seus padrões habituais de comportamento. 

O Estatuto do Idoso alerta para que os casos de suspeita ou confirmação de violência, 

praticados contra idosos, devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde 

públicos ou privados à autoridade sanitária, e obrigatoriamente comunicados por eles a 

quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; Ministério Público; Conselho Municipal 

do Idoso, Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do Idoso. Tantos órgãos de 

proteção, entretanto, não têm garantido real proteção aos velhos, nem na instituição, nem no 

contexto familiar. 

Segundo Minayo (2014) nem sempre a violência contra o idoso é de natureza física. A 

maioria das queixas de acordo com o “Módulo Disque Idoso” do “Disque 100 Direitos 

Humanos” da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, revela que as 

agressões físicas corresponderam a 34% das queixas dos idosos (SEDH, 2013), entre os anos 

de 2010 e 2012, enquanto 62,5% é o índice de queixas de violência psicológica. Outra dado 

muito importante neste estudo: foi verificado um alto índice de negligência (68,7%) por parte 

de familiares e de serviços públicos, onde se constata que é nas famílias e nas ILPIs, que os 

idosos dependentes são mais afetados por negligências no tratamento pessoal, na 

administração de medicamentos, nos cuidados corporais e na exigência de que realizem ações 

para as quais não sentem vontade ou aptidão. De acordo com os responsáveis pelo estudo 

estes dados correspondem a um sintoma social de enorme gravidade e preocupação, 

confirmando a ideia de que o estudo do envelhecimento pode se revelar como fonte fidedigna 

de crítica social.  

Enfim, quanto ao velho isolado/asilado/expatriado/exilado, pode-se compreender que: 
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A morte ocorre sob múltiplas dimensões, em sua maioria de caráter 

simbólico e acontece gradualmente. As várias mortes começam muito antes da 

entrada no asilo e têm como um de seus eventos mais importantes, o momento da 

separação dos que envelhecem do âmbito das relações em que atuam os outros 

vivos (SOUZA, 2003, p. 5) 

A condição do idoso institucionalizado traz à mostra uma série de processos sociais 

cuja característica principal é a violência. A modificação repentina da sua condição humana 

com a decorrente perda de seus papéis sociais, faz com que ele chegue à instituição de 

acolhimento como personagem difuso e sem rosto. À violência, experimentada na família, 

soma-se a “vida administrativa” (SOUZA, 2003, p. 2), onde sua condição de cidadão é em 

grande parte suprimida. Essa falta de perspectiva coloca-o diante do que passa a ser sua 

companhia inevitável – a morte. 

Essa situação manifestadamente dramática no que diz respeito às circunstâncias que 

definem a velhice em nosso tempo (e em nossa cultura), me leva de volta à ideia de Goldfarb 

(2004), considerando a organização psíquica dos velhos um fator essencial e determinante 

para integrar os cuidados que habitualmente lhes são reservados. Acrescento ainda que, 

provavelmente, o sofrimento psíquico desses velhos, dessa forma poderia vir à superfície, 

criando significados relevantes, numa experiência subjetiva que lhes proporcionaria espaço e 

lugar para a expressão de suas singularidades.  

Essas associações que faço a partir das ideias de autores ocupados com o tema do 

envelhecimento e da velhice, me levam a outras formas e fundamentos sobre como abrir 

outros caminhos para a experiência da velhice (a qual todos nós, com data marcada, 

deveremos chegar).  

Para a psicóloga junguiana Grayce Elisabeth Vilas Boas Pinto (2015), quando discute 

o arquétipo do Velho Sábio
48

, afirmando que, afinal, nem todo velho é sábio. Então, ela 

apresenta ao leitor os aspectos contidos no outro polo da sabedoria, ou seja, ela destaca a 

importante função do velho tolo.  

Na velhice, o velho pode estar consciente de que nessa fase da vida ele se encontra 

liberto de uma série de obrigações e deveres, nada mais há para conquistar, e o tempo, bem, o 

tempo é todo dele, para desfrutar da vida como lhe aprouver. Agora, o velho pode “ser”. As 

convenções perdem a importância. E o velho nem tem a obrigação de se tornar um tolo – a 
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que autoriza e interdita ao mesmo tempo. Disponível em https://sonharsimbolos.wordpress.com/category/velho-
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não ser eventualmente, quando “ser tolo” é o caminho para permanecer em contato consigo 

mesmo, à parte qualquer convenção. A liberdade é um direito adquirido pelo velho, assim 

toda e qualquer escolha vai se apresentar a ele, em nome da sua vontade. Que seja um tolo 

sábio, ou um sábio tolo. Não importa, relevante neste caso é escolher o que lhe devolve a 

liberdade e restaura sua dignidade. Talvez não exista outra forma de, em estando 

institucionalizado, o velho “cuidar de si” de acordo com a noção da Antiguidade grega 

atualizada na modernidade por Foucault (2006).  
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4. A EXPERIÊNCIA DA PESQUISA 

 

A ideia inicial desta pesquisa originou-se quando finalizei o Mestrado no Programa de 

Gerontologia da PUC/SP em 2010, com a dissertação: “As várias faces do cuidar de si”, que 

consistiu de uma pesquisa para compreender & conhecer (ARENDT, 2008) o conceito do 

“cuidar de si” (FOUCAULT, 2006) na visão de profissionais da área da Gerontologia. Depois 

de fazer a escuta desses profissionais durante a pesquisa de mestrado, entendi que era o 

momento de escutar o discurso de velhos para tentar criar possibilidades de sentidos a partir 

de uma série de Oficinas de convivência. Para isso, contava com experiência anterior na 

interação com velhos – na vida pessoal e profissional – além de conhecimento sobre o tema 

da velhice, alcançado ao longo do Mestrado, e também no Curso de Especialização em 

Geriatria e Gerontologia pela UNIFESP, em 2003. 

Pensava em viver uma experiência que propiciasse um significado renovado aos 

estudos e/ou pesquisas a respeito de velhos. Como oferecer tal possibilidade? Como promover 

a pluralidade em um grupo constituído pelas singularidades da experiência de pessoas em seus 

anos de declínio? (ARENDT, 2014) 

Enquanto me passavam essas reflexões, a oportunidade de conhecer uma Instituição 

de Longa Permanência (ILPI) acabou acontecendo incidentalmente e assim encontrei um 

lugar adequado para criar e desenvolver as Oficinas de convivência com velhos. 

4. 1 – A “CASA DE REPOUSO TEMPO” (ILPI) 

A ILPI na qual desenvolvi a pesquisa de doutorado é uma Instituição privada 

localizada em um bairro de classe média da zona sul da cidade de São Paulo, aqui 

denominada como Casa de Repouso Tempo
49

. O valor da mensalidade na Casa
50

 era, 

aproximadamente, de R$1.800,00/ ano base 2012. 

A direção da ILPI é realizada por uma pedagoga com funções administrativas que 

aceitou prontamente minha oferta para criar Oficinas de convivência semanais com as 

internas.  
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 O nome da instituição é fictício a fim de preservar em sigilo as pessoas envolvidas na pesquisa. 
50

 A partir daqui a “Casa de Repouso Tempo” será denominada simplesmente “Casa”. 
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Os funcionários
51

 da Casa eram 8 (oito): 1 enfermeira, 4 cuidadoras, 1 cozinheiro, 1 

ajudante de serviços de faxina, além da diretora da ILPI. A Casa conta também com os 

serviços de um fisioterapeuta que faz visitas às internas em caso de necessidade, cobrando 

honorários à parte. 

Dado relevante é que nesta Instituição 80% das internas apresenta algum tipo de 

demência. Algumas das velhas apresentam sinais de doença de Alzheimer
52

 e outras estão em 

estágio avançado; algumas velhas, entretanto, permanecem lúcidas. 

4.2 – A HIERARQUIA DAS RELAÇÕES NO ESPAÇO DA CASA 

Logo na primeira visita, constatei que a Casa, embora apresentando estrutura física 

adequada, suficientes cuidados com as idosas e razoáveis níveis de higiene e limpeza, 

apresentava deficiências significativas quanto às atividades de lazer, entretenimento, 

socialização, as visitas. Além da falta de conhecimento gerontológico pela equipe de 

profissionais. Essas visitas iniciais revelaram-se muito importantes enquanto oportunidades de 

observação e contato com o universo das velhas na Casa. 

Durante o período em que desenvolvi a pesquisa (16 meses
53

), aos poucos fui 

observando outras peculiaridades importantes da ILPI: a população era constituída por quinze 

velhas, já que a Casa só aceita mulheres. Esta medida de internação somente para mulheres 

acontece devido à estrutura física do espaço da Casa, argumentando a diretora da ILPI que tal 

solução visa evitar possíveis situações constrangedoras entre os sexos
54

. A Casa está dividida 

em quartos duplos/triplos/quádruplos, mais um cômodo onde, sozinha, reside uma interna 

com sérios problemas clínicos nos membros inferiores. Essa velha passa praticamente o 

tempo todo no quarto, enquanto descansa as pernas postas sobre uma banqueta e/ou na cama 

observando o movimento na Casa através da porta de vidro do quarto enquanto lê o jornal.  

O espaço da Casa onde as internas permanecem mais tempo é a sala de TV e o 

aparelho permanece ligado quase o dia inteiro. A sala de TV é um espaço razoavelmente 

amplo, com vários sofás, cadeiras e mesas. Não há janelas, há apenas um espaço com janelões 

                                                 
51

 2 funcionários possuem diploma de nível superior: 1 enfermeira e 1 pedagoga. 
52

 “A doença de Alzheimer é apenas uma das várias formas de demências. Essas são doenças que causam 

deterioração das funções mentais, do comportamento e da funcionalidade. A DA é a mais comum das mais de 60 

diferentes demências e é responsável por 40 a 70% delas, levando a alterações progressivas da memória, do 

julgamento e do raciocínio intelectual, tornando o indivíduo progressivamente cada vez mais dependente, ou 

seja, necessitando da ajuda de outra pessoa para sua própria sobrevivência” (CAOVILLA e CANINEU, 2002, p. 

11). 
53

 De Setembro de 2012 a Janeiro de 2014. 
54

 Solução esta que fere os princípios do Estatuto do Idoso que não permite a segregação entre os sexos. 
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de vidro invariavelmente fechados. Durante a passagem do período das Oficinas, pude 

perceber que no verão o ambiente da sala ficava demasiado quente. Então, as velhas pareciam 

muito apáticas, desmotivadas e sonolentas. Por outro lado, no inverno o ambiente é gelado e, 

nesse caso, elas ficavam a maior parte do tempo restringidas às suas cadeiras e poltronas e 

cobertas por mantas grossas, gorros e cachecóis. Tempo quente ou tempo frio, havia muito 

pouca movimentação no grupo de velhas. Para imaginar melhor a dinâmica das relações na 

Casa, esclareço que não havia, por exemplo, suficiente número de cuidadores que pudessem 

acompanhar as velhas num passeio pelo jardim da Casa.  

Poucos são os funcionários e trabalham em sistema de rodízio. Percebi nos 

funcionários uma insatisfação, motivada principalmente pelo descumprimento de leis 

trabalhistas: eles não têm registro pela CLT
55

, além de se queixarem dos baixos salários. Mas 

de modo geral, na convivência com os cuidadores, funcionários e ajudantes, ficou claro para 

mim de que se tratava de pessoas bastante cooperativas e sempre em atividade em seu 

trabalho com o grupo de velhas.  

Por conta, provavelmente, do número insuficiente de funcionários na Casa, a sua 

maior queixa era a falta de tempo para cuidar das velhas, em outras atividades que não as 

AVDs (Atividades da Vida Diária). Essa deficiência involuntária por parte dos funcionários, 

tornou-se clara para mim quando procurei incluir os cuidadores nas atividades das Oficinas. 

Disseram-me esses funcionários que seria impraticável a participação nas Oficinas, em vista, 

sempre, de pouco tempo para muito trabalho 

Durante o período em que estive nesta ILPI não verifiquei nenhuma iniciativa da 

direção em desenvolver atividades com as internas. A única atividade realizada pela Casa, 

relatada a mim por uma das velhas, era a tarde da seresta, uma atividade irregular que 

consistia em fazer uma roda de cantoria sertaneja, musicada pelo marido da diretora e seu 

filho. Somente uma vez presenciei essa roda. Outra vez, conversando com o cantor, perguntei 

a ele porque não realizava com mais regularidade essas tardes de serestas, dizendo a ele que 

eu tinha percebido o gosto das velhas pela música e como elas pareciam tranquilas e contentes 

com a atividade musical. Para meu desapontamento, o cantor me respondeu que para elas a 

música era indiferente pois o que elas gostavam realmente era de assistir tv! 
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 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho foi criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 

sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo. A Consolidação foi assinada pelo 

então presidente no Estádio de São Januário (RJ) que estava lotado para comemorar o acontecimento. Disponível 

em: www.tst.jus.br/web/70-anos-clt/historia Busca em 10/04/2015. 

http://www.tst.jus.br/web/70-anos-clt/historia
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4.3 – UMA PESQUISA DE INTERVENÇÃO PARTICIPANTE 

Para Heloisa Szymanski e Vera Engler Cury, toda investigação psicológica implica 

sempre uma intervenção: 

[...] e desencadeia um processo de criação e educação de uma metodologia 

de pesquisa apropriada aos fenômenos estudados em seus contextos, respeitados o 

rigor dos procedimentos, o compromisso de construção do conhecimento, a ética 

da prática profissional e a responsabilidade social de oferecimentos de serviços de 

qualidade para a população (2004, p. 355). 

A fim de alcançar uma postura própria a uma investigação psicológica de caráter 

participante, o pesquisador deve dar crédito ao seu processo interior, deve deixar-se levar pelo 

problema inicial da pesquisa e, dessa forma, deve tornar-se ele mesmo o primeiro sujeito da 

pesquisa, testando em si as questões que deverá levar aos co-participantes do seu estudo 

(SZYMANSKI e CURY, 2004).  

Essa busca pessoal é um requisito para a compreensão & o conhecimento (ARENDT, 

2008) das mais diversas experiências humanas. Um processo como esse não pode ser 

apressado nem determinado com antecedência. 

[...] o processo exige a presença total, a honestidade, a maturidade e a 

integridade do pesquisador que não apenas deseja intensamente saber, mas está 

internamente disponível para se comprometer num longo processo de imersão e 

concentração, arriscando-se a abrir em si mesmo dores e dúvidas que podem levá-

lo a uma transformação pessoal (SZYMANSKI e CURY, 2004, p. 357). 

Vista dessa forma, a pesquisa torna-se uma oportunidade única de experiência 

humana. O pesquisador, o sujeito primeiro dessa experiência [de pesquisa]. 

Para Jorge Larrosa (2002), o sujeito da experiência é como um território de passagem, 

algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz 

alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios e efeitos. A experiência é, em 

primeiro lugar, um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, se prova, na 

dimensão da travessia e do risco. 

Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para 

outro, ou no transcurso do tempo. Pois a verdadeira experiência tem como 

componente fundamental a sua capacidade de formação ou transformação. É 

experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos 

passar, nos transforma (LARROSA, 2002, p. 25-26). 
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E quando a perspectiva de formação é uma prioridade, ao que tudo indica ao sujeito da 

experiência resta, inclusive, manter-se aberto à sua própria transformação durante o processo 

(SZYMANSKI e CURY, 2004; LARROSA, 2002),  

Aquilo que é denominado “processo” nesta pesquisa, como vimos, primeiro se refere à 

pessoa da investigadora-psicóloga atuando, portanto, em duas frentes de atividades. Esse 

processo exige uma disponibilidade que, igualmente, se reflete tanto em relação ao co-

participantes do estudo, como à compreensão & conhecimento (ARENDT, 2008) de 

conteúdos em permanente construção.  

O silêncio que tomava a sala de tv da Casa, desde a minha primeira visita, eu associei 

com a “falta do que fazer”, ou seja, à falta de atividades com as velhas sentadas em fileira 

frente ao aparelho de tv. Mais tarde, eu viria a tomar conhecimento das dificuldades do corpo 

de funcionários e cuidadores para dar um tipo de atenção alternativa ao grupo, já que eram em 

número insuficiente até para atender às AVDs das velhas na Casa.  

Quanto às famílias, havia muitas dificuldades a serem enfrentadas no quesito 

colaboração. Por exemplo: como estratégia para uma atividade atendendo idosas com graus de 

Alzheimer avançado, foi pedido a cada família que fizesse um quadro com as fotografias, da 

velha e de seus familiares e conhecidos, acrescentando nomes e graus de parentesco, a fim de 

que pudessem fazer uma experiência de reconhecimento de si e de outros. Poucas famílias 

atenderam a esse pedido de atividade, que apresentou resultados muito bons; à vista das fotos, 

muitas das velhas, segurando os quadros fotográficos, apontavam as fotos indicando a si 

mesma, a filhas, netos e outros.   

Ainda assim, e por ser assim, foi que pensei em criar uma série de Oficinas de 

convivência – as velhas, eu mesma, mais familiares e funcionários e cuidadores que se 

dispusessem à participação. 

Refletindo hoje sobre meu desejo de realizar as Oficinas, apesar das circunstâncias um 

tanto adversas, acredito que, naquela época, me coloquei perante a pesquisa como o sujeito da 

experiência descrito por Larrosa: 

O sujeito da experiência é sobretudo um espaço [grifo meu] onde têm lugar 

os acontecimentos. Em qualquer caso, o sujeito da experiência não se destaca tanto 

por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua abertura. 

Trata-se de uma passividade feita de paixão, de paciência, de atenção, que se revela 

por uma disponibilidade fundamental (2002, p. 24). 

Esperava também que, por sua vez, as velhas da ILPI se mostrassem disponíveis, de 

modo próprio, para atuarem como co-participantes da pesquisa, enquanto sujeitos da 
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experiência abertos à integração nas atividades das Oficinas. Buscar os sentidos da 

experiência do encontro entre a pesquisadora e as velhas, ao mesmo tempo construindo 

conhecimento nessa convivência – assim acabei compreendendo o conceito de intervenção 

participativa na investigação psicológica. 

Da minha parte ainda, a disponibilidade fundamental incluía uma decidida motivação 

em criar vínculos genuínos com as velhas da ILIPI. 

O principal esteio de meu método de abordagem foi a formação de um 

vínculo de amizade e confiança. Esse vínculo não traduz apenas uma simpatia 

espontânea que se foi desenvolvendo durante a pesquisa, mas resulta de um 

amadurecimento de quem deseja compreender a própria vida revelada do sujeito 

(BOSI, 1994, p.37). 

A partir dos vínculos com cada uma das velhas e com o grupo como um todo é que eu 

poderia pensar em procurar sentidos no discurso – de uma e de todas. Que essa luz de 

significações, ainda que efêmera, pudesse tocar o imaginário das velhas da ILIPI era meu 

maior desejo. Para tanto, registro aqui quais foram os pressupostos básicos na busca de 

sentido, investigado no contexto das atividades das Oficinas, ao privilegiar a escuta das falas, 

dos movimentos, das pausas, das resistências das coparticipantes: 

 Apreensão da experiência vivida: percepção e imaginação; 

 Busca de compreensão do sentido da experiência: pensamento e memória. 

Como esses pressupostos foram convertidos em procedimentos nas atividades do 

grupo de velhas da ILIPI, eu devo esclarecer nos relatos pertinentes a cada Oficina. 

Cumpre esclarecer ainda que, a convivência nas Oficinas, realizada pela 

implementação dessa modalidade de pesquisa de intervenção seria, potencialmente, segundo 

Szymanski e Cury (2004), uma via para o desenvolvimento de procedimentos de pesquisa que 

se convertem em práticas. Entretanto, é importante ressaltar que essas práticas não estão 

relacionadas a procedimentos previsíveis, o que impede objetivos que se dirijam a um ou 

outro tipo de generalização. 

E, se a pesquisadora e as coparticipantes desta pesquisa apresentam-se como sujeitos 

da experiência, convém destacar (LARROSA, 2002, p. 28): 

 Se o experimento é repetível, a experiência é irrepetível: sempre há algo como a 

primeira vez. 

 Se o experimento é previsível, a experiência tem sempre uma dimensão de 

incerteza. 
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 A experiência não é o caminho até um objetivo previsto, mas é uma abertura para 

o que não se pode antecipar. 

4.4 – AS OFICINAS NA CASA DE REPOUSO TEMPO 

4.4.1 – As velhas e a psicóloga-pesquisadora 

Com a finalidade de manter preservada suas identidades, escolhi substituir o nome da 

cada uma das velhas pelo nome de uma pedra. A princípio, não foi uma escolha pensada, 

apenas imaginei uma pedra, de acordo com minha percepção a respeito de cada uma delas. As 

pedras escolhidas: Safira, Diamante, Marfim, Ônix, Âmbar, Jade, Comalina, Esmeralda, 

Oliviana, Topázio, Cristal, Ametista, Malaquita, Opala e Turquesa (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2000). 

Depois, pensando, descobri que tinha encontrado uma forma de dar um valor a cada 

uma das velhas, um valor simbólico que se expressa na ligação entre as velhas/as pedras/ a 

natureza. No caso dessa escolha, ainda me dei conta que o valor de uma pedra é o de que pode 

ser encontrada em qualquer lugar do planeta Terra, desde sua superfície até seus estratos mais 

profundos e duradouros. Longevidade surge em associação direta com a palavra “pedra”. Está 

aí descoberto o sentido da minha escolha como nome para as velhas. 

O valor simbólico de uma pedra, a partir dessa mimese natural, pode ser encontrado, 

como imagem primordial (=arquétipo), em várias culturas. Dentre as mais antigas, encontra-

se a mitologia africana, na qual a pedra (e as pedreiras) pertencem à dimensão do Orixá 

Xangô, cuja energia está fortemente associada ao arquétipo da Justiça
56

. 

Além desse simbolismo, agora buscando um valor específico dentro da perspectiva 

junguiana, a figura da velha corresponderia, no tempo do final da vida, ao arquétipo da Velha 

Sábia. Como todo arquétipo, é composto de duplo aspecto: sabedoria, coragem, força de 

enfrentamento, persistência, prudência, experiência e virtude, de um lado. De outro lado: 

lentidão, fragilidades, dependência.  

Na velhice, domínio próprio da Velha Sábia
57

, a personificação encoraja um 

relacionamento entre componentes psíquicos opostos, possibilita o equilíbrio entre as 

polaridades do arquétipo.  
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 No Candomblé e na Umbanda, como Orixá Universal, Xangô irradia na Criação para propiciar equilíbrio, 

estabilidade e harmonia a tudo e a todos. É o Orixá do equilíbrio, da estabilidade e da razão. Sustenta e ampara 

os seres que vivem o Sentido da Justiça de forma equilibrada. Disponível em: 

http://www.seteporteiras.org.br/index.php/tradicao/os-orixas/xango Busca em 08/05/2015. 
57

 Ou do arquétipo do Velho Sábio. 

http://www.seteporteiras.org.br/index.php/tradicao/os-orixas/xango
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Afinal, segundo Jung, personificar é a base de toda vida psíquica, personificar, em 

última análise, significa estar em contato com as imagens da religião e do mito
58

. 

E diante destas velhas, eu como psicóloga e pesquisadora, participante com elas e não 

só por elas, nomeio e mim também como uma pedra: Citrino. Desta forma dou sentido aos 

nomes de pedras escolhidos, e como co-participante estou também eu entre os seres singulares 

dentro desta pluralidade (ARENDT, 2014) que é o grupo de velhas na Casa.  

 

AS VELHAS 

 

As pedras conservam um odor humano. A pedra e o homem apresentam um movimento duplo 

de subida e de descida (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2000). 

 
Safira 86 anos, é bastante lúcida, com problemas sérios de audição e de visão, o que a impede de 

interagir em grupos/oficinas e com muitas pessoas ao mesmo tempo; por isso prefere ficar no seu 

quarto. Parece muito inteligente e o seu passatempo preferido é ler, escrever poesias e contos. Safira se 

distrai com escritas intermináveis e adora escrever nomes de pessoas, animais tal como um jogo 

realizado na Casa numa das Oficinas. Desde que foi feito este jogo no grupo, ela continuou a se 

desafiar sozinha em seu quarto. Me pareceu que escrever é o que mantem Safira lúcida e envolvida 

com a vida. Safira tem um primo, seu único familiar, que a visita semanalmente. Mesmo sentindo 

muitas dores no corpo, parece estar bem.  

 
Diamante 64 anos e tem doença de Alzheimer. Mulher magra e fisicamente ativa. Anda o dia inteiro 

incessantemente pela Casa, até que, em vista da orientação recebida
59

, os cuidadores amarram 

Diamante atada por lençóis numa poltrona da sala. Diamante tem um olhar vazio, parece que não se 

concentra em nada, vivendo num outro mundo. Parece que nada afeta Diamante. Quando é alimentada 

ou trocada permanece seu olhar vago e sombrio, enquanto ela enfia na boca o alimento, sorvendo-o, 

nenhum olhar dela se fixa na comida. Não tem família por perto, isto é, durante o tempo que estive na 

Casa não vi nenhuma visita a ela, nem mesmo no dia de seu aniversário. Diamante faleceu em março 

de 2014 (depois que eu já havia encerrado a pesquisa, em janeiro de 2014).  

 

Marfim 86 anos, sofre de demência. Marfim tem uma pele muito bonita e rosada. Está sempre bem-

arrumada e não gosta de tirar fotos. Não sabe onde está, nem se é casada, nem quantos filhos tem. 

Lembra-se que tem filhos homens. É uma mulher calma e gosta de participar de qualquer atividade 

que lhe é proposta preferindo participar das atividades em que pode ficar sentada. Marfim está sempre 

sorrindo e gosta de ficar sentada de braços cruzados no sofá maior com uma amiga ao lado. Tem dedos 

das mãos endurecidos por possível artrose, o que prejudica a apreensão de objetos. Mesmo com essa 

limitação, gosta de fazer movimentos com as mãos quando tem creme à disposição e é ensinada como 

fazer uma automassagem. Como não sabe onde está, faz sempre uma pergunta “Quem vem me buscar 

irmã”?  

 
Ônix é uma espanhola alta e forte, tem 92 anos e conserva uma pele alva e rosada. Grau de demência 

leve. É doce e calma, parecendo inabalável, mas ao ser perguntada “como se sente? ”, ela sempre diz 

(em castelão): “Não estou nada bem minha filha”. A família de Ônix no Brasil é sua filha que tem 
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 “O livro vermelho” de Jung. Disponível em 

https://books.google.com.br/books?id=sopLCAAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=personifica%C3%A7%C3

%A3o+livro+Jung&source=bl&ots=6gDzOo1gEG&sig=BksRVu4gUhb3XzOGb_CRX9Fgmy4&hl=pt-

BR&sa=X&ei=wxqGVcyRHoK7-

AGM2JyADw&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=personifica%C3%A7%C3%A3o%20livro%20Jung&f=f

alse Busca em 05/05/2015 
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 Técnica de restrição corporal adotada pelas ILPIs. 

https://books.google.com.br/books?id=sopLCAAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=personifica%C3%A7%C3%A3o+livro+Jung&source=bl&ots=6gDzOo1gEG&sig=BksRVu4gUhb3XzOGb_CRX9Fgmy4&hl=pt-BR&sa=X&ei=wxqGVcyRHoK7-AGM2JyADw&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=personifica%C3%A7%C3%A3o%20livro%20Jung&f=false
https://books.google.com.br/books?id=sopLCAAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=personifica%C3%A7%C3%A3o+livro+Jung&source=bl&ots=6gDzOo1gEG&sig=BksRVu4gUhb3XzOGb_CRX9Fgmy4&hl=pt-BR&sa=X&ei=wxqGVcyRHoK7-AGM2JyADw&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=personifica%C3%A7%C3%A3o%20livro%20Jung&f=false
https://books.google.com.br/books?id=sopLCAAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=personifica%C3%A7%C3%A3o+livro+Jung&source=bl&ots=6gDzOo1gEG&sig=BksRVu4gUhb3XzOGb_CRX9Fgmy4&hl=pt-BR&sa=X&ei=wxqGVcyRHoK7-AGM2JyADw&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=personifica%C3%A7%C3%A3o%20livro%20Jung&f=false
https://books.google.com.br/books?id=sopLCAAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=personifica%C3%A7%C3%A3o+livro+Jung&source=bl&ots=6gDzOo1gEG&sig=BksRVu4gUhb3XzOGb_CRX9Fgmy4&hl=pt-BR&sa=X&ei=wxqGVcyRHoK7-AGM2JyADw&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=personifica%C3%A7%C3%A3o%20livro%20Jung&f=false
https://books.google.com.br/books?id=sopLCAAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=personifica%C3%A7%C3%A3o+livro+Jung&source=bl&ots=6gDzOo1gEG&sig=BksRVu4gUhb3XzOGb_CRX9Fgmy4&hl=pt-BR&sa=X&ei=wxqGVcyRHoK7-AGM2JyADw&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=personifica%C3%A7%C3%A3o%20livro%20Jung&f=false
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problemas circulatórios nos membros inferiores. Não podendo cuidar nem de si mesma, a filha 

também não tem como cuidar da mãe. É Ônix quem se ressente por não poder mais cuidar da filha. Em 

alguns momentos me parece que ela se sente culpada e aflita por não ter a filha perto dela. Ônix está 

quase sempre no seu quarto, gosta de dormir após as refeições e se locomove, com muita dificuldade, 

com um andador devido ao seu peso. Gosta de participar das oficinas, preferindo mais observar do que 

falar. 

 
Âmbar é uma mulher elegante de 88 anos. Sofre de grau avançado de Alzheimer e pouco ou nada de 

comunicação pode ser observado nela. Dizem os cuidadores da Casa que Âmbar foi uma senhora de 

sociedade, era muito rica e possuía muitos bens quando moça. Âmbar tem porte elegante e imponente. 

Veste roupas clássicas em um corpo bem magro. Está sempre com as pernas esticadas numa cadeira 

bastante confortável, usando uma manta leve sobre as pernas. Gosta de observar e eventualmente, ao 

participar das oficinas, fala em tom baixo palavras sem nexo, de forma quase inaudível. Âmbar tem 

problemas de audição e, para ser ouvida, a pessoa tem que se sentar próximo a ela e falar com clareza. 

Gosta muito de folhear revistas, o que faz com muita elegância: coloca a ponta dos dedos sobre as 

páginas e senta-se com as costas eretas e bem alinhadas. Âmbar recebe visitas esporádicas de seu 

marido.  

 
Jade tem 85 anos e sofre de mal de Alzheimer. É uma mulher ativa, carismática, com um encantador 

sorriso sem dentes. Bem-humorada quando envolvida em alguma atividade, destoa da mulher chorosa 

de quase todos os dias. A atividade que Jade mais aprecia são as oficinas que trabalham musicalidade. 

Jade guarda na memória letras e acontecimentos dessas Oficinas, onde se mostrava interessada, 

participante e muito criativa. Diz que foi muito trabalhadora e ativa quando moça, chegando a ser dona 

de uma empresa. Tendo sido uma empreendedora, Jade guarda características da função que 

permanecem até o presente, o que se percebe claramente quando ela ajuda na arrumação da Casa. 

Indica também as deficiências na organização da ILPI, mostrando-se bastante cooperativa em relação 

às outras internas. Tem um aguçado senso de ordem. Fica confusa quando não sabe onde está e o que 

faz na ILPI. Então começa a chorar e se esquece de tudo, do que comeu, o que fez e com quem morou. 

É quando fica desesperada dizendo: “Quem vem me buscar irmã? Me leva para minha casa? Me 

empresta um dinheiro? ” Seus parentes - única filha, genro e dois netos a visitavam com regularidade 

semanal. Depois de um ano de Jade na Casa, a família providenciou sua transferência para outra da 

ILIPI, embora essa interna se mostrasse muito bem adaptada na Casa. A saída de Jade da Casa 

aconteceu em setembro de 2012; cerca de um ano antes do término das Oficinas. 

 

Comalina com Alzheimer em estágio avançado, é a única velha do grupo que recebe alimentação 

entérica. Tem 79 anos, não se lembra do próprio sobrenome, nem do nome de seus filhos. Tampouco 

sabe o que faz na instituição e por muitas vezes pode ser encontrada dormindo num sono profundo. 

Comalina parece que está hibernando na cadeira alcolchoada. É bem magrinha e parece ausente; outras 

vezes olha e observa com doçura, principalmente quando realizamos atividades musicais. Recebe 

visitas dos familiares, mas quando chegam Comalina está sempre dormindo, e logo depois eles se 

retiram. Não parece em sofrimento, Comalina vive imersa em sono profundo. 

 
Esmeralda tem 69 anos e sua aparência é a de uma mulher de 80 anos. Tem grandes dificuldades de 

locomoção e de comunicação. Sua fala muitas vezes é quase ininteligível e gaguejada. Esmeralda usa 

uma medicação que a mantem apática a maior parte do tempo. Usa fraldas e cheira a urina quase 

sempre. Defeca na fralda na frente de quem for sem nenhuma cerimônia, anuncia o fato, e expressa um 

suspiro de alívio. É totalmente dependente para as AVDs. Esmeralda parece muito diferente da mulher 

que foi um dia, conforme relato dos seus netos: funcionária pública, responsável e que não admitia 

atrasos em seu setor. Resquícios de uma época que se mostram em suas palavras: “Deixa eu passar 

amiga, estou atrasada! preciso trabalhar”. Atualmente está sempre amuada, abatida, atônita, dispersa, 

distante, largada quase sempre na mesma poltrona. Participou de algumas atividades em ritmo bastante 

lento, mas com alegria, e ar cansado. Tem dois netos adolescentes que a visitam com regularidade e a 

acompanham ao médico quando é preciso. Quando eles chegam Esmeralda se transforma, seu rosto e 

olhar brilham de satisfação e sua gagueira desaparece. Eles a abraçam, ela sorri de alegria, parece 

acordar de um sonho. O toque dos netos deve ser mágico, porque devolve Esmeralda à vida. 
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Olivina 86 anos, lúcida e muito magra. É esquálida, esquelética, frágil e franzina, dando a impressão 

de que a qualquer hora seus ossos podem “se quebrar”. Pele bonita e nenhuma ruga. No período de 1 

ano esteve hospitalizada mais de 3 vezes para curar pneumonia, saía fraca e voltava animada. Na 

proporção de sua fragilidade habita uma enorme amorosidade em seu coração. Não tem um dia sequer 

em que ela não te cumprimente com dengos, beijos, cheiros e apertos e muitos elogios: “Nossa como 

você está bonita”, “Cheirosa”, “Que vestido lindo”! “Que cabelo bonito”! É extremamente sedutora e 

tem boa conversa. É muito agradável estar perto de Olivina em virtude do seu olhar carinhoso, sua voz 

mansa e doce, seu sorriso gostoso. Olivina foi uma mulher muito trabalhadora, costureira de Clodovil 

e Denner
60

 por muitos anos com dedicação e senso de responsabilidade. Reconhece um bom tecido e 

um bom corte de roupa. Aparentava lucidez quando falava de seu antigo endereço e telefone, e me 

pedia para avisar seu filho para lhe fazer uma visita. Olivina é extremamente vaidosa, estava sempre 

cheirando a talco, e não repetia a mesma roupa por muito tempo. Gosta muito de conversar e contar 

histórias e casos. Tem muitos casos para contar; das costuras, dos desfiles intermináveis, da pressa de 

fazer os vestidos e do prazer de fazer o que se gosta. Seu sonho era sair da ILPI e montar um ateliê. 

Em seus delírios me oferece a oportunidade de ser sua sócia. Magra e gulosa, Olivina é capaz de 

devorar até 4 bananas numa mesma tarde. Seu prato favorito é pão de queijo. Com um queijo debaixo 

do braço foi para sua última internação hospitalar de onde não mais voltou. Morreu em 2013, quando 

o projeto das Oficinas já tinha sido encerrado. Era viúva e seu único filho, segundo Olivina, a visitava 

muito pouco.  

 
Topázio é uma japonesa de 87 anos e 45 k. Muito magra, esquálida e pequena (deve medir 1,45 cm), 

aparenta ser uma pessoa extremamente lúcida e tolerante. Topázio é muito grata por morar na ILPI, 

apesar de ter uma família: filha, neto e primas. Diz Topázio que a família não tem tempo para ela, pois 

todos trabalham muito e não querem deixá-la só em casa. Ela compreende esta situação e parece estar 

bem na ILPI. Conta que a comida da Casa é excelente, que chegou bem mais magra na Instituição e, 

contente, afirma que já engordou desde sua chegada. Sua família visita-a com muita frequência, e a 

diversão dela é contar para eles as Oficinas realizadas na ILPI. Quando disse a eles o que cozinhamos 

nas Oficinas: pão de queijo, bolo e outras quitandas, a irmã e filha não acreditaram, reconta Topázio; 

“Como assim”? Topázio foi casada, e agora é viúva e conta com doçura que sua vida foi muito difícil 

por problemas econômicos. A família morava no interior do Paraná. Cultivavam o que comiam e às 

vezes tinham muito pouco. Trabalhou na lavoura, “deu duro” e conseguiu formar a filha em Direito. 

Essa conquista faz com que se sinta muito contente e com um orgulho estampado nos seus olhos 

pequeninos. É cuidadosa e carinhosa. Sempre que chego, ela diz: “ah! Hoje é o dia mais feliz da 

semana, pois sei que você vem nos ver e dar atividades! ” Um dia, ao indagar Topázio qual sonho ela 

tinha, o que gostaria de receber, por exemplo, no dia de seu aniversário? Foi muito difícil para ela 

responder. Pensou, pensou, pensou muito e depois de muita insistência ela diz: “Salgadinhos; 

empadinhas de palmito e coxinhas de frango”. Seu desejo foi realizado, e mais que isto, naquele 

aniversário Topázio sentiu-se presenteada pela vida. Contou que nunca tivera festa de aniversário 

porque a família era muito pobre. Topázio finaliza a conversa dizendo que aquele tinha sido o melhor 

aniversário da vida dela
61

.  

 
Cristal 76 anos, parece lúcida e vivaz, apresentando pequenos esquecimentos. Há dois anos atrás sua 

vida mudou bruscamente: já viúva, foi hospitalizada para fazer uma cirurgia simples de bexiga e 

quando retornou para casa teve um grande choque. Seus móveis e utensílios haviam se transformado 

em pagamento de drogas, pelo filho. Cristal viveu desolada por um tempo graças à ajuda de amigas, 

vizinhos, mas sentiu que estava se tornando um estorvo: “Cada um tem sua vida, seus problemas”. A 

partir de então resolve se mudar para a Casa a qual paga com o recebimento de aposentadoria e com a 

ajuda de alguns familiares, duas irmãs. Cristal tem problemas leves de locomoção, os quais não a 

impedem de sair da Casa, fazer compras, ajudar na ILPI, dobrar roupas, secar a louça. Usa uma 

bengala, é ativa e entusiasta. Tinha muitas atividades de trabalho na Casa que realizava sem 
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problemas. Gosta muito de conversar e trocar idéias. Aprecia quando chego com vários voluntários, 

pois nestes dias ela sabe que sempre vai haver um só para ela conversar. Parece muito grata e não há 

um dia que eu a visite que, na saída, ela deixe de agradecer o meu esforço e trabalho. Elogia as 

Oficinas e atividades realizadas. O que mais gosta de fazer é conversar, trocar idéias e curtir músicas. 

E ainda guarda um sonho: escrever um livro sobre sua vida. Cristal precisa de um voluntário que 

escreva para ela, pois já tem problemas com as articulações dos dedos e com a visão. Cristal é uma 

leitora ativa e concentrada. Adora também um bom piano, dança e bailes. Ela ficaria muito feliz se 

acontecesse um baile na Casa! Esperávamos que este seu desejo se realizasse um dia e a tempo para 

ela se divertir bastante. As atividades preferidas por Cristal nas Oficinas foram aquelas em que 

trabalhamos com fotografia. Oficinas de Natal por exemplo: fizemos fotos com roupas vermelhas e 

chapéus de Papai Noel, recortamos e penduramos com laço na árvore. Foram muitas as atividades com 

fotos e Cristal logo pede algumas para presentear as irmãs. Tem muito prazer em ver e ser vista, e 

quando as fotos estão do seu agrado fica muito feliz e orgulhosa. Cristal faleceu no início de 2015, 

dormindo; o projeto das Oficinas havia terminado há 6 meses.  

 
Ametista era a mulher mais velha da Casa; morreu no final de 2014, com 101 anos. Mulher muito 

franzina, muito lúcida e com excelente memória. Ficava encolhida na poltrona ou no sofá o dia inteiro 

coberta por uma manta de lã. Dizia que sentia frio e gostava de cochilar. Mas estava atenta. Quando 

nas oficinas a atividade que nomeássemos pessoas ou animais, por exemplo, mesmo de olhos 

fechados, Ametista dava a resposta correta. Ametista era muito querida pela família e recebia 

diariamente a visita de sua filha, neta e bisnetos. Chegavam depois do almoço e traziam frutas, 

sobremesa e biscoitos. A família de Ametista gostava muito de participar das oficinas, incluindo as 

crianças. Chegaram a trazer outros membros da família para contribuir nas Oficinas. Todo dia 

Ametista se encostava no sofá quase pele a pele com sua amiga Olivina, as duas muito magrinhas se 

aquecendo com o calor do encontro dos corpos. Olivina faleceu primeiro, e menos de um mês depois, 

dormindo, Ametista também se foi. Na época do falecimento das duas - Ametista e Olivina - o 

projeto de Oficinas havia terminado há 6 meses. 

 

Malaquita é uma mulher de 70 anos, muito magra e com demência. É muito agitada, repetitiva e 

exigindo sempre ser o centro das atenções. Malaquita gosta de participar das atividades, e quando 

fazíamos jogos de coordenação, de jogar bolas, ela não queria parar, queria sempre mais e mais, 

insaciável. Quando proponho alguma atividade ela repete o tempo todo que vai participar e me chama 

pelo nome inúmeras vezes. Quando estamos distribuindo alguma coisa ou alguma comida, bolo ou 

biscoito ela sempre pede mais e mais. Veste-se como uma menina e pede que lhe digam se ela “está 

bem assim”. É uma pessoa que precisa ser constantemente orientada para que se acalme e espere por 

aquilo que pede sem desespero. Seu jeito de ser perturbava demais as atividades das Oficinas, 

exigindo que os limites lhe fossem dados com frequência. 

 
Opala, 76 anos e com sérios problemas de circulação nas pernas. Usa cadeira de rodas, mas 

praticamente não sai do quarto. Seu quarto fica bem de frente à sala de TV e tem uma porta de vidro 

com cortinas. Opala deixa as cortinas abertas e fica observando o que acontece na sala de TV. Recebe 

visitas diárias de sua filha que lhe traz alimentos; frutas e outras encomendas e também jornais e 

livros. Opala senta-se na cama e concentrada na leitura dos jornais, porém já a vi várias vezes 

espreitando a sala. Opala é uma pessoa muito difícil de se relacionar e socializar: “minha mãe reclama 

demais”, dizia sua filha. Mesmo assim, quando cozinhamos e/ou cantamos parabéns para uma 

participante das Oficinas, Opala logo pede à filha que resgate sua porção da festa. Nunca recusa 

comida, e é bem forte. Também é inteligente, participou uma única vez de uma atividade de 

adivinhação. No início dizia que não queria participar e ia para seu quarto, mas continuou escutando as 

instruções e respondeu assertivamente. E saiu sorrindo. Além da visita diária da filha, não recebe 

visitas de mais ninguém.  

 
Turquesa, 78 anos, é uma mulher japonesa que teve dois AVCs recentemente e que apresenta sinais 

de demência. Passa o dia em uma cadeira de rodas. Ainda assim, tem saúde boa, de mulher forte. 

Pouco ou nada fala. Parece que tem entendimento, outras vezes parece que está muito longe, baixa a 
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cabeça e dorme. Quando envolvida com música ou outra atividade que a interessa, Turquesa sorri. 

Nunca soube de visitas a Turquesa. Paralisada pelas sequelas dos AVCs, apresenta todo tipo de 

dificuldade, inclusive para se relacionar e se comunicar. O ponto de contato com Turquesa é o seu 

olhar -vivo. No restante, parece indiferente, apática e distante.  

4.4.2 – Sobre as Oficinas 

Foram realizadas aproximadamente quarenta visitas à “Casa de Repouso Tempo”, 

onde foram realizadas as Oficinas, reuniões e conversas com os familiares (disponíveis) das 

idosas, conversas com os funcionários e voluntários da Instituição, além de observações do 

ambiente e da dinâmica do lugar. Procurei desenvolver conversas pessoais e coletivas, com o 

intuito não só de colher informações sobre as idosas, mas inclusive proporcionar uma escuta 

com possibilidade de criação de sentidos, enquanto começava a conhecer as particularidades 

de cada velha. 

Realizei entrevistas individuais, observando a necessidade de propiciar encontros 

coletivos, isto é, tentar colocá-las em posição de roda, diferente daquela habitual (enfileiradas 

para assistir TV), onde pudessem se comunicar umas com as outras e, quem sabe, se criassem 

assim novas expressões e relações no grupo. Outra estratégia que considerei pertinente foi 

incluir sempre que possível os familiares e cuidadores presentes na casa, envolvendo-os nas 

atividades das Oficinas. Com isto percebi que, se antes, os parentes encontravam dificuldades 

de contato com seu parente idoso, sem saber como se relacionar com ele, resultando a visita 

numa situação constrangedora, esse familiar, participando do grupo durante a visita, relaxava 

e ampliava sua percepção dos outros em seu entorno. Observei que nesta dinâmica de inclusão 

da família acontecia maior envolvimento, inclusive, com outros idosos do grupo. Por outro 

lado, os idosos vendo sua visita em interação com outros, esboçavam olhares de curiosidade e 

até sorrisos. 

A criação das atividades para as oficinas foi sendo desenvolvida ao longo do tempo da 

pesquisa, sob minha observação permanente, a fim de validar os resultados e analisar os 

procedimentos de cada uma das Oficinas. Ao todo, elaborei cerca de 40 atividades possíveis 

numa ILPI. Para inclusão neste texto final, selecionei onze Oficinas que ilustram a pesquisa; 

Oficinas significativas, com genuíno envolvimento e participação dos participantes e que 

serão o mote para a Análise. 

Oficina 1 SUBJETIVIDADE E MEMÓRIA 

Oficina 2 MEMÓRIA DAS SENSAÇÕES 

Oficina 3 MOBILIZANDO SIGNIFICADOS 
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Oficina 4 EMOÇÕES SONORAS 

Oficina 5 PAUSA PARA UMA BRINCADEIRA 

Oficina 6 DANÇA SENIOR 

Oficina 7 CRIANDO UMA NARRATIVA IMAGINÁRIA 

Oficina 8 EXPLORAÇÃO DOS SIGNIFICADOS SONOROS 

Oficina 9 OS SENTIDOS CRIADOS PELOS ORGÃOS DOS SENTIDOS 

Oficina 10 DA CONVIVÊNCIA COM UM CÃO 

Oficina 11 O EQUÍVOCO DO FUXICO 

Visitas a outras Instituições de Longa Permanência oram realizadas a fim de conhecer 

outros trabalhos e pensando na ampliação das possibilidades de criação de novas Oficinas 

para a Casa de Repouso Tempo. Também em Portugal, devido ao intercâmbio na 

Universidade de Aveiro (2014)
62

, e ao voluntariado nos Centros-dia e visitas a outras 

Instituições do distrito de Aveiro, e de suas redondezas: Apotena, Fátima e Viseu. 

4.4.3 – Construindo a convivência no espaço das Oficinas 

Em todas as Oficinas foi utilizado algum tipo de “objeto intermediário”. Tal objeto 

poderia ser representado por bolas de diferentes tamanhos e formatos, músicas diversas, sacos 

de pano, bonecas, pinos, e muitos outros. Até um pequeno cão serviu ao grupo como objeto 

intermediário. 

O objeto intermediário é uma instrumento desenvolvido pelo Psicodrama que se 

presta, num grupo, à redução dos estados de alarme (irritação, descontrole emocional, choro 

etc...); favorecimento do aquecimento para iniciar atividades; estabelecimento de vínculos 

bem como estímulo para colocar em evidência os conflitos dos participantes em relação à 

atividade proposta. É dessa forma que o objeto intermediário contribui para as diferentes 

expressões acerca das relações interpessoais
63

 vividas pelos participantes do grupo. 

Ao mesmo tempo, a escuta tornou-se referência básica de uma pesquisa de caráter 

psicológico envolvendo pessoas – na apreensão da experiência vivida e na consequente busca 

de seus sentidos. Quando se trata de participantes idosos, caso desta pesquisa, então, a ideia é 

que uma escuta adequada possa levar a um redimensionamento da velhice no mundo 

contemporâneo, percebendo-a por uma escuta transformada pela abertura para novos sentidos, 

significações e compromissos éticos. Seja a expressão criativa das velhas, suas histórias de 
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vida, desejos, angústias, alegrias, dificuldades ou experiências de vida. É então que a escuta 

pode fundar e revigorar vínculos, num contato precioso desenvolvido na relação com as 

velhas. A escuta das histórias de vida é insistentemente valorizada por historiadores, 

psicólogos e outros estudiosos. Para Ecléa Bosi
64

 a memória tem uma função social 

importante para os idosos, visto que seus interesses e reflexões tendem a se deslocarem sobre 

o vivido: 

De outra forma, Bosi (1994) convoca o leitor para os ganhos de quem se dispõe a 

escutar gente idosa, declarando que valoriza a importância de buscar nas memórias dos velhos 

o resgate da criatividade mediante as lembranças das brincadeiras de outrora; as danças, os 

cantos, e os jogos. Suas lembranças surpreendem e ensinam os valores de um tempo que não é 

mais, trazem os resíduos culturais que, segundo Jung (1971), são a pedra basilar do 

inconsciente coletivo. 

Qual a contribuição que esta pesquisa poderia oferecer aos estudos sobre a velhice?  

Possivelmente, um modo de se dispor em relação ao outro e também em relação ao 

conhecimento e sua elaboração. Um tipo de abordagem que necessita de um esforço de 

compreensão na ESCRITA sobre o outro (SZYMANSKI e CURY, 2004) de forma que esta 

relação não seja atravessada pela tentativa de reduzir o participante da pesquisa a modelos 

conhecidos. No caso das velhas da Casa, não corremos esse risco: primeiro, eu penso, em 

virtude das idiossincrasias de um grupo de velhas onde as singularidades reivindicavam sua 

marca a cada atividade da pesquisa. Também, eu penso, por uma atitude que cresceu comigo 

durante a pesquisa: escutar sempre, acreditar sempre, aceitar sempre. Não como uma espécie 

de permissividade aos “velhinhos asilados” mas, realmente, pela convicção de que este seria 

um bom caminho para todas as partes envolvidas, as velhas, os voluntários, os cuidadores e 

eu.  

Nessa escuta, procurei transcender os parâmetros organicistas que costumam orientar 

o tratamento e a relação com idosos demenciados, para tentar alcançar, nem que 

aleatoriamente, uma possibilidade de encontrar sinais de uma psicogênese que possibilitasse 

uma nova perspectiva sobre a demência senil de algumas velhas (GOLDFARB, 2004).  

Música, muito riso, situações engraçadas, devolutivas surpreendentes, foram a tônica 

dos nossos encontros em Oficinas. E, às vezes, exaustão, tanto das velhas como minha 

também. O conhecimento construído na prática psicológica é aquele incorporado às 

capacidades afetivas, cognitivas, motoras e verbais dos sujeitos. As significações percebidas a 
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partir desse princípio foram minha motivação para realizar, em pouco mais de 1 ano, cerca de 

quarenta Oficinas de convivência na Casa.  

Certamente as dificuldades aconteceram e não foram poucas. A própria condição de 

internas das velhas; a ausência de um programa regular de atividades voltadas para os desejos 

e necessidades das velhas; o esquema institucional travando muitas possibilidades de 

produção criativa; o sofrimento psíquico evidente e sem assistência ou suporte; os 

funcionários sobrecarregados numa experiência profissional exaustiva e sem garantias; as 

famílias que, com raras exceções, faziam visitas raríssimas às velhas internadas; a falta de 

espaço para atividades corporais e de movimento; quase tudo na instituição solicitava por 

fracasso e pela desistência. Felizmente nós, o grupo que semanalmente se encontrava para 

inventar novas formas de ser e de conviver, nós nunca pensamos em nossa experiência como 

um fracasso, nunca passou por nós a possibilidade de desistir de nossos encontros. 

4.4.4 – As Oficinas escolhidas 

Não posso dizer que tenha desenvolvido algum tipo de critério específico na seleção 

das onze Oficinas que decidi apresentar neste estudo, à exceção de uma que, a princípio, eu 

deveria considerar uma atividade fracassada. Depois, aprofundando a reflexão sobre o 

assunto, conclui que, entre as onze, teria sido a “fracassada” uma das minhas experiências 

mais interessantes e significativas no contato com as velhas da Casa.  

Na verdade, as Oficinas escolhidas foram aquelas em que se podia perceber, com 

razoável clareza, a disponibilidade e o envolvimento das velhas na atividade proposta, além 

de sinais que assinalassem os modos de percepção, memória, imaginação e pensamento das 

velhas – individual e coletivamente. 

Antes das Oficinas escolhidas, vamos à apresentação das pessoas que estiveram 

presentes como auxiliares nas atividades desenvolvidas durante as Oficinas escolhidas. 

OS VOLUNTÁRIOS
65

 

 

Desde o início da pesquisa optei por incluir voluntários nas atividades propostas pelas 

Oficinas de convivência. Durante esse período, aos poucos fui percebendo a importância de 

incluir não só voluntários, mas também cuidadores, funcionários e familiares nas atividades 

desenvolvidas para as velhas e com as velhas. O encontro que se constelava era entre pessoas 

singulares formando uma convivência na pluralidade. Encontro de diferentes pessoas num 

mesmo espaço que, embora espaço privado, era espaço propício para a expressão das 

singularidades das velhas da Casa. Cabe notar que, a experiência da pesquisadora e das suas 
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companheiras, as velhas, seriam abertas ao espaço público, à medida que este trabalho 

passasse pela banca de defesa de doutorado, lançando-se no mundo (ARENDT, 2014). 

Voltando aos voluntários. Pedi colaboração enviando mensagens eletrônicas para um grupo 

de pessoas de diferentes formações e experiências. Quase imediatamente recebi mensagens de 

aceitação. Ao longo da pesquisa contei com outros colegas, conhecidos e amigos que se 

dispuseram a colaborar. Ao todo recebi a contribuição de dez pessoas, além de um grupo de 

palhaços voluntários, e também de um grupo de estagiários de Psicologia. 

Neste registro, nomeei cada um dos voluntários como um pássaro. O pássaro é uma figura 

fugaz, sua passagem é efêmera, pois o pássaro está ali e não está, o pássaro é uma imagem 

que se associa ao movimento, à criação, e finalmente, à beleza na forma e no som. Desejando 

que assim parecessem, cada um dos voluntários torna-se um pássaro na minha imaginação: 

Beija-Flor, Bem-te-vi, Arara, Pardal, Loro, Águia, Rouxinol, Curió, Andorinha e Calopsita. 

Os documentos mais antigos entre os textos védicos mostram que o pássaro, ou ave, era tido 

como um símbolo da amizade dos deuses para com os homens. É um pássaro que vai buscar 

soma, isto é, a ambrosia, no alto de uma montanha inacessível e a dá aos homens 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2000, p.687). De modo ainda mais geral, os pássaros 

simbolizam os estados espirituais: os anjos. 

Beija Flor e Bem-te-vi foram as voluntárias que mais frequentaram a Casa e que 

demonstraram maior disponibilidade. Todos os outros, cada qual de sua forma, com sua 

singularidade cooperou da melhor forma, demonstrando empatia na relação com o outro, 

neste caso, as velhas da Casa.  

Conversei com os voluntários, explicando o objetivo da pesquisa, em que o foco seria 

construir um espaço de expressão e de escuta, com a participação das velhas da ILPI. 

Expliquei que as intervenções seriam elaboradas ao longo da pesquisa e que serviriam como 

instrumentos para estimular esse objetivo. Além disso, enfatizei a importância de nos 

colocarmos igualmente como sujeitos da experiência durante as Oficinas, a fim de, junto das 

velhas, nos percebermos como um só corpo durante a convivência em grupo. Indiquei aos 

voluntários que uma de suas funções deveria ser, a partir de cada participação nas Oficinas, 

realizar um registro do ambiente e da dinâmica do grupo.  

 
Beija Flor – dona de casa, 56 anos, me acompanhou nas atividades ao longo de toda a pesquisa. Beija 

Flor acabara de perder sua mãe e acreditava que cooperando como voluntária na ILPI poderia 

redirecionar o amor que não podia mais manifestar por sua mãe. Beija Flor sempre foi muito 

AFETIVA com as velhas. Foi a voluntária mais presente e mais ocupada em ajudar com suas 

observações sobre o grupo. Beija Flor conseguiu ao longo dessa experiência, desenvolver e criar 

outras intervenções em forma de jogos de papelão com colagens adequados para as velhas da ILPI. 

 

Bem-te-vi – estudante do 4º semestre de psicologia, 28 anos, uma pessoa bastante COOPERATIVA. 

Bem-te-vi participava das atividades com muita animação e entusiasmo. Este seu empenho auxiliou na 

adesão e na realização das Oficinas. Contribuiu inclusive apresentando outros estudantes da 

universidade que frequentava para trabalharem como voluntários quando eu me ausentasse durante a 

viagem para Portugal
66

, próximo do final da pesquisa. Essa contribuição inesperada e muito bem-vinda 

facilitou o meu desligamento e desfecho da pesquisa: de Portugal eu permaneci orientando o corpo de 

voluntários por um semestre. 

 

Arara – dona de casa, 59 anos. Tal como o pássaro adora falar e conversar. Arara foi uma voluntária 

extremamente AMOROSA com todas as velhas da casa. Sua maior contribuição foi a de manter 

conversas com todos da casa. Ganhou a simpatia de todos, ao fazer amizade com vários funcionários e 

cuidadores, os quais mantêm comunicação com ela até hoje. Arara também foi a responsável por levar 
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 Bolsa sanduíche na cidade de Aveiro, durante o primeiro semestre de 2014. 
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várias vezes sua cachorrinha à ILPI e sempre tomava o cuidado de banhá-la e cuidá-la antes da sua 

visita. 

 

Pardal – engenheiro biomédico, 26 anos. Pardal é um jovem rapaz que se considerava muito 

brincalhão e criativo, até que se deparou com um espaço ocupado por velhinhas e um aparelho de TV. 

Pardal ficou realmente IMPACTADO e IMPOTENTE naquele cenário. Minha percepção é a de que 

este jovem, mesmo convivendo com velhos da sua família, viveu uma experiência chocante em sua 

visita à casa. De repente ele se viu rodeado por velhas bastante velhas, e fico imaginando se Pardal se 

deu conta de que um dia, ele mesmo se tornará um velho. Ao sair, confessou que não apreciou a 

experiência, se sentindo estranho e vazio diante daquela situação.  

 

Loro – rapaz maduro, engenheiro consultor, 58 anos. Ao visitar a ILPI, Loro sente uma enorme 

COMPAIXÃO pelas velhas que ali estão. Imagino que, se Loro pudesse colocava todas num carro e 

trataria de levar as velhas para sua casa para cuidar delas com atenção e afeto. Senta-se ao lado de 

Oliviana para conversar e ela possa, como gosta, de falar muito. No final da Oficina, vejo Loro se 

despedir prometendo um queijo mineiro para Oliviana que, ao que parece, deixou-o encantado. Loro 

entregou-se à sedução de Oliviana, e na mesma semana leva para ela um queijo mineiro inteiro. Na 

mesma semana, Oliviana sente-se mal e tem de ser hospitalizada, mas avisa que só vai para o hospital 

com o queijo debaixo do braço. E aconteceu conforme o desejo dela. Mas de lá Oliviana não mais 

voltou, no hospital morreu Oliviana. 

 

Águia – advogada, 60 anos. É uma pessoa que gosta de muito observar e também de conversar com as 

velhas da Casa. Fica ENCANTADA com a força e personalidade de algumas velhas. Acolhe as idosas 

pelo que são e admira a autenticidade que aparece na fala das velhas. Conversa muito com Oliviana 

que lhe pede sempre bananas. Ela as traz na semana seguinte e observa que Oliviana come quatro 

bananas de uma só vez. 

 

Rouxinol – fonoaudióloga, mestre em Gerontologia e cantora do Teatro Municipal, tem 44 anos. Esta 

pessoa auxiliou com várias visitas às velhas, com quem desenvolveu Oficinas de Musicoterapia 

excelentes. Percebi que Rouxinol se preocupa muito em trabalhar os movimentos respiratórios das 

velhas antes de iniciar o canto. É muito CUIDADOSA e ATIVA. Leva assobios, “olhos de sogra” e 

pede que inspirem e expirem com muito cuidado. Demonstra muita clareza e objetividade nos 

exercícios. Canta muitíssimo bem e faz de cada visita um concerto que mobiliza toda a Casa: além das 

velhas, eu mesma, funcionários, cuidadores...  

 

Curió – professora de informática, mestre em Gerontologia, 48 anos. Curió foi poucas vezes na ILPI 

pois já possui um outro trabalho voluntário e mora distante de São Paulo. Quando presente, Curió é 

muito DISPONÍVEL. Vivaz, aceita as velhas, como se apresentam com suas manias, conversa com 

todas com desenvoltura, firmeza e carinho. Confessa que, se tivesse tempo, desenvolveria um trabalho 

de informática com e para estas velhas. 

 

Andorinha – professora aposentada e cantora, 72 anos. Andorinha é uma senhora que, além de 

socialmente disponível, faz parte de um grupo de voluntárias que desenvolve trabalhos artesanais para 

os pobres e para os idosos; confeccionando mantas, cachecóis e outros adereços. Além disso, fez para 

a Casa vários instrumentos de sucata para auxiliar nas atividades musicais; chocalhos entre outros. 

Todos os instrumentos revestidos de lã para facilitar o manuseio das velhas. Andorinha é muito 

sorridente, levando ALEGRIA por onde passa. 

 

Calopsita – dona de casa, 64 anos. Calopsita gosta muito de estar e cuidar de velhos. Foi uma filha e 

uma nora muito dedicada. Conta que gostava e gosta de estar com os velhos. É alegre e sempre tem 

uma piada, um caso ou um conto para contar às velhas. Calopsita é MOVIMENTO. 

 

Posto o grupo de voluntários, vamos à apresentação das Oficinas escolhidas como 

referência para a Análise desta pesquisa. 
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Cada oficina apresentada tem duas seções:  

A primeira, que apresenta um tipo de protocolo sobre a atividade ministrada, 

constando dessa primeira parte objetivo, material, aquecimento, execução. 

A segunda parte refere-se à atividade apresentada na primeira parte, depois de ter sido 

experimentada pelo grupo de velhas da Casa
67.

 Assemelha-se a um “princípio de análise” que 

decidi fazer e agregar à pesquisa como parte importante na elaboração da Análise final dessa 

atividade
68

. 

                                                 
67

 Além do grupo das velhas, em cada atividade sempre havia outras pessoas, fossem familiares, cuidadores, 

funcionários, voluntários, sem esquecer a constante presença do cozinheiro da ILPI. 
68

 ANEXO III. 
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OFICINA 1 – SUBJETIVIDADE E MEMÓRIA 

 
Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 

Objetivo: Conhecer as participantes do grupo mediante uma experiência que destaca a 

memória. 

 

Material: bolas de gás coloridas, creme para as mãos. Música de fundo. 

 

Aquecimento: Todas as participantes sentadas em roda. Pedir que observem suas mãos, em 

seguida, que as movimentem, elevem as mãos na altura dos ombros e façam movimentos 

circulares como se fossem desenhar um círculo no ar. Depois, oferecer um creme, pedindo 

que esfreguem as mãos com força. Batam palmas, torçam os dedos, puxem os dedos. 

Massageiem os dedos das mãos, apertem como “pãezinhos”, friccionem todos os dedos, 

puxem os dedos. Massageiem os braços e antebraços, dando pequenas palmadinhas. 

Coloquem as mãos sobre as coxas apertando e massageando. Por último, massageiem o rosto. 

 

Na sequência, perguntar o nome de cada participante sem insistir e depois, sem pressa, 

perguntar o nome de sua companheira ao lado (esquerdo e direito), também sem insistir. A 

seguir, perguntar às participantes o nome das cuidadoras e/ou voluntárias que trabalham na 

Instituição. Depois disso, perguntar quem tem filhos e/ou netos. Perguntar as idades, nomes 

dos netos, dos filhos. Se notar alguma dificuldade em recordaras idades, não insistir. Se 

alguém não se lembrar de nomes, pedir que descreva os traços/expressões ou outras 

características da pessoa lembrada. 

 

Execução: Entregar balões coloridos de cores diferentes (azul, amarelo, rosa, vermelho, 

verde, branco, preto, roxo, prata) deixando que escolham o balão. Pedir que apertem 

levemente os balões, cuidando para não estourar. Perguntar a cada uma qual é a cor do seu 

balão. Na sequência, pedir para que fechem os olhos e então perguntar novamente a cor dos 

seus balões. A seguir, pedir que digam a cor do balão de suas vizinhas de cadeira; do lado 

esquerdo e do lado direito. 

Promover um jogo com os balões no qual umas jogam às outras tentando evitar que os balões 

caiam no chão. No final do jogo, oferecer a oportunidade de estourar o balão, para quem 

assim o desejar, com o auxílio de qualquer parte do corpo ou com um objeto de fácil acesso. É 

possível também, dependendo das condições da dinâmica do grupo, pedir que os participantes 

criem associações entre as cores dos balões com outros elementos. 

 

Avaliação da Oficina “Subjetividade e Memória” com o grupo de velhas da ILPI Casa – 

oficina 1 

 

O grupo parece ter aceitado muito bem as orientações para esta Oficina: o sentimento de ser 

vista e reconhecida ficou evidente na atividade em que foram nomeadas as pessoas da família 

das velhas. 

E a atividade com os balões parece ter sido uma oportunidade lúdica que possibilitou às 

velhas criarem por si maneiras singulares de se envolverem nessa atividade – usando 

principalmente as mãos e suas bengalas. 

O exercício de massagem aliado a outras atividades facilitou o entrosamento entre elas, 

parecendo estimular a oxigenação cerebral, como demonstraram suas aparências revigoradas 

durante esta atividade. Favorecido também o surgimento de cenas, casos, pessoas, 
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acontecimentos – oriundos da memória. O exercício de massagem nas mãos foi muito bem 

aceito, principalmente nos dias frios, pois acaba aquecendo as mãos ao ativar a circulação 

sanguínea. 

Além disso, as cores dos balões foram aproveitadas para criar outros jogos de associação com 

o grupo, tal como: “O que te lembra a cor branca? O que na natureza tem que é dessa cor?”. 

Essa experiência de associação foi muito bem aceita, acabando por proporcionar um ambiente 

muito divertido no grupo. Ao estimular as velhas a fazerem associações acontece, 

visivelmente, uma oportunidade de encontro no grupo. 

As cores da natureza, lembradas pelas velhas, foram sendo associadas a nuvens, neblina, copo 

de leite, flor do campo, plantas, céu, água do mar etc. Nas associações, a imaginação 

manifesta-se de forma que as velhas podem se deslocar do espaço previsível da instituição 

para um espaço imaginário, aberto e pleno de significados e lembranças de sua experiência de 

vida.  

Sentadas em roda as velhas se abriram sem resistências à atividade o que ficou demonstrado 

pela facilidade com que se expressavam livremente na roda de conversa. Certamente pareciam 

muito mais à vontade do que em sua habitual posição com as poltronas enfileiradas frente ao 

aparelho de tv. Essa nova formação das poltronas, em roda, facilitou sobremaneira a 

interlocução no grupo. As velhas permanecem atentas à dinâmica do grupo mesmo que, à 

primeira vista, algumas pareçam dispersas. Mais de uma vez, aconteceu de uma delas, 

“dispersa”, subitamente interromper a sequência da atividade, reivindicando em tom irritado: 

“essa palavra não vale, eu já falei antes”. Desde esse primeiro encontro, já se tornava evidente 

que a roda de conversa seria um elemento facilitador fundamental para a participação de todas 

nas atividades das Oficinas.  

Pude perceber que enquanto Jade (que tem grau avançado de Alzheimer) está em atividade, 

ela pára de chorar e se envolve bastante nas atividades. Quando decide sair, pede licença 

educadamente e diz que vai até ali pois alguém a espera no portão. 

Em Bosi (1994) fica destacado o papel fundamental da percepção quando o assunto é 

memória. Discorrendo, por exemplo, sobre as ideias de Bergson neste campo, Bosi escreve: 

“O seu cuidado maior é o de entender as relações entre a conservação do passado e a sua 

articulação com o presente, a confluência de memória e percepção” (1994; p. 49). No caso 

desta Oficina, a atividade pede pela percepção do tempo presente em nome do acesso às 

lembranças do passado, ao solicitar que as velhas nomeiem seus descendentes vivos, 

funcionários e cuidadores da ILPI. Enquanto possibilita a “confluência de memória e 

percepção”, a atividade cria recursos para elaboração significativa das identidades das velhas 

no grupo. 

O Guia para cuidadores com demência idealizado por pesquisadores da Universidade de 

Aveiro (CRUZ et al, 2014, p.2) desencoraja perguntas incisivas a pessoas com demência, 

orientando que não se insista em perguntas diretas relacionadas à memória como: “quem é 

você?” “você se lembra de...?” A dificuldade em atender a esse tipo de pergunta pode causar 

frustração, desconforto e agitação nos velhos que sofrem de demência. De acordo com os 

pesquisadores, a ideia não seria confrontar, mas resgatar os resquícios de memórias, fazendo 

uso de estratégias outras para facilitar a rememoração. No simples ato de escutar o próprio 

nome, já se abre a possibilidade da pessoa se reencontrar consigo mesma. Evidentemente, 

trata-se de singularidades, ou seja, cada pessoa tem seu estilo de resposta. 
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OFICINA 2 – MEMÓRIA DAS SENSAÇÕES 

 

Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina, visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 

 

Objetivo: explorar os órgãos dos sentidos a fim de provocar ressonância de conteúdos da 

memória. 

 

Material: um saco de pano escuro e grande para colocar objetos do cotidiano e/ou outros que 

possibilitem provocar sensações do tato através de objetos com superfície:  áspera, macia, 

dura, crespa, gelada, etc: pente, escova de cabelo, colher de pau, panela pequena, peteca, 

pedra, lixa, urso de pelúcia, escovas diversas, óculos, lápis, boneca, bolas macias, esponja e 

outros. Música de fundo. 

 

Aquecimento: Todas as participantes sentadas em roda. Pedir que esfreguem as mãos, e 

passem creme (para quem quiser). Massagear as mãos e bater palmas. Bater palmas com a 

palma da mão virada para dentro e depois virada para fora. Bater as palmas das mãos nas 

pernas e coxas várias vezes. Fechar as mãos e como (martelinho) bater delicadamente na 

lateral das pernas e cochas. Repetir o martelinho nos braços e antebraços. Esticar os braços, 

levantar ao máximo, pedir que inspirem e expirem pausadamente por 3 a 5 vezes. Imaginar 

que o ar que entra nos pulmões vai encher o corpo de energia; com ar que sai imaginar que 

está indo embora qualquer desconforto corporal. 

 

Execução: Mostrar o saco com objetos para as idosas e explicar que dentro do saco estão 

vários objetos diferentes, que elas não poderão ver, somente tocar e apalpar. Devem tentar 

descobrir o que o objeto é pelo tato. Oferecer para cada uma a sacola para que peguem um 

objeto de olhos fechados e/ou com uma máscara. Uma de cada vez, pegar um objeto. Se a 

idosa sentir muita dificuldade para descobrir, fornecer uma pista para facilitar a descoberta. 

Importante: antes de qualquer pista, deixe-as à vontade para tocar o objeto utilizando o tempo 

que for preciso. A pressa não faz parte dessa atividade.  

 

Avaliação da Oficina “Memória das Sensações” com o grupo de velhas da ILPI Casa – 

oficina 2 

 

É muito interessante explorar exercícios e atividades que estimulem os sentidos a fim de 

explorar e refinar os sentidos das velhas e de forma que se ampliem suas imagens na 

memória. 

A atividade com o saco de objetos desconhecidos estimulou sobremaneira a curiosidade das 

velhas. Essa atividade lúdica foi muito bem aceita, proporcionando ao grupo um tempo de 

descontração e genuína alegria.  

Nesta atividade sensorial percebi que o manuseio com objetos que fazem e/ou fizeram parte 

de seu cotidiano pode incrementar as capacidades residuais das velhas, favorecendo o bem-

estar e também o humor (CRUZ et all, 2014). Esta oficina proporcionou risadas e alegria às 

velhas: ao pegar numa colher de pau, um pente, uma chupeta, um bicho de pelúcia ou uma 

pedra. As formas, relevos e formatos proporcionaram às velhas vendadas uma experiência 

provavelmente inédita. Com essa experiência, aconteceu uma oportunidade de reviver 

momentos passados, desvelar memórias afetivas, e serem por essas memórias beneficiadas, 

mediante a associação das sensações criadas pelos objetos com suas fantasias imaginativas e, 
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ainda mais, pela expressão afetiva que atravessou o grupo durante as atividades da Oficina 

(BOSI, 1994). 

Um fator importante é que, como na Oficina 1, a posição ‘sentadas em roda’ facilitou 

novamente o entrosamento entre as velhas. A roda é uma construção no espaço que denota 

não só uma imagem estética circular, mas também engendra um encontro único, entre pessoas 

singulares, que representam uma convivência plural. (Arendt, 2014). Ressalto que essa 

convivência plural, em muitos dos encontros, foi ampliada pela presença das singularidades 

de funcionários, cuidadores, voluntários, participando das atividades das Oficinas.  

Podemos imaginar que, dentro desta roda, as pessoas sentam–se num espaço que se tornou 

comunitário, alcançando um sentimento de pertencimento que é característico de grupos onde 

a convivência abraça sem preconceitos as diferenças pessoais. Na verdade, as conversas em 

roda nas Oficinas, envolvem atividades pertinentes ao “cuidado de si” (Foucault, 2006), tanto 

numa perspectiva subjetiva quanto grupal, que inclui o outro, numa experiência espontânea de 

alteridade. Como eu percebo, a Oficina é um momento em que as velhas parecem estar 

envolvidas por um único sentimento: cuidar de suas necessidades, sonhos e desejos, num 

movimento simultâneo de extroversão/introversão de seus humores, muitas vezes 

surpreendendo pela pertinência de suas colocações e insights. 

Para finalizar aponto Cruz (2014) que, partindo de sua experiência, enfatiza a importância e 

os efeitos positivos da estimulação multisensorial para os idosos com demência. Estratégias 

simples de intervenção multisensorial podem ser benéficas, permitindo assim que a pessoa 

continue ativa e interaja com o ambiente ao seu redor. São estratégias que podem ser 

incorporadas nas atividades de vida diária (AVDs) e/ou nas rotinas simples do dia a dia de 

uma ILPI. Por exemplo: quando o idoso escova os dentes, a cuidadora pode lhe perguntar: que 

cheiro tem esta pasta? Você gosta? E a escova de dentes, é macia ou dura? Entretanto, Cruz 

(2014), chama a atenção para que se saiba avaliar a dose de estimulação oferecida às pessoas 

com doença de Alzheimer, e orienta para que seja uma dose sensata e equilibrada, tal seja, 

sem excessos.  
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OFICINA 3 – MOBILIZANDO SIGNIFICADOS 

 
Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 
Objetivo: explorar a memória, utilizando perguntas desafiadoras em busca de palavras do 

cotidiano, mediante um jogo de adivinhação de palavras, de nome popular: ”Stop oral”.  

 

Material: uma caixa contendo letras grandes do alfabeto, que podem ser recortadas de 

revistas e ou podem ser de plástico ou madeira. Estas palavras prontas (plástico ou madeira) 

são facilmente encontradas em lojas de brinquedos pedagógicos na sessão de jogos 

educativos.  

 

Aquecimento: Todas as participantes sentadas em roda. Pedir que observem suas mãos, em 

seguida, que levantem as mãos até a altura do ombro, depois espreguicem com vontade. 

Inspirar profundamente e expirar sentindo o ar sair dos pulmões. Em seguida pedir que 

escrevam uma palavra com a letra escolhida - C - por exemplo – e escrevam com as mãos no 

ar. Depois escrever no ar as outras letras do alfabeto. A seguir, pedir para que cada uma 

escreva seu nome no ar como se ali estivesse um grande quadro negro imaginário no ar. 

Música de fundo. 

 

Execução: Explicar para as idosas que vai retirar uma letra da caixa do alfabeto   pedindo que 

cada uma diga uma palavra de acordo com a categoria escolhida pela coordenadora da 

Oficina. Categorias: nome de pessoas, nome de doces, comidas, animais, objetos diversos, 

cores, cidades, peças de roupas, flores, filmes, canções, festas, histórias, e o que mais a 

imaginação permitir. 

Use o nome de alguma coisa, ou pessoa, ou situação a partir de uma letra sorteada. Com a 

letra C, diga o nome de uma pessoa que você gostaria de ver de novo. Ao perceber dificuldade 

para responder, não desistir e fornecer pistas. 

 

Avaliação da oficina “Mobilizando significados” com o grupo de velhas da ILPI Casa – 

oficina 3 

 

As velhas parecem ter aceitado muito bem as orientações para esta Oficina.  

No início desta atividade percebi que tiveram dificuldades em rememorar as frutas, as 

cidades, os nomes......e algumas ficavam um pouco aflitas, pois queriam participar da 

atividade. Como no caso de Marfim (que tem Alzheimer). Estávamos falando sobre nomes 

que começam com a letra M e ela ficou muito aflita. Quando percebi esta angústia, me 

aproximei de Marfim e pergunto com calma: “Qual é o seu nome?” e ela me respondeu: 

Marfim! Então ela se dá conta que seu próprio nome começa com a letra pedida e grita: é 

mesmo, Marfim! Com alegria evidente. Percebi por esta e outras experiências que é 

importante ficar atenta às pequenas dificuldades das velhas, para criar as necessárias 

intervenções.  

De acordo com a maioria dos manuais e livros dedicados às atividades para pessoas com 

Alzheimer, cresce a noção de que se deve esperar alguma dificuldade de ação por parte dos 

idosos. A tendência é que, muitas vezes, acontece de os velhos não se lembrarem de nada, ou 

quase nada. Mas, percebo que, se uma pista é dada, mudanças evidentes tendem a ocorrer. 

Assim notei a importância de não desistir na primeira investida, nem na segunda!. Da pessoa 

que orienta a atividade é exigida uma experiência de razoável imaginação e muita paciência a 

fim de elaborar continuamente associações que abram o caminho para atender aos objetivos 
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da atividade proposta, contemplando as necessidades do grupo. A estratégia de utilizar pistas 

repercute positivamente na execução do exercício.  O resultado, em geral, é gratificante para 

todos envolvidos na atividade. 

Por exemplo, ao perguntar: “Qual a fruta que se escreve com a letra B?” Quando não 

conseguem se lembrar, a frustração pode aparecer. Dê tempo suficiente para uma resposta. Se 

necessário forneça pistas, não se esqueça das pistas. Se ainda assim não houver respostas, 

ainda que equivocada, crie uma associação: “Qual a fruta que o macaco gosta? Uma 

associação simples repercute como mágica. Elas rapidamente respondem: Banana! com 

evidente entusiasmo. O intervalo de tempo entre a pergunta e a associação repercute na 

memória delas de forma rápida, inclusive com aquelas que têm doença de Alzheimer em grau 

não avançado. 

Depois desta experiência com o jogo das letras do alfabeto as velhas ficaram mais tranquilas, 

para iniciarem outra etapa na atividade de adivinhação. “Pegaram o gosto pelo jogo”, 

aceitando bem as pistas e ou as dicas (associações) até que encontrassem uma resposta. 

Percebi que elas se envolveram muito com esta atividade e deste encontro em diante muitas 

vezes eu voltei ao jogo do alfabeto com o grupo. Esta Oficina foi uma das prediletas entre as 

velhas da Casa. 

Em especial, esta atividade revelou-se como uma provocação para Safira. Após esta atividade, 

ela arrumou um caderno e nele escrevia todos os dias. No princípio escrevia nomes de frutas, 

animais, pessoas...tal como qual aprendeu na Oficina. Depois deste “tempo de ensaio” Safira 

surpreende a todos criando histórias e poemas.  

Percebo que, para Safira, a escrita não é só um passatempo, é também uma possibilidade de 

criação. O ato de escrever é uma ação que possibilita que ela atribua significados a sua vida, 

às pessoas e aos acontecimentos ao seu redor (ARENDT, 2014) enquanto narra suas 

percepções, sensações e sentimentos. O caderno é um mediador que permite a ela ser tocada 

pela experiência da escrita, manifestando-se num espaço de vida onde Safira pode se sentir 

livre mediante os recursos da sua imaginação (LARROSA, 2002), ainda que vivendo e 

escrevendo no contexto da Casa. 

Nesta atividade com as velhas percebi novas possibilidades de experiência na instituição, em 

um caminho que pode desconstruir os paradigmas impostos ao velho asilado. Tal experiência 

acaba por me fazer refletir em via oposta àquela discutida por Mucida (2004; p. 86). A autora 

apresenta, com aparente pesar, o apagamento de traços particulares em nome do bom 

funcionamento da instituição. Digo que certamente as rotinas exercem evidente controle sobre 

a população de velhos asilados. Por outro lado, quando são organizadas atividades de 

convivência criativa para/entre os velhos, esse quadro muda sua composição, tomando uma 

nova configuração. Por isso sinto, pela minha experiência com as velhas da Casa, que é 

possível reinventar as formas que habitualmente engessam as relações institucionais, pelo 

gesto simples de renovação da escuta dos velhos presos pelas amarras da velhice como um 

diagnóstico condenatório (GOLDFARB, 2004; p. 257), e como é o caso, mais ainda, daqueles 

que sofrem de demências senis.  
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OFICINA 4 – EMOÇÕES SONORAS 

 

Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 

Objetivo: Atingir as emoções, as faculdades cognitivas, os pensamentos e as memórias, 

mediante a exploração de sons musicais. 

 

Material: Canções de várias épocas: bossa nova, MBP, músicas carnavalescas e cantigas de 

roda. Línguas de sogra, chocalhos feitos com sucatas e outros instrumentos musicais de fácil 

manuseio.  

 

Aquecimento: Todas as participantes sentadas em roda. Iniciar exercício respiratório com a 

língua de sogra. Oferecer uma para cada participante da roda e, em seguida, pedir que 

assoprem a língua de sogra cada qual no seu ritmo por diversas vezes. Em seguida pedir que 

coloquem as mãos sobre a barriga para sentirem o ar entrando e saindo pelos pulmões. Este 

exercício pode ampliar a respiração que na velhice costuma se apresentar fragmentada e lenta. 

Música de fundo para facilitar a atividade. 

 

Execução: Quem inicia esta Oficina é Rouxinol, uma voluntária que é cantora lírica. Ela se 

apresenta para o grupo e pergunta o nome de cada participante da roda. Logo ela avisa que vai 

iniciar uma canção. Rouxinol começa num tom bem baixo e pede o acompanhamento de 

quem conhecer a letra da canção escolhida. 

A cantora permanece escolhendo as canções seguindo o mesmo ritmo pausado e um tom de 

voz que vai do sussurro ao vozeirão.  

 

Parabéns a você nesta data querida... 

Ciranda cirandinha... 

Atirei o pau no gato-to-to... 

Oh Jardineira por que está tão triste... 

Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é?  

Meu coração... não sei por que... bate feliz... 

Lá vem o pato patati pata colá... 

O teu cabelo não nega mulata... 

Oh abre alas que eu quero passar... 

Ai ai ai ai...esta chegando a hora, a hora... o dia já vem chegando meu bem... 

 

Avaliação da Oficina “Emoções sonoras” com o grupo de velhas da ILPI Casa – oficina 

4 

 

Por mais de uma hora foram muitas as canções cantadas, por mais de uma hora com pleno 

envolvimento de todos. Ágata movia a boca devagar e cantava baixinho. Muitas 

acompanhavam com palmas. Quando a cantora iniciou...Oh Jardineira porque está tão triste... 

Jade se exaltou e cantou alto, empolgada. Depois, quando foi entoada a música...  Olha a 

cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é?... Jade levanta e suspende os braços para o 

alto com entusiasmo. Todas riam e batiam palmas. A sala ficou envolta por uma energia leve 

e alegre. 

Para o neurologista Oliver Sacks (2007), o que resiste em pessoas com demência é a resposta 

perante a música. Isso acontece porque a percepção, emoção, memória e sensibilidade à 

música permanecem preservadas. 
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Para Sacks o objetivo da música no caso de pessoas com demência é atingir o self 

sobrevivente dessa pessoa, para fazê-lo aflorar pela exploração dos sons e ritmos musicais. 

As atividades com música foram invariavelmente bem aceitas pelas velhas que delas 

participavam animadamente. Algumas entre elas, que nunca haviam se expressado durante as 

atividades anteriores, mexem a boca, batem os pés e batem palmas…Parecem visivelmente 

envolvidas por emoções que emergem mediante sua percepção dos ritmos e dos sons. 

A música parece fundamental para a expressão de emoções. Quando se pergunta a uma velha 

da Casa: qual a música que marcou sua vida? A lembrança chega junto às memórias afetivas. 

A música do primeiro beijo é lembrada, a música daquele baile, de formatura, do casamento, 

enfim a música propicia, quase instantaneamente, a rememoração de um acontecimento 

significativo. As velhas da Casa sentem-se profundamente mobilizadas com esta Oficina 

musical. 

De acordo com a AMTA
69

 (American Music Therapy Association) a terapia com música é um 

tratamento válido e eficaz para pessoas que possuem necessidades psicossociais e problemas 

cognitivos. A música é um instrumento poderoso de expressão e criatividade. É utilizada 

muitas vezes para promover relaxamento de pessoas com doença de Alzheimer e outros 

estados de demência. As pesquisas mostram, (Brotons, Koger, & Pickett-Cooper 1997) que os 

indivíduos com demência ficam significativamente menos agitados durante e após encontros 

de oficinas musicais. Estes indivíduos igualmente tendem a se alimentar melhor depois das 

sessões musicais. A irritabilidade, depressão e ansiedade diminuem. A música aumenta o 

número de horas de descanso e dormida. A música também facilita a paciência dos idosos.  

A Música antecede toda e qualquer linguagem na História da humanidade, incluindo situações 

rituais que marcam a passagem da vida humana pela Terra: nascimento, juventude, velhice, 

morte. 

                                                 
69

 American Music Therapy Association /8455 Colesville Road, Suite 1000 

Silver Spring, MD 20910/Phone: (301) 589-3300  

Web: www.musictherapy.org/ Email: info@musictherapy.org  

http://www.musictherapy.org/
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OFICINA 5 – PAUSA PARA UMA BRINCADEIRA 

 

Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 

Objetivo: Explorar a coordenação motora a fim de possibilitar o resgate na memória das 

brincadeiras de infância, assim como prazeres antigos e diferentes afetos. 

  

Material: Boliche itinerante (feito com sucata: latas de refrigerante vazias encapadas com 

tecido e cola branca). Caixa de papelão grande encapada com tecido e ou papel colorido, 

bolas de vários tamanhos, pesos, texturas e formatos. 6 a 12 Bambolês de plástico colorido e 2 

pinos de trânsito (em formato de funil/ encontrados facilmente em lojas de material de 

construção). 

 

Aquecimento: Os participantes sentados em roda. Oferecer bambolês coloridos para que 

utilizem no aquecimento. Pedir para levantar o bambolê com as duas mãos, depois com uma 

só. Transferir o bambolê da mão direita para a mão esquerda. Mover para um lado, depois 

para o outro. Trocar com o parceiro do lado, movendo-o até chegar novamente ao seu 

bambolê original, depois de ter dado uma volta completa na roda. Pedir que explorem o 

bambolê e perguntar se alguém tem algo a dizer sobre alguma experiência de infância com o 

bambolê. Música de fundo.  

 

Execução: Aqui serão apresentados três tipos de jogos: boliche itinerante, jogo de 

encaçapar bolas na caixa e bambolês no pino. A Oficina inicia-se apresentando os 3 jogos e 

perguntando qual jogo as pessoas preferem jogar primeiro. Dependendo do tempo e da 

aceitação do grupo é possível realizar os três jogos numa única Oficina. 

 

Boliche itinerante: O jogo consiste em colocar 6/ou mais latas de refrigerante vazias 

encapadas com tecidos diversos coloridos e cola branca em cima de uma mesa de plástico 

enfileirando de duas em duas latas. Fornecer bolas de tênis e pedir para cada participante 

acertar nas latas tal qual num jogo de boliche. Sendo leve a mesa de plástico fica facilitada a 

mudança da distância entre as velhas e as latas. Desta forma é importante que o responsável 

pela Oficina avalie se a distância escolhida é acessível aos participantes, bem como o acerto 

das latas. É importante encorajar a participação de todos, mas sem insistência, respeitando o 

ritmo de cada um. Observar se alguns se divertem olhando, preferindo não jogar. 

 

Jogo de encaçapar bolas na caixa: O jogo consiste em acertar bolas de plástico e/ou de tênis 

dentro de uma caixa de papelão de mais ou menos 90 cm por 50 cm. A caixa pode ficar no 

chão, em uma banqueta baixa, no colo de um responsável. A distância entre a caixa e o 

participante deve ser adequada para possibilitar acertos. Pode-se utilizar cestas, baldes e 

outros recipientes se não se tiver acesso a uma caixa de papelão. 

 

Bambolês no pino: Este jogo consiste em oferecer aos participantes bambolês coloridos e 

pedir que joguem o bambolê para acertar os pinos de trânsito. O bambolê, por ser amplo e 

leve, pode ser encaçapado sem muito esforço. Colocar o pino no meio, num espaço onde os 

participantes possam arremessar os bambolês no centro.   

Ao final da Oficina perguntar aos participantes quais foram suas brincadeiras prediletas na 

infância com a finalidade de que, depois dessa atividade, os participantes possam recarregar 

sua energia vital numa roda de conversa em que eles compartilham suas lembranças. 
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Avaliação da Oficina “Pausa para uma brincadeira” com o grupo de velhas da ILPI 

Casa – oficina 5 

 

Todas jogaram inclusive Ágata, em geral num estado apático. Percebi que estavam 

envolvidas, atentas e pareciam se divertir. Quando acertavam, batiam palmas e aparentavam 

estar contentes. A atividade com estimulação motora, no caso do “boliche itinerante”, foi 

apreciada e proporcionou alegria e um ambiente de descontração na Casa. As atividades que 

incluíram o “jogo da caixa” e “acerto com pinos” foram igualmente apreciadas. . 

Ao jogar a bola de tênis, elas medem forças, movimentam os braços e equilibram a 

intensidade da força ao jogar a bola. Estas atividades de fato podem auxiliar na execução das 

AVDs e outras atividades. 

Quando perguntado uma a uma das velhas do que gostavam de brincar quando crianças, 

muitas lembranças vieram à tona. As velhas lembraram-se com aparente facilidade das 

brincadeiras de infância que relataram com alegria. A imersão no universo das brincadeiras de 

infância resultou em algumas cenas especiais na minha relação com as velhas. Percebi que as 

oficinas despertam nas velhas um desejo explícito de conversar compartilhando impressões. 

Isso ocorreu com Jade após a atividade, quando ela me chamou para me apresentar seu 

marido: “Esta é minha amiga de farra e de bagunça”. Como se eu fosse uma colega de escola 

dela, alguém com quem ela tinha acabado de passar um tempo significativo. Também ao final 

da Oficina. Ágata pede para ir ao banheiro e se demora um pouco. Na volta senta-se perto de 

mim e reclama de dores no rosto. Logo comenta que se ressente da falta da visita da filha. 

Mirna, a enfermeira confirma esta ausência, dizendo que a filha pouco aparece para ver a 

mãe. Ágata mostrava-se mais introvertida nas Oficinas anteriores. Nesta com os pinos, 

percebi-a mais participativa. Neste dia, aliás, quando cheguei a Casa,“fez festa,” sorriu e disse 

que estava com saudades. Ágata costuma demonstrar facilmente seus afetos - os melhores e os 

piores – igualmente. Percebi por este contato com Ágata que um vínculo começava entre nós 

duas. Pensando em Jade e Ágata naquele dia, relembro Bosi (1994, p.37): o desejo em 

compreender a própria vida revelada do sujeito contribui significativamente para a formação 

do vínculo na pesquisa. 

Nas atividades lúdicas que incluem jogos, aparece a oportunidade de reviver as brincadeiras 

de infância despertando prazer e alegria. 

De acordo com os autores CRUZ e SOUZA (1998; 2005), o desenvolvimento do aspecto 

lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para 

uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de 

socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento.  

Então, relembrando Bosi (1994) buscar nas memórias dos velhos o resgate da criatividade 

através das lembranças das brincadeiras de outrora: as danças, os cantos e os jogos é de suma 

importância.  
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OFICINA 6 – DANÇA SENIOR 

 

Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 

Objetivo: Colocar os participantes em movimento, possibilitando a aquisição de novas 

habilidades corporais e desenvolvimento dos aspectos físico, psíquico e social.  

 

Material: CDs e DVDs diversos: de Dança Sênior e outros que possam ser adaptados para 

esta Oficina. Sugestão: Roda Alegre – versão 1 (Curso Básico Dança Sênior/ Associação 

Dança Sênior –Unidade de Ação Da Instituição Bethesda). Instrumentos musicais e/ou 

chocalhos feitos com sucata, ou instrumentos simples. Filme desenvolvido pela USP que 

orienta os movimentos de dança sênior: https://youtu.be/ipg8EIRTwRo  

 

Aquecimento: todas os participantes sentados em roda. Pedir que estiquem as pernas e pés. 

Depois pedir que estiquem os braços e mãos. Abrir e fechar os dedos. Fazer este alongamento 

e soltar todo o ar dos pulmões. Pedir que fechem os olhos e fiquem atentos aos sons da música 

de fundo. Escolher uma música que inclua batidas e outros sons sincopados que propiciem 

mobilização corporal. 

 

Técnica da Dança Sênior (DS): A dança sênior
70

 (DS) é um recurso de intervenção 

terapêutico-ocupacional que auxilia pessoas hígidas a dançarem sentados. A DS é uma 

atividade grupal que integra música e atividade física, “trabalhando o corpo” por meio de 

coreografias criadas com músicas instrumentais e movimentos ritmados 

(CASSIANO et al 2009). 

 

Execução: Iniciar a atividade pedindo aos participantes que olhem com atenção os 

movimentos sugeridos pelo orientador da atividade. Avisar que não é preciso seguir à risca os 

movimentos. É possível aproveitar a oficina para que as pessoas criem seus próprios 

movimentos, desfrutando do prazer em encontrar seu ritmo próprio. Pode-se utilizar a música: 

Roda Alegre – versão 1 (Curso Básico Dança Sênior/ Associação Dança Sênior –Unidade de 

Ação Da Instituição Bethesda). 

Fornecer algumas referências e demonstrar alguns movimentos para os participantes: bater 

palmas, acompanhamento da música com chocalho, cruzar mãos, bater pernas para cima, 

lados e para dentro. 

 

Avaliação da Oficina “Dança Senior” com o grupo de velhas da ILPI Casa – oficina 6 

 

As velhas procuraram reproduzir em seus corpos os movimentos apresentados e faziam-nos 

com ritmo adequado. Logo ficaram visivelmente cansadas. Imagino que aconteceu porque as 

velhas não têm, na Casa, espaço nem tempo para realizarem regularmente qualquer tipo de 

atividade física nem mesmo um passeio diário pelo jardim. Parece que se movimentam do 

quarto para a sala, da sala para banheiro: essa é a uma rotina diária que torna restringe 

dramaticamente seus movimentos corporais, apresentando como consequência pessoas com 

precária resistência e ausência de vigor físico. 

                                                 
70

 A DS surgiu em 1974, na Alemanha, sob a liderança de Ilse Tutt, quando em 1977 foi fundada a Federação 

Nacional de Dança Sênior na Alemanha. Foi introduzida no Brasil por Christel Weber em 1978. A partir de 1982 

passou a ser aplicada no Ancianato Bethesda, culminando com a criação da Associação de Dança Sênior em 

1993, em Pirabeiraba- SC. CASSIANO et al (2009). 

 

https://youtu.be/ipg8EIRTwRo
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Segundo Cassiano et al (2009), apesar da falta de conhecimento sistematizado a respeito da 

dança enquanto instrumento de valor terapêutico e educativo, a dança sênior pode 

proporcionar benefícios físicos, cognitivos, sociais e emocionais. Dentre os físicos estão a 

mobilização, a flexibilidade e a coordenação motora; nos cognitivos, a atenção e a memória 

são componentes trabalhados com a prática contínua da dança; dentre os sociais, o grupo 

favorece a interação, a expressão e o sentimento de pertencimento dos participantes. A DS 

ainda pode ser considerada uma modalidade lúdica de convivência, surgindo como eficiente 

mediadora de relações humanas. 

Além disso, a DS como recurso no atendimento terapêutico ocupacional a idosos hígidos, 

pode proporcionar autonomia, autoconhecimento e potencial ressignificação do cotidiano. 

Eu recomendaria a Casa uma atividade diária semelhante a DS (recomendaria também a 

outras ILPI) como medida auxiliar necessária para colocar em movimento as velhas, assim 

melhorando não só a resistência física, como a saúde de modo geral. 

Segundo Hipócrates, importante é manter o corpo em movimento durante o curso da vida. O 

pai da medicina moderna, já na Antiguidade, discursava sobre valor do equilíbrio entre as 

energias corporais – o enormon e a physis - as forças responsáveis pelo vigor natural do corpo 

e por sua capacidade de curar a si mesmo. Em muitas culturas, acredita-se que o desequilíbrio 

das energias corporais é a causa primeira da doença, principalmente na medicina indiana e 

chinesa (MINDELL, 1989, p.14-15).  

Desde o início da minha convivência com o grupo de velhas observei essa negligência da ILPI 

em sua programação diária: nenhuma atividade física foi encontrada no planejamento da 

Casa. Uma falha grave em relação aos exercícios prescritos para um “cuidado de si” 

(FOUCAULT, 2006) que desse sustentação à autonomia das velhas. 
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OFICINA 7 – CRIANDO UMA NARRATIVA IMAGINÁRIA 

 
Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 
Objetivo: mediante uma narrativa, explorar a percepção, a imaginação, a memória e a 

linguagem, bem como as afinidades entre os participantes do grupo. 

 

Material: um saco de pano contendo um objeto (objeto facilitador). 

 

Aquecimento: todas as participantes sentadas em roda. Iniciar exercício respiratório. 

De olhos fechados imaginar que está dentro de uma cena rural: imaginar um lugar com flores, 

mato, céu aberto, temperatura agradável. Perceber os cheiros e os sons sem pressa, uma coisa 

de cada vez. Pisar o chão com força, sentindo a grama sob os pés, sentindo o calor do sol no 

corpo. Imaginar esse lugar como se fosse um quadro na parede do quarto de dormir. Pedir que 

conservem esta imagem dentro de cada um, no coração. Ficar atento à respiração. Abrir os 

braços e alongar. Abrir os olhos devagar. Fazer este exercício vagarosamente. Música de 

fundo.  

 

Execução: Iniciar a atividade avisando o grupo que existe um objeto dentro do saco de pano. 

Pedir que imaginem qual é o objeto que está dentro do saco, fornecendo algumas pistas. 

Esperar pelas perguntas que podem surgir no grupo. Por exemplo: é de comer? é de vestir? 

Fornecer respostas simples para cada pergunta e, ao mesmo tempo, juntar as pistas. 

Continuando: Um ônibus? Um carro? Sim. É um carro amarelo. E a partir do objeto 

encontrado, os participantes do grupo criam juntos um conto, uma história. 

Dando início: “Era uma vez um carro amarelo...” e os participantes associam em sequência os 

fatos e o ritmo da história imaginada.  

Se acontecer que a história vai se tornando um lugar comum ou clichê, é possível interferir 

com suavidade na voz para reiniciar por outro caminho, com mais imaginação, a fim de 

garantir que a narrativa criada surja mediante conteúdos significativos para os envolvidos 

nessa atividade. 

 

Avaliação da Oficina “Criando uma narrativa imaginária” com o grupo de velhas da 

ILPI Casa – oficina 7 

 

As velhas parecem ter compreendido satisfatoriamente as orientações para esta Oficina. O 

resultado desta oficina foi muito gratificante, percebi que mesmo nas velhas com Alzheimer 

as oscilações de humor não chegaram a prejudicar o desenrolar criativo da atividade, nem a 

criação da história. Percebi claramente que uma oportunidade de escolha se constelou nesta 

Oficina.  

 

”Era uma vez um carro amarelo...” e peço que continuem. 

Áries (o cozinheiro) fala: “o carro se chamava Lana…. 

Áries continua: O carro foi assaltado… alguém socorreu... 

Topázio diz: Cristal pagou o resgate ao ladrão, e o ladrão resolveu ir até a casa da Cristal e 

pede comida. 

Eu digo: Que tipo de comida? 

Jade: Ah! frango com polenta…. 

E de sobremesa? (eu) 

Pudim de leite condensado. (Jade logo responde) 
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Quem ajudou a Cristal? (pergunto) 

Topázio responde: Jade e Áries. Mas o ladrão se apaixona pela Marfim e leva a Marfim e a 

Oliviana para…? 

Jade fala: Nova York. 

Mas lá estava frio, e do que elas precisavam? (pergunto) 

Jade: casacos, gorros, luvas, calças... 

Pergunto a Marfim a cor do seu casaco? Ela responde: branco. E você Olivina? Ela diz: verde. 

E neva, neva...o ladrão as leva para...? (pergunto) 

Para o restaurante, responde Jade 

E o que comeram? 

Polenta! (Ametista, embrulhada numa manta e de olhos fechados) 

A história vai ganhando ritmo e criatividade, todas começam a rir imaginando as cenas. 

E para onde o ladrão as levou? (pergunto) 

Jade: resolvem voltar para Brasília! 

Pergunto: quem os recebeu? 

Jade fala: Getúlio Vargas. 

E onde ele as levou?  

Ah! Para visitar o Ministério (Cristal fala) e dar uma volta no lago de barco. 

Daí digo: o barco estava quebrado e as duas caem na água. 

Jade ri muito junto com as também. Jade se levanta e fazendo um movimento de jogar uma 

rede de pesca, diz, saindo da cadeira: Joguei uma rede e fui pescando a Marfim e a Oliviana. 

A risada foi geral. Muitas de nós chorávamos de rir, inclusive Jade. 

Depois disso pergunto: e agora? 

Jade: agora tenho que comprar roupas para elas, as delas estão molhadas. 

E o que você comprou?  

Calcinhas, soutiens, calça, camisa, vestido e maiô, caso precisem. (responde Jade). 

Então eu insisto: a Cristal ficou com a louça suja que o ladrão deixou para ela lavar. Quem 

lavou a louça? 

Topázio responde: eu. 

Daí aproveito e pergunto: que comida elas gostam? A polenta foi lembrada por todas. Vamos 

comer polenta um dia? Convido e todas se entusiasmam. Onde tem polenta? 

Quanto custa um prato de polenta frita? continuo... 

Peço que imaginem quanto custa: os preços variam de R$15,00 a R$35,00 reais um prato. 

Topázio lembra que na Casa ontem teve polenta com molho e que estava deliciosa. 

Emendo: quem se lembra do que comeram hoje no almoço? 

Vão dizendo: arroz, macarrão, molho e salada de alface roxa. 

Eu conto que adoro macarrão com feijão. Nessa hora, Esmeralda acorda e diz: “Eu também”! 

 

Ao sugerir a queda de pessoas do barco a certa altura da história, esperei que essa provocação 

desviasse a narrativa das velhas de um enredo que poderia se tornar facilmente estereotipado. 

No entanto, quando Cristal nos levou para um lago eu fui surpreendida por Jade que imaginou 

as velhas sendo recebidas “no Ministério, por Getúlio Vargas”! Também esperava que essa 

intervenção servisse para manter a atenção das velhas na atividade proposta, contando com 

que elas todas se tornassem personagens da história que ia sendo criada. Logo tive minha 

expectativa atendida, quando Esmeralda saiu do seu sono costumeiro na cadeira e 

surpreendeu-me respondendo: “eu também”, quando comentei minha preferência por um 

prato de feijão com macarrão.  

Lembro que a presença do cozinheiro e de uma cuidadora certamente foi um recurso a ser 

valorizado na roda daquele dia.  
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Por outro lado, pode aparecer aqui que esta atividade fluiu tranquilamente, sem nenhum 

espaço vazio durante a conversa, sem silêncios ou reações de apatia. Ao contrário. Por esse 

motivo, entendo que minha experiência anterior da dinâmica no grupo, foi o que me levou a 

estar atenta para interferir no curso da história de forma que, para mais ou para menos, cada 

uma das velhas se sentisse pessoa significativa na construção daquele enredo, ao ser 

convocada para uma participação efetiva. 

Muitos povos e culturas, desde tempos remotos, já utilizavam a arte de contar histórias com 

cunho educativo, transmissão de conhecimentos e também para transmissão de mitos. 

Atualmente essa arte primitiva já se consolida como um ato terapêutico e recebe o nome de 

“contoterapia” E tão importante no meio acadêmico, que se tornou tema de Seminário
71

. como 

aquele que ocorreu em Março de 2015 em Sintra /Portugal, com convidados e especialistas 

estrangeiros 

Ana Carolina Lemos e Nyêdja Cariny Gomes Silva (2012), no artigo: “A função terapêutica 

da arte de contar histórias”, refletem sobre o seu potencial terapêutico, ressaltando que a arte 

de contar histórias é uma atividade milenar pela qual a humanidade sempre atendeu à sua 

necessidade primordial de se comunicar e de perpetuar vivências. As ideias e fantasias dão 

vazão ao imaginário individual, coletivo espontâneo e lúdico, ampliando assim as 

possibilidades terapêuticas dessa atividade. 

Percebo essa condição ancestral nas velhas do grupo durante a Oficina. Ouvidas atentamente 

pelo outro, sentem-se acolhidas em seus ritmos e ideias próprias, o que parece libertá-las da 

ansiedade, mudanças bruscas de humor e momentos de apatia. Além disso, “cuidam de si” ao 

se sentirem vinculadas umas às outras pela natureza dessa atividade e, espontaneamente, 

acabam prestando “cuidados entre si”. Nessa Oficina, as velhas decididamente viveram uma 

experiência significativa de comunidade, ligadas pela criação de uma narrativa comum a 

todas, alimentada pela presença singular de cada uma delas (FOUCAULT, 2006; ARENDT, 

2014). 

                                                 
71

 O Seminário foi organizado pela empresa Moonluza, com o apoio do Instituto de Estudos de Literatura e 

Tradição (IELT) e do Centro Nacional de Cultura. Sintra/Portugal, 2015.  
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OFICINA 8 – EXPLORAÇÃO DE SIGNIFICADOS SONOROS 

 
Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 
Objetivo: explorar o sentido da audição a fim de alcançar significados da memória auditiva. 

 

Material: CDS, DVDS, instrumentos musicais, buzinas e outros sons. 

 

Aquecimento: Todas as participantes sentadas em roda. Música relaxante ao fundo. Pedir que 

fechem os olhos e, em seguida, que contatem a respiração pelo movimento do ar entrando e 

saindo dos pulmões. Após alguns minutos dessa observação do próprio corpo, desligar o som 

e pedir que procurem ouvir os sons do ambiente a sua volta. A seguir, deixando devagar esse 

exercício de escuta sonora, deixar o grupo à vontade para quem quiser contar a sua 

experiência com os sons. 

 

Execução: A atividade consiste em fazer um som específico ao pé do ouvido de cada um dos 

participantes do grupo e, a seguir, pedir que reproduza o som ouvido a fim de que os outros 

procurem adivinhar “que som é esse”? No início da Oficina apresentar algumas referências 

sonoras. De animais, pessoas, objetos (ambulância, trem, relógio), natureza (tempestade, 

trovão). É essencial também solicitar aos participantes do grupo que escolham e emitam sons, 

facilitando sempre sua percepção, memória e imaginação, pelas oportunidades de participação 

no encontro.  

 

Avaliação da Oficina “Exploração de significados sonoros” com o grupo de velhas da 

ILPI Casa – oficina 8 

 

Ficou evidente que esta atividade foi muito apreciada por todas, pois provocou muitas 

manifestações de riso no grupo e com o grupo.  

Primeiro, “ao pé do ouvido” pedi a Jade que reproduzisse o som de um cachorro. Jade 

envolveu-se prontamente e latiu forte. Logo todas adivinharam. A seguir, pedi um gato para 

Cristal. Para Topázio, um pássaro. 

Na sequência, as velhas escolheram um som para outra pessoa reproduzir. Me diverti bastante 

com essa experiência de “laboratório teatral”. Rimos muito. Presentes nesta Oficina, os 

parentes de Ametista tiveram acessos de riso. Todos participaram com muito entusiasmo: 

Marfim fez uma galinha e um leão; Topázio, um bicho preguiça. Eu fui orientada para fazer 

um canguru e pulei bastante. Áries (o ajudante da cozinha) fez um bombeiro, a voluntária 

Bem-te-vi fez a vez de um pato; Cristal de uma vaca, Oliviana, uma maritaca. Outros bichos e 

também objetos surgiram na roda: relógio, carro, buzina, carro de polícia.  

Presenciei várias cenas hilárias. Em uma dessas, Áries foi instruído a reproduzir pipocas. Ele 

pega uma bandeja que tinha 3 pedaços de queijadinha e diz que a “coisa pula”, fazendo saltar 

as queijadinhas na bandeja. Jade se apressa para comer um pedaço. Damos a ela uma pista: o 

que pula na panela? E Jade, contente, responde: Ah! Pipoca! dobrando o corpo de tanto rir. 

O psicólogo e pesquisador neojunguiano James Hillman, no livro: “A força do caráter” (1999, 

p.144) chama a atenção para o fato de que nossos sentidos perdem sua acuidade na velhice, 

lembrando que esta anestesia dos sentidos na velhice é aceita pelas pessoas como normal. O 

esperado é que um velho seja surdo. Ficar surdo nem sempre é o “normal”, nem esperado. 

Hillman acredita que o que está encarcerado no corpo está encarcerado na ideia que a mente 

faz do corpo. Portanto, explorar os sentidos “faz sentido” num espaço onde o “cuidar de si” 

mostra-se habitualmente precário, onde os sentidos dos velhos asilados mostram-se 
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anestesiados não só por sua condição, mas principalmente por condições institucionais que, 

provavelmente, levariam qualquer um de nós à extrema apatia e ao tédio cotidiano. 

Finalmente assinalo que percebi, a esta altura dos encontros com as velhas, que o riso solto 

em todos nós durante esta atividade, poderia ser creditado à proximidade afetiva nos vínculos 

criados no curso desta pesquisa. Poderia dizer, até, que a cada encontro se mostravam 

ampliadas as fronteiras de nossa liberdade de expressão. 
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OFICINA 9 – OS SIGNIFICADOS CRIADOS PELOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

 

 

Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina, visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 

Objetivo: Explorar e aprimorar a percepção pelos canais dos (5) órgãos dos sentidos. 

 

Material: CDs de músicas, venda para os olhos, canela em pó, ervas diversas: (alecrim, 

manjericão, hortelã, coentro etc), gengibre, pó de café, cacau em pó, raspas de limão (ralar na 

hora), alho amassado, gelatina de morango e outros estimulantes sensoriais. 

 

Aquecimento: Todos os participantes sentados em roda. Colocar um CD de música relaxante, 

de preferência com um som da natureza que possa ser reconhecido pelos participantes. Por 

exemplo, uma praia com o som do mar. Neste caso, imaginar que foram dar um passeio na 

praia. Indicar sensações e associações por perguntas como: Como está o dia? Chove, tem sol, 

frio ou quente? Como está o mar hoje? Manso ou revoltado? A água do mar está muito fria? 

Tem vento na praia? O que você está vestindo na praia? De qual cor é a sua roupa? Está 

sozinho (a)? Tem companhia? Quem é? E o céu, tem a mesma cor do mar ou parece 

diferente? Será que vai chover na praia hoje? Caminhar sobre a areia, tirar os sapatos, sentir 

os pés esfregando na areia, como é isso? Dá para ver se tem conchas na areia? E na beira do 

mar, tem conchinhas? As ondas do mar, você pode ouvir? E cheiro do que tem essa praia? É 

cheiro que você já tinha sentido? Conhece outro cheiro parecido com o cheiro do mar? 

Respirar e inspirar várias vezes, sem pressa como num dia de domingo. Perguntar se alguém 

quer falar e/ou compartilhar a experiência. 

 

Execução:  

Olfato 

Colocar uma venda nos olhos do participante, explicar o exercício e cuidadosamente escolher 

um elemento para cheirar. 

Canela em pó e ou em pau; ervas: alecrim, hortelã, manjericão, cebolinha, coentro etc..., 

chocolate amargo e/ou cacau em pó, gelatina de morango, raspas de limão, café em pó, alho 

amassado, perfume de lavanda (aroma leve). 

Tato 

Colocar num grande saco de pano alguns objetos para serem reconhecidos pelas mãos. De 

olhos vendados, devem descobrir qual é o objeto [escolhido no saco de pano]. Sugestões: 

pente, escovas de diferentes tamanhos, bolas de diferentes tamanhos e texturas, meias, prato 

plástico, boneca, chaveiro, urso de pelúcia, lenço macio, pedra dura, conchas do mar, esponja, 

escova de dente. De olhos fechados e/ou com vendas pedir que descubram o que é. 

Audição 

Trabalhar no grupo com sons de diferentes fontes (buzina, bicicleta, trem, máquina de lavar, 

descarga do banheiro). Podem ser usados CDs reproduzindo sons diversos: buzinas, 

ambulância, bombeiro, som de chuveiro, chuva, água, piano e outros. Uma ideia válida é que 

sons sejam solicitados e criados pelos participantes do grupo. 

 

Jogo de adivinhação (sugestões) 

Links com sons diversos:  

https://youtu.be/tB2JOsO43Nk com sons de animais. 

https://youtu.be/Aqek7dQ6kHE  com som de trem. 

https://youtu.be/gsXyI-HE1ek com som de chuva. 

https://youtu.be/tB2JOsO43Nk
https://youtu.be/Aqek7dQ6kHE
https://youtu.be/gsXyI-HE1ek
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https://youtu.be/wDhvwmwkOaY com canto de pássaros. 

https://youtu.be/MggI1J5YMcE com som de ambulância. 

https://youtu.be/_7UH3-UiuwA com som de um cavalo. 

https://youtu.be/ufSk2hGOmPw com sons de diferentes animais. 

https://youtu.be/u4u594mGkYc com som de sirene de bombeiro. 

 

Uma alternativa para esta atividade pode ser encontrada na Oficina 8 – EXPLORAÇÃO DE 

SIGNIFICADOS SONOROS 

 

Paladar (gustação) 

Nesta atividade, explicar que o participante escolhido vai ter seus olhos vendados. Depois de 

vendar os olhos, o participante deve receber, na boca, pequenos pedaços de alimentos 

diferentes, que ele deve degustar, ou seja, saborear devagar: doces diversos com diferentes 

consistências, balas de vários sabores, pipoca, frutas. Pela degustação, o participante tenta 

descobrir o que tem na boca.  

[Importante: se houver diabéticos no grupo, considerar antes qual tipo de alimento eles 

podem degustar durante esta atividade] 

 

Visão 

Antes de indicar esta atividade ao grupo, pedir aos participantes que massageiem levemente a 

área ao redor dos olhos. 

A seguir, usando uma lente de aumento potente, oferecer ao grupo a oportunidade de ver as 

coisas em tamanho maior do que o tamanho habitual. 

Para a atividade com essa lente, usar frutas e/ou legumes cortados ao meio, solicitando que os 

participantes usufruam sem pressa das imagens percebidas através do vidro da lente. 

 

Avaliação da Oficina “Os significados criados pelos órgãos dos sentidos” com o grupo de 

velhas da ILPI Casa – oficina 9 

 

Também nesta Oficina, a posição sentadas em roda facilitou o entrosamento entre as velhas. 

As velhas aceitaram a sugestão de usarmos a brincadeira conhecida de adivinhar com os olhos 

vendados para esta atividade. Começamos com o olfato. Apresentei porções de alimentos e 

plantas aromáticas cortados na hora, colocando-os próximos do nariz de cada uma das velhas. 

Os aromas que foram melhor reconhecidos na ordem: café, raspas de limão, manjericão e 

alecrim. As velhas tiveram alguma dificuldade em reconhecer o cheiro do alho amassado, da 

hortelã, da gelatina de morango e do chocolate em pó e da canela em pó. 

Quanto ao paladar, notei que, ao testarem pequenas porções de alimentos, acontecia uma 

movimentação alegre entre as velhas. Comentários e conversas confirmaram esta minha 

percepção. Ainda com vendas e com o auxílio de colheres descartáveis coloquei pequenas 

porções de alimentos diferentes para que elas adivinhassem o que lhes era oferecido para 

degustar. As velhas descobriram qual era o alimento sem grande dificuldade.  

Para a atividade relativa ao tato, utilizei novamente um saco de objetos desconhecidos. Esta 

atividade foi uma derivação da experiência anterior das velhas com este objeto de mediação, 

experiência relevante no contexto deste grupo em vista das seqüelas
72

 que trazem, algumas 

das velhas, acompanhadas de diversas restrições a expressão e ao movimento corporal. 

Na atividade da visão, foi oferecida uma lupa de aumento para que elas observassem frutas 

e/ou legumes cortados ao meio. Ao olharem as imagens ampliadas das frutas, as velhas 

mostraram-se interessadas e surpresas com a ampliação do tamanho dos pedaços de frutas e 

                                                 
72

 Originadas por artrose ou seqüelas típicas de um AVC. 

https://youtu.be/wDhvwmwkOaY
https://youtu.be/MggI1J5YMcE
https://youtu.be/_7UH3-UiuwA
https://youtu.be/ufSk2hGOmPw
https://youtu.be/u4u594mGkYc
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seus detalhes. Comentaram nunca ter visto antes frutas e outros elementos da natureza através 

de uma lupa. Oliviana não resistiu e pediu a banana que eu tinha trazido para essa experiência. 

Dei a banana a Oliviana depois do exercício. Logo em seguida Cristal reclama, exigindo 

bananas para todas.  

Voltando à atividade da visão: ao olhar as frutas com o auxílio da lupa, Topázio e Turmalina 

disseram que os gomos da laranja pareciam cristais. É evidente que elas se encantaram com a 

laranja, com seu aroma e cor.  

Foi a experiência com a lupa, ao que parece que trouxe às velhas uma renovação da 

linguagem ao contarem sobre suas preferências culinárias, bem como sobre as situações e 

pessoas envolvidas no preparo de alimentos. O feijão e arroz da Jade, segundo seu marido; o 

arroz doce da Marfim; o frango ensopado da Oliviana; o nhoque da Turmalina; o pudim da 

voluntária Bem-te-vi e os figos em calda da voluntária Arara. Contam a preparação de seus 

pratos prediletos, enriquecendo a fala com muitos detalhes. Transformadas as velhas, 

inclusive aquelas com Alzheimer - Jade em destaque – revivendo seu amor por esta arte 

ancestral. 

Também nesta Oficina houve a efetiva participação de três funcionários da Casa: uma 

cuidadora, o cozinheiro e a enfermeira. A presença deles nas atividades sempre tinha sido 

eventual, mesmo com meu convite de participação, entretanto, parecia claro que desta vez, 

eles tinham se organizado com antecedência para garantir sua participação na Oficina dos 

sentidos.   

Para a audição, foram usados diferentes sons
73

. Em geral, bem aceitos e identificados pelo 

grupo, apenas um ou outro som houve dificuldade de identificação, como discriminar entre o 

carro de bombeiros e da ambulância. Tivemos também nesta Oficina a companhia do 

cozinheiro, da enfermeira, voluntários e cuidadores confirmando o interesse de muitos na 

exploração desta experiência sensorial.  Relembro a experiência das velhas com sons na 

Oficina 4 – “Emoçoes sonoras”.  

Hillman (2001, p.145) duvida da hipótese comum de que envelhecer enfraquece os sentidos e 

critica a máxima de que a acuidade sensorial é de todo perdida na velhice. Lembra, 

oportunamente, que os melhores provadores de chá, os selecionadores de vinho e criadores de 

perfumes, assim como os grandes cozinheiros e mestres do tabaco, profissionais com suas 

habilidades sensoriais reconhecidas por todas as culturas, alcançam sua melhor forma à 

medida que envelhecem. Assim como artistas, estilistas e outros velhos e velhas que 

trabalham com os sentidos acabando por oferecer aos outros uma percepção de mundo 

extremamente elaborada e muito distante da experiência da juventude.  

Percebo que nesta Oficina houve, de fato, um encontro repleto de sentidos e sensações. Um 

bom encontro. Um encontro de pessoas singulares composto por: voluntários, cuidadores, 

enfermeira e cozinheiro ao lado das velhas formando um grupo decididamente plural. 

(Arendt, 2014). 

                                                 
73

 Conforme links sugeridos na primeira parte desta Oficina. 
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OFICINA 10 – DA CONVIVÊNCIA COM UM CÃO 

 
Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 
Objetivo: Explorar sensações/sentimentos originados pela percepção de cada um durante a 

convivência com um bicho. 

 

Animal: um cão ou gato – domesticado e higienizado que deverá ser levado ao grupo 

somente depois da atividade de aquecimento.  

 

Aquecimento: Os participantes sentados em roda. Pedir que movimentem os dedos e 

flexionem os artelhos, abrindo e fechando as mãos. Depois, massagear o rosto, passando os 

dedos delicadamente em volta dos olhos, no pescoço e nos ombros. Imaginar que têm um cão 

no colo. Como o cão aparece na imaginação? Grande? Pequeno? Macio? Peludo? Pequeno? 

Grande? É quieto ou late muito: Que cheiro tem? É dorminhoco? Se agita muito? De que cor 

é o pelo do cachorro? Pausar. A seguir, finalizar o aquecimento pedindo aos participantes que 

façam uma massagem leve na cabeça, usando a polpa dos dedos para alcançar o couro 

cabeludo.  

 

Execução: Iniciar a Oficina pedindo para que os participantes se aproximem e permaneçam 

sentados em roda. Apresentar a visita nesta atividade: um cachorro. Sem pressionar os 

participantes, criar perguntas que os animem a se relacionarem com o cachorro. Exemplos: 

quem aqui imaginou que um dia haveria um bicho em nossa roda? Depois: Quem gosta da 

companhia de um cachorro? E quem não gosta de jeito nenhum? E prosseguir até que surja a 

oportunidade de um dos participantes aceitar o oferecimento de pegar no colo o cachorro. 

Nunca pressionar para que o participante acolha o animal, permitindo que neguem o contato 

e, inclusive, expressem qualquer tipo de temor em relação ao cão. Acompanhar as reações dos 

participantes, um de cada vez, dando continência ao contato com o animal. A partir daí, 

explorar a experiência anterior dos participantes com um animal doméstico. 

 

Avaliação da Oficina “Da convivência com um cão” com o grupo de velhas da ILPI Casa 

– oficina 10 

 

As velhas apreciaram a visita do cãozinho da raça Yorkshire na Casa, que chegou ali pelas 

mãos da voluntária Arara. O animal, de nome Vitória, mostrou-se dócil e cooperativa com o 

grupo, que deu a ela muitas manifestações de carinho e aceitação. A presença dela facilitou o 

desabrochar de lembranças em conversas sobre experiências vividas pelo grupo com cães e 

outros animais. 

A cachorrinha Vitória foi um sucesso, e foi carinhosamente colocada no colo de cada uma das 

velhas. Até Coral, que pouco demonstrava sentimentos, sorriu e conversou muito com a 

cachorrinha parecendo apreciar a oportunidade. Aproveitamos a presença da Vitória e em 

determinado momento perguntei, uma a uma, como tinha sido sua experiência com cachorros.  

Associado com o assunto “cachorro”, o assunto “namorado” apareceu na roda. Foi o caso de 

Ágata que contou ter perdido a conta de quantos cães tivera em sua vida, todos os cães sendo 

um presente do seu pai. Depois enfatiza que este pai era um homem muito severo, permitindo 

a ela a companhia dos cães, mas nunca a companhia dos namorados. É com muito orgulho e 

alegria que Ágata conta a história da postura de seu pai na adolescência ser contra ela ter 

namorados. Como conta, parece que o cão era dado a ela para substituir um possível 

pretendente.  Foi assim que o assunto namorado surgiu na roda. 
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Marfim disse que não tinha namorado. Neste momento Jade diz que a colega devia ter 

vergonha de falar que nunca tinha namorado. Perguntei pelos namorados das outras. 

Ágata disse que teve alguns.  Âmbar, quatro. Oliviana disse que teve só um e que foi caso de 

amor à primeira vista, dando detalhes. Jade contou que só se casou uma vez e diz que o 

marido é muito bom (nesta hora falaram animadamente). Jade diz que mudar de ideia é como 

mudar de marido e que ninguém muda muito porque “tá difícil de achar”. Enquanto fala, Jade 

ri muito das próprias colocações, o que acaba levando as outras também a falar e rir. 

Como de hábito, Diamante não participa mas fica próxima o tempo todo, sorrindo às vezes. 

Ela pega no caderno da voluntária Bem-te-vi para folhear, sentando-se com o caderno nas 

mãos e depois deixando-o sobre uma cadeira. Mais tarde pegou a vasilha de água de Vitória, 

que uma das cuidadoras tomou dela, Diamante resmungou. 

Oliviana pediu que se tirasse uma foto dela com a cachorrinha e também pediu que ligasse 

para seu filho (deu o número) para que eu fizesse uma visita a ele.  

Decidimos levar a máquina fotográfica na semana seguinte para fazermos fotos do grupo com 

a cachorra para colocar num painel que seria pendurado numa das paredes da Casa.  

As velhas gostam muito de ser fotografadas. Fazem pose. Imagino que ser fotografada é ser 

olhada. Mais ainda, a pessoa retratada torna-se uma imagem na memória de quem olha a 

fotografia em suas mãos. 

Considero muito proveitosa e importante a experiência da visita do cão na ILPI. Percebi 

serenidade nas velhas. Com a visita da cachorrinha, expressaram suas experiências de vida 

envolvendo a companhia de um animal.  Pessoas da família surgiram em seus relatos e 

memórias. A relação com o animal facilitou o desabrochar de vivências passadas, em geral 

acompanhadas por bons afetos.  

Caovilla e Canineu (2002; p. 67), afirmam que a interação com animais de estimação pode 

ajudar a equilibrar sentimentos de agitação e agressão em pacientes com Alzheimer. Afirma 

também que esta interação tem demonstrado influenciar parâmetros tanto fisiológicos quanto 

psicológicos e que acariciar um cão tem ainda efeito sedativo no ritmo cardíaco e na pressão 

arterial de uma pessoa. 

A psiquiatra Nise da Silveira (1979) também defendia a terapia com animais, e dizia que, em 

geral, o cão é um animal que dá afeto incondicional, não provoca frustrações e traz alegria ao 

ambiente. Nise introduziu animais (gatos e cães) em seu trabalho psiquiátrico como forma de 

fazer emergir a afetividade dos psicóticos estabelecendo uma ponte com o mundo real. O 

cuidar dos animais tinha um efeito positivo e regulador nestes pacientes e esta relação 

acompanhou-a por toda a vida. Ela nunca esclareceu totalmente a razão de manter esses 

animais, como era típico dela
74

.  

Nise dizia: Eu gosto muito de todos os animais. Admiro muito o cão. Me sinto humilhada 

diante do cão. Respeito o cão, porque o cão tem uma qualidade que eu acho belíssima e da 

qual eu me sinto distante, que é a infinita capacidade de perdoar. Dê um passo que se dê ele é 

fiel. Nunca se ouviu contar que um cão fizesse uma "treta" com seu dono, ou que fosse infiel, 

que traísse sob qualquer forma o seu dono. Eu tinha cães em Maceió, porque morava numa 

casa grande. Com relação aos gatos, de tanto vê-los na rua desamparados, eu ia apanhando e 

trazendo para casa. Cheguei a ter 23 gatos. O gato não tem essa capacidade de perdoar, como 

eu não tenho. Eles são muito especiais. No Hospital
75

, introduzi os animais como ajuda para 

os doentes. Como co-terapeutas. Um analista americano, de quem eu tenho um livro, 

costumava trabalhar com um cão no consultório. Como aliás Freud trabalhava com um cão no 

consultório; Jung trabalhava com um cão no consultório. Marie Louise Von Franz, com quem 
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eu fiz análise, trabalhava com um cão no consultório. Aqui [Rio de Janeiro] o cão não entra 

nos lugares
76

. 

Não teria muito a acrescentar depois desse discurso de Nise da Silveira a respeito da 

convivência com um cão. Então, faço minhas as palavras dela. 
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OFICINA 11 – O EQUÍVOCO DO FUXICO 

 
Todas as instruções ao grupo vêm acompanhadas por gestos e movimentos da coordenadora 

da oficina visando facilitar a compreensão da orientação verbal.  

 
Objetivo: proporcionar um ambiente descontraído no grupo explorando a coordenação 

motora pela habilidade na costura e criatividade artesanal. 

 

Material: retalhos diversos de tecidos, de preferência de algodão para evitar que o tecido 

escorregue ao ser manuseado; um molde de papelão em forma de bola com cerca de 15 cm de 

diâmetro, tesoura, agulha, linha e miçangas coloridas. Música de fundo. 

 

Aquecimento: Os participantes sentados em roda. Pedir que movimentem os dedos e artelhos 

abrindo e fechando as mãos. Manter a postura ereta, levantar e abaixar levemente os ombros. 

Fazer uma automassagem em toda a extensão do pescoço. Virar vagarosamente a cabeça de 

um lado para o outro, para direita e para a esquerda. Respirar fundo. Abrir os braços e fazer 

um alongamento inspirando e expirando devagar, com o alongamento acompanhando o 

movimento da respiração. Música de fundo.  

 

Execução: Solicitar que os participantes se sentem ao redor das mesas de trabalho.  Contar 

um pouco da história do artesanato do fuxico, que é uma técnica que existe há mais de 150 

anos, vinda da cultura nordestina e que consiste em usar retalhos de panos, dobrados e 

costurados em formato de flor, que quando unidos por pontos delicados uns aos outros tomam 

diversas formas (vestuário, bolsas, broches, colares e colchas). 

Mostrar ao grupo os retalhos de diferentes estampas coloridas e pedir que cada um escolha 

uma padronagem. Distribuir o molde redondo (formato boca de copo, já pronto) e ensinar 

individualmente como colocar o molde sobre o tecido, fazer o risco do molde e depois cortar 

o tecido no formato circular. Auxiliar aqueles que apresentarem dificuldades. Levar para a 

atividade algumas amostras prontas dos vários estágios da confecção: tecido sem risco, com 

risco, recortado, iniciando o fuxico e um fuxico pronto. 

Começar a colocar a linha na agulha e costurar uma bainha como um alinhavo pela borda do 

risco no tecido. Quando pronto todo o alinhavo no entorno puxar levemente a linha para 

dentro, franzindo para tomar o formato de um fuxico. Arrematar com uma miçanga colorida. 

Ao perceber que os participantes apresentam dificuldades na execução, exibir um vídeo
77

 de 

“como se faz fuxico”, os quais são muito simples e didáticos. Com o fuxico pronto, mostrar 

que é possível utilizá-los para enfeitar toalhas e montar flores, além de outros trabalhos como 

enfeites para bolsas, tiaras, chaveiros e pegador de panelas. 

 

Avaliação da Oficina “O equívoco do fuxico” com o grupo de velhas da ILPI Casa – 

oficina 11 

 

À princípio, esta atividade com fuxico, revelou-se fracassada. A maioria das velhas não se 

sentiu disposta, além de que ficaram evidentes as dificuldades delas em vários níveis da 

execução do fuxico: de problemas de visão até dificuldades motoras para cortar o molde, o 

tecido, enfiar linha na agulha, traçar o alinhavo, entre outras. Muitas das reações das velhas 

aconteceram em tom de lamento em vista da impossibilidade que sentiam de realizar o que 

pedia a atividade do fuxico. 
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Apesar das dificuldades das velhas em manusear a tesoura, agulha, linha, tecido, ainda assim 

a atividade proporcionou um novo espaço de Oficina para as participantes: todas elas em 

torno de uma mesa, observando o que acontecia e conversando entre si sobre a atividade, ora 

se lamuriando, ora testemunhando outros fazendo a atividade artesanal.  

Acontece que nessa experiência foram os cuidadores, o cozinheiro e as voluntárias que 

tomaram lugar para fazer cada qual um fuxico. Depois de prontos, ofereceram o artesanato às 

velhas a sua volta. Elas pareciam satisfeitas com o presente e não percebi sinais evidentes de 

frustração relacionados às suas limitações para o corte e a costura dos fuxicos.  

Eu poderia justificar, de alguma forma, o que denominei de “atividade fracassada”, afirmando 

que o fuxico se prestou a esclarecer que as velhas da Casa não aceitam tarefas mais 

complexas e/ou estruturantes, que exigem concentração e habilidade específica. Mas então me 

lembro que, na minha passagem por Portugal
78

, tive contato com velhas que faziam os fuxicos 

com incrível facilidade. O que isso significa? Provavelmente, que a atividade oferecida às 

velhas da Casa, não fluiu como outras tantas, em vista do fato de que, culturalmente, elas não 

tinham em sua história de vida passado pela vivência que lhes daria as necessárias condições 

para atender satisfatoriamente a esta atividade artesanal durante toda sua vida, até a morte. 

Nessa perspectiva cultural ainda me sobra uma outra pergunta: se eu tivesse oferecido essa 

atividade a velhas nascidas na região de origem do fuxico – o Nordeste brasileiro – como teria 

transcorrido essa Oficina?  

Talvez por isso, me parece bastante possível que essa “atividade fracassada” não tenha 

afetado negativamente as velhas da Casa, ao contrário. Ver a atividade sendo realizada por 

outros, diferentes delas próprias, pode ser percebido como uma experiência de alteridade 

bastante significativa, do tipo: “aqui estamos todos no mesmo barco”. Vale dizer, aqui somos 

diferentes uns dos outros, mas temos todos o mesmo valor, necessidades semelhantes, os 

sonhos como direito. Aqui, há lugar para uma convivência onde a dignidade de cada um surge 

em primeiro lugar, à parte nossas diferenças e dificuldades. Assim, inadvertidamente, foi 

criado um espaço comunitário para o “cuidar de si”- mais uma vez (FOUCAULT, 2006; 

ARENDT, 2014). Afinal, aconteceu como costuma acontecer na vida: dias melhores 

misturam-se com dias piores. 

Por outro lado, de acordo com Vera Pedrosa Caovilla e Paulo Renato Canineu, autores do 

livro sobre demências: “Você não está sozinho” (2002), é comum ocorrer esquecimentos 

quanto à realização de tarefas manuais e artesanais. O problema mais comum é a praxia 

(dificuldade de coordenação motora para trabalhos manuais), como observei nas velhas da 

Casa. A estratégia sugerida por esses autores é a de estimular a pessoa a iniciar outras 

atividades manuais/artesanais substituindo-as por outras menos estruturadas e com menos 

passos a seguir, ou seja, procurar oferecer trabalhos mais simples e menos elaborados. 

Considerando razoáveis as colocações desses autores, ainda assim, mantenho minha reflexão 

de que as diferenças culturais devem se mostrar determinantes na execução de artesanato 

específico. Vou encontrar a confirmação da minha ideia sobre o assunto, provavelmente, 

depois que tiver eu mesma realizado uma Oficina com velhas nascidas “na região do fuxico”. 

Ou souber, de fonte fidedigna, da experiência vivida de quem possa confirmar minhas 

impressões. 

Importante destacar que, depois da experiência dessa Oficina, senti que deveria fazer uma 

pausa e “pensar sobre o que estava fazendo” (ARENDT, 2014). E nessa atividade de 

pensamento, pude realizar uma autocrítica que me levou a inserir essa atividade fracassada 

(sem aspas dessa vez) no cenário da minha convivência com as velhas, os funcionários, os 

cuidadores e os voluntários. Desta vez, não apresento apenas os limites habitualmente 

encontrados na realidade de uma ILPI – apresento também um encontro com os meus limites, 
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como pesquisadora e profissional de psicologia, ao lado dos significados que encontrei nesta 

Oficina, para a minha formação, enquanto co-participante da roda. 
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DESFECHO 

 

Durante o último semestre do ano de 2013 tive uma conversa com as velhas da Casa 

com o intuito de prepará-las para a minha ausência a partir do início de 2014. Contei a elas da 

oportunidade que se concretizou para eu realizar um estágio de doutorado na cidade de 

Aveiro, em Portugal, em março de 2014. 

Devido aos problemas de memória das velhas era importante relembrá-las semana a 

semana sobre minha futura ausência. Percebi que muitas idosas estavam amuadas e, ao 

mesmo tempo, elas pareciam compreender a situação. Prometi a elas enviar cartões postais de 

Aveiro, a cidade onde eu deveria morar e estagiar durante 5 meses. Comuniquei inclusive que 

um grupo de estudantes de psicologia daria continuidade às atividades das Oficinas e que eles 

estariam, durante esse período, sob minha orientação, via virtual. 

Para o último dia de atividades na Casa, sob minha coordenação, ocupei-me em 

organizar um desfecho significativo para todos nós. Estávamos às vésperas do Natal e então 

eu pedi a colaboração das cuidadoras: que vestissem as velhas com “as cores do Natal” – 

verde e vermelho. Entre outros motivos, fiz o pedido pensando nas fotografias que faria das 

velhas. Essa sempre foi uma atividade muito apreciada. Elas costumavam parar e “fazer 

pose”, talvez porque nesse momento se sentissem realmente percebidas pelo outro, graças à 

presença de uma máquina fotográfica. 

Uma grande árvore de Natal já tinha sido montada e enfeitada pela direção da Casa. 

Antes, cuidei de adornar a árvore com fotografias das velhas, escolhidas por elas, usando 

chapéus coloridos. Da mesma forma, cuidadoras e voluntárias tiveram suas fotos escolhidas e 

colocadas na árvore. Testemunhar a alegria das velhas ao ver suas fotos penduradas por laços 

brilhantes em destaque na árvore, para mim foi uma experiência por demais recompensadora. 

Na árvore: um dos símbolos mais ricos da força de vida. Para Chevalier e Gheerbrant (2000, 

p. 84), um símbolo em perpétua evolução e ascensão para o céu, evocando todo o simbolismo 

da verticalidade. Ela serve também para simbolizar o aspecto cíclico da evolução cósmica: 

morte e regeneração. 

Cuidamos também, as voluntárias e eu, de nos vestir nas cores verde e vermelha. Para 

essa atividade, levamos chapéus e gorros suficientes para todos da Casa. Fui tomada pela 

emoção ao chegar e ser recebida pelas velhas vestidas com as camisetas novas, compondo um 

quadro repleto de afetividade. Pareciam realmente estar esperando por mim. Cuidando de 

mim, assim imaginei. E gostei. 
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Eu sabia de antemão que a voluntária Rouxinol, nessa atividade, não poderia nos fazer 

companhia com a sua bela voz. Assim, por conta disto, resolvi “baixar” vários vídeos 

musicais para apresentar no dia da Oficina “de Natal”. Imprimi com fonte 16 as letras das 

músicas e levei muitas cópias para quem quisesse cantar. A voluntária Andorinha presenteou 

a Oficina com vários instrumentos musicais, feitos de material reciclável. Naquele dia fomos 

juntas para a Casa: além de mim, as voluntárias Bem-te-vi, Beija Flor, Arara e Calopsita, 

usando nossos gorros.  

Ao chegarmos, espanto e alegria pudemos perceber em cada uma das velhas. Hoje 

fecho os olhos, lembrando seus olhares cheios de vida naquele dia. Essa lembrança, para mim, 

é um verdadeiro deleite. Com as voluntárias, as velhas e eu formamos um coral, distribuímos 

chapéus, usamos os chocalhos e outros instrumentos. Cantamos e dançamos até a voz faltar. 

Ao final da Oficina, recebemos a visita da diretora Pietra, carregando um vaso de 

orquídeas e um cartão assinado pelas velhas da Casa. Me senti realizada com esse 

reconhecimento inesperado. Ao sentimento de satisfação, juntaram-se saudades prematuras. 

Dificuldade eu senti na despedida, os últimos beijos e abraços nas minhas velhas amigas 

velhas.  

Percebi em movimento semelhante ao da diretora da Casa – do espírito das velhas, do 

esforço dos funcionários, da valiosa cooperação dos voluntários – a confirmação de um 

evidente reconhecimento pelo trabalho das Oficinas. Enfim, fomos uma experiência que “nos 

tocou” (Larrosa, 2002), enquanto grupo plural em manifesta convivência entre pessoas 

definitivamente singulares (Arendt, 2014). 
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4.5 – AS OFICINAS – ANÁLISE  

Tudo vale, só não vale acreditar que o apanhado pelo instrumento do registro, por si, 

revele a totalidade do buscado, nem mesmo que ele se transforme no próprio buscado. Todo 

registro é um lembrete, um sinal, uma referência. Todo registro ajuda, mas não preserva do 

esquecimento, nem do ocultamento. Quando utilizados, devem ser mantidos em sua 

precariedade e provisoriedade
79

. 

Esta é a advertência sensata que Dulce Critelli
80

 (1996) faz ao pesquisador, para 

lembrar que todo registro é um mero índice – passageiro. Devido a esses atributos de 

efemeridade, devo dizer a mim mesma que a experiência das Oficinas está num passado já 

não tão próximo e que assim devo me apressar porque garantias não há de que minha 

experiência com o grupo de velhas seja de alguma forma preservada? 

Relembro Larrosa (2002) com suas notas sobre o saber da experiência. Que o sujeito 

da experiência conhece a própria vulnerabilidade e reconhece o risco dessa posição. Relembro 

as mortes de Ametista e Olivina, entre outras passagens de despedida na Casa. A efemeridade 

é marca do humano, daquele que se vê tocado pelo espírito de uma experiência, quando aquilo 

que acontece o afeta de algum modo e – eu – me sinto irremediavelmente tocada, trago as 

marcas e muitos efeitos dessa experiência nas Oficinas de convivência na Casa. Se a memória 

não puder me reservar esse espaço em mim onde têm lugar os acontecimentos significativos, 

recorrerei então às sutilezas da minha vida psíquica para encontrar um modo de abertura para 

a conservação dessas imagens preciosas. As velhas e eu, reunidas na mesma roda, inspirando 

e expirando, aquecendo, alongando, lembrando, imaginando, conversando.  

Sou, com Hillman (2001), por uma estética elaborada da velhice
81

, pela descoberta de 

novas ideias, criadas pelo corpo sutil da velhice, que ainda não parou, diferente do corpo 

físico dos velhos, já começando a partir. Inúmeras vezes vivi essa experiência nas atividades 

com o grupo das velhas, surpreendendo-me com respostas que, a princípio, não poderiam 

partir de pessoas cuja organização psíquica se encontrava danificada por algum tipo de 

demência.  

Se não forem pressionadas, algumas rapidamente, outras vagarosamente, podem criar 

momentos de intensa afetividade (nem sempre luminosas, muitas vezes sombrias, no entanto 

genuínas).  
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Se sua sensibilidade for provocada, as reações chegam sem a marca da habitual aridez, 

lubrificando suas vozes, o toque de suas bengalas, revelando desejos insuspeitados. 

Na roda, são como feiticeiras e seus segredos, imaginando histórias em que os 

obstáculos são desfeitos com um sopro, as dificuldades superadas por ações imaginárias, os 

desencontros negados com persistência. 

Seus corpos, ainda que brutalizados pelas doenças, pela idade avançada, pelas 

restrições institucionais, revelam uma singularidade até que enfim exposta: no olhar insistente 

da Turquesa; no comportamento rude da Opala e na impertinência da Malaquita; na anciã 

Ametista que não se furtava às manipulações da amiga Olivina; Cristal envolvendo a todos 

com seu estilo articulado; amorosa Esmeralda e Jade, a musicalidade em forma de gente. 

Ainda restam: Âmbar e sua persona de filme; a escrita cotidiana de Safira, em sua fase dos 

cadernos; Diamante em movimento e, Ônix, pura angústia. Uma imobilidade pétrea 

atravessando Marfim. A criança do grupo - Topázio de olhos orientais. 

São velhas. Suas vidas de agora são o vazio e as perdas. Suas histórias intermináveis. 

Suas lembranças preciosas. As velhas em seu iminente fim. 

Mas desde que envelhecer não é um acidente, ao contrário, é circunstância necessária à 

condição humana, Hillman (2001) apresenta uma tese inovadora sobre as mudanças da 

velhice: mesmo quando debilitantes, essas mudanças têm propósitos e valores organizados 

pela vida psíquica.  

A memória para acontecimentos recentes pode faltar, em seu lugar oferecendo mais 

lugar para as rememorações de um passado distante. Por outro lado, um problema cardíaco na 

velhice fornece a oportunidade de remover bloqueios de culpas do passado. As mudanças no 

padrão de sono permitem que os velhos tenham percepções reveladoras que, muitas vezes, 

lhes escapam no dia-a-dia. Numa época em que a vida humana é reconhecidamente definida 

nos termos mais superficiais, s ideias de Hillman (2001) sobre a velhice oferecem um 

renascimento sobre os valores humanos.  

A pergunta que se constela após essa exposição resumida das ideias do psicólogo 

junguiano (HILLMAN, 2001) é aquela que quer saber se tais possibilidades de transformação, 

durante o período da velhice, podem ser vivenciadas por velhos institucionalizados – é 

possível?  

Asilos – um universo paralelo. A aproximação com a imagem dos campos de 

concentração durante o período nazifascista na Alemanha, pode surpreender a muitos, mas 

não a Elias (2001). Relata o sociólogo que o caminho para as câmaras de gás é um exemplo 

de pessoas em meio a muitas outras, mas, definitivamente, sós. Levados para a morte eram 
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reunidos entre si e, no entanto, cada um deles estava sozinho e solitário no mais alto grau. Tal 

exemplo radical dá a indicação do que pode significar para os velhos se sentirem excluídos da 

sociedade mais ampla, mostrando que a admissão em um asilo, geralmente significa não só a 

ruptura definitiva dos laços afetivos, mas também a necessidade de se submeter a uma vida 

comunitária com pessoas as quais ele nunca antes teve qualquer ligação. Significa, em 

princípio, um estado de extrema solidão. “Muitos asilos são, portanto, desertos de solidão” 

(ELIAS, 2001, p. 85-6). 

Asilos, uma instituição burocrática cuja hierarquia deriva da posição onde se 

estabelecem relações de poder de uma organização e que se concretizam por normas e 

regulamentos que representam um conhecimento especializado dos que exercem suas funções 

sobre os que estão ali na condição de internos: estes são tratados como objetos sobre os quais 

é exercido a tarefa de mantê-los razoavelmente confortáveis enquanto a morte não chega 

(SOUZA, 2003).  

Solidão e morte testemunhei durante todo o período da pesquisa na Casa. 

Ao que tudo indica, as atividades na Oficina mobilizavam as velhas, que por algumas 

horas, uma vez por semana, podiam dispensar o aparelho de televisão e, em grupo, 

configuravam uma roda onde seguramente eram acolhidas e ouvidas, livres de qualquer 

exigência, a não ser a própria presença. Um sentimento de pertencimento parecia crescer entre 

aqueles que participavam das Oficinas, recebiam-me com alegre expectativa no dia e hora 

marcados para a atividade semanal. Comentavam situações das Oficinas, queixavam-se de 

uma colega, pediam por um baile. A música, aliás, revelou-se instrumento (objeto 

intermediário!) para atender com perfeição às velhas e suas necessidades de atenção e 

interação, confirmando seu valor terapêutico, como insiste Goldfarb (2004). 

Depois dessa pausa lúdica e revigorante em que elas apareciam como o centro das 

atenções, a cortina da vida fechava-se mais uma vez, e eis as velhas de volta à solidão, à 

doença e à expectativa da morte dentro do espaço limitado e previsível da instituição.  

Mesmo assim, insisto, uma possibilidade de se reinventar na velhice é possível, é o 

que penso quando me lembro da Safira que, espontaneamente, depois de receber orientação 

para uma atividade com letras do alfabeto, foi “cuidar de si” – escrevendo e escrevendo em 

seu quarto. Safira certamente pode vir a ser configurada como um exemplo forte da velhice 

preconizada por Hillman (2001). E o psicólogo, se pudesse ser ouvido, talvez me dissesse que 

“nossas ideias sobre velhice estão precisando ser substituídas” (2001, pp. 17). 

 Ao concordar com Hillman (2001) uma vez mais recorro a Jung (1971) e sua imagem 

da montanha para ilustrar o desenvolvimento humano do nascimento à morte – do vale 
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viemos e para o vale devemos voltar. De sua indignação ao perceber, em sua prática clínica, 

que entramos completamente despreparados na segunda metade da vida, e pior, entramos “... 

sob a falsa suposição de que nossas verdades e nossos ideais permanecerão os mesmos”. 

(Jung, 1971, p. 348). Não é possível, segundo ele, viver a tarde da nossa vida segundo o 

programa da manhã, porque aquilo que era muito na manhã, será pouco à tarde, e o que era 

verdadeiro na manhã, será falso ao entardecer. Enfim: 

O homem que envelhece deveria saber que a sua vida não está em ascensão 

nem em expansão, mas num processo interior que produz uma contração da vida 

[...] para o homem que envelhece é um dever e uma necessidade dedicar atenção 

séria a si próprio. Depois de haver esbanjado luz e calor sobre o mundo, o Sol 

recolhe seus raios para iluminar-se a si mesmo. Em vez de fazer o mesmo, muitos 

indivíduos idosos preferem a hipocondria, são avarentos, dogmáticos, louvadores 

do passado e até mesmo eternos adolescentes, lastimosos sucedâneos da 

iluminação do Self, consequência inevitável da ilusão de que a segunda metade da 

vida deve ser regida pelos princípios da primeira (JUNG, 1971, p. 348-9). 

Pela minha compreensão das ideias.de Jung (1971), ele convoca o homem a se 

preparar para a velhice. Nesse sentido, segundo ele, a infância e a extrema velhice, que são 

totalmente diferenciadas entre si, no entanto têm um ponto importante em comum: a imersão 

no processo psíquico inconsciente.  

Por isso volto, mais uma vez, aos aspectos psicológicos da velhice, em geral relevados 

no olhar sobre o envelhecimento. Goldfarb (2004), com longa experiência no assunto, 

reivindica há tempos, estudo e pesquisa de uma psicogênese para os casos de demência na 

velhice.  

Além disso, a crise da percepção da entrada na velhice, o corpo hipocondríaco, a 

paralisia do tempo, a vivência do desamparo são, segundo Goldfarb (2004), fatores dignos de 

nota no sentido de apontarem para uma dimensão do envelhecimento diretamente associada à 

organização psíquica do sujeito.  

Neste estudo, os significados de ser velho parecem devidamente apontados pelos 

autores escolhidos para me acompanharem na escrita sobre o assunto. Mesmo com esse 

providencial apoio, não posso me esquivar de “pensar sobre o que estou fazendo” (ARENDT, 

2008). 

Percebo que não é difícil me sentir empática em relação a cada uma das velhas com 

quem convivi durante dezesseis meses na Casa. Posso compreender seu sofrimento e pensava, 

a cada encontro, em como ajuda-las a escavar energia interna (=psicológica) para investir em 

outros atributos de suas singularidades, como a imaginação e a memória, espantando de suas 
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mentes os tiques, os atos obsessivos, os repentes descontrolados, a irritação, o mau humor, o 

choro sem motivo aparente.  

Pensava, a princípio, que esta pesquisa, ao propor as Oficinas, poderia oferecer a 

experiência de uma convivência plural constituída por participantes decididamente singulares: 

um grupo de velhas que deveria sair da frente da televisão e ouvir o que eu tinha para lhes 

oferecer, em troca da minha escuta de suas histórias. Assim registrou-se um contrato informal 

entre as velhas e eu em nossos papéis de co-participantes da experiência da pesquisa. 

Por outro lado, iniciei a pesquisa consciente de que a imersão na convivência nas 

Oficinas poderia me trazer dúvidas, conflitos e obstáculos em vista da minha abertura perante 

esse processo que, além da perspectiva da pesquisa, iria exigir uma orientação psicológica 

para a escuta das velhas.  

Em algum ponto deste estudo, escrevi: “Pensava em viver uma experiência que 

propiciasse um significado renovado aos estudos e/ou pesquisas a respeito de velhos. Como 

oferecer tal possibilidade? Como promover a pluralidade em um grupo constituído pelas 

singularidades da experiência de pessoas em seus anos de declínio”? 

Szymanski e Cury (2004) advertiam ao pesquisador-psicólogo de que os problemas 

inerentes à pesquisa de intervenção participante, poderiam levar a casos de transformação 

pessoal. É possível que eu venha a ser um desses casos. O último período desta pesquisa foi 

povoado por sonhos atravessados por símbolos de transformação. Permaneço à disposição das 

orientações do mundo inconsciente, acreditando que suas imagens deverão me preparar para 

renovadas experiências, como pessoa e como profissional. 
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5. AS MARCAS DO PERCURSO – ANOTAÇÕES FINAIS 

 

Anotando, iniciei minha pesquisa de doutorado. Anotava conteúdos das aulas, 

disciplinas, bibliografias, resumos e sinopses de livros, artigos, histórias, conceitos e assim eu 

entendia que somava conhecimentos. Era uma escrita sem rumo próprio e o lápis, meu 

instrumento, cumpria rigorosamente seu papel, obediente.  

Depois de um tempo de trabalho, a escrita afobada e impulsiva pedia organização. 

Pedia outras coisas mais, mas eu ainda não sabia o quê. Haveria ainda um longo caminho a 

percorrer. 

Só tinha uma certeza: meu desejo era mudar de rota, encontrar significados a partir da 

minha experiência de pesquisa, dando férias para conceitos e pré-conceitos. Foi quando 

alguém me sugeriu fazer “um caderno de anotar os sonhos”. Quem sabe, o caderno me 

ajudasse a desacelerar o ritmo e aprofundar a reflexão sobre a minha experiência de pesquisa. 

Jung alertava para a responsabilidade moral do sonhador em relação às imagens do 

inconsciente durante o sono, nos sonhos. Isto significa que, no estado onírico, captamos cenas 

que podem nos orientar em relação aos nossos conflitos. E disso não me sobravam dúvidas: 

decididamente, eu me encontrava no “olho do furacão”. 

Meus sonhos indicavam caminhos repletos de obstáculos: curvas, bifurcações, 

escaladas íngremes, travessia de rios caudalosos, de trilhos, numa longa jornada povoada por 

perigos de todo tipo, como fogo, bichos traiçoeiros, bombas, maremotos. 

Não me esqueço dos rituais nem da presença dos meus mortos nessa viagem pelo 

mundo dos sonhos. Logo no início, “era uma vez uma ovelha”. 

O primeiro sonho significativo levou-me a uma belíssima estrada. Uma estrada 

rodeada de montanhas, plantações verdes e exuberantes diante de um prado reluzente. 

Encontro-me dirigindo um carro simples. Estou só, gosto de estar só e desfruto a viagem. O 

silêncio é absoluto. Dirijo sem pressa absorvendo o instante. A estrada é tortuosa, e numa 

curva me deparo com um bando de ovelhas na estrada. São muitas as ovelhas e formam dois 

grupos: as pretas e as brancas. Eu paro. As ovelhas estão no meu caminho. Estou tranquila, 

sabendo que tenho à frente um obstáculo. O que devo fazer? Me aproximo de cada ovelha 

calmamente tentando removê-las do caminho. No grupo das negras, uma ovelha insiste em 

não sair do lugar. Tomo a ovelha no colo, imaginando que esta seja a única maneira de tirá-la 

do caminho. Acordo angustiada. 
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Encontro no dicionário de Símbolos (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2000, p. 672) 

a narrativa galesa do Mabinogi de Peredur que descreve dois rebanhos de carneiros – um 

deles carneiros brancos e o outro, de pretos – separados por um rio. Cada vez que balia um 

dos carneiros brancos, um carneiro preto atravessava a água e ficava branco; cada vez que 

balia um carneiro preto, um carneiro branco atravessava a água e ficava preto. Às margens do 

rio, que provavelmente simboliza a separação entre o mundo terrestre e o Além, erguia-se 

uma grande árvore. Uma das metades da árvore ardia, da raiz até a copa – e a outra, estava 

coberta de folhagem verdejante. Os carneiros brancos que se tornavam pretos simbolizavam 

as almas que desciam do céu para a terra; os carneiros pretos que se tornavam brancos 

figuravam, ao contrário, as que subiam da terra para o céu. Semelhante simbolismo pode 

representar a adaptação do princípio segundo o qual é preciso (o sacrifício de) uma vida 

humana. É um dos princípios fundamentais da transmigração
82

 das almas. 

A partir deste sonho compreendi que grandes dificuldades me esperavam, percebendo 

que o sonho me mostrava um grande desafio. Não me aprofundo, nem me alongo, em virtude 

das restrições próprias deste texto - de pesquisa.  

Continuando a jornada onírica, enfrentei guerras, ruas escuras, saltei sobre trilhos, 

terremotos, explosões e invadi casas atingidas por bombardeios. Eu vivia intensamente os 

perigos, mesmo tomada pelo medo. As minhas noites eram movimentadas e por vezes 

acordava exausta. De um jeito ou de outro, eu sempre saí ilesa, com a ajuda de estratégias de 

fuga. Um dia me deparo com uma arma de fogo apontada em minha direção. Estava em um 

combate, numa casa abandonada em meio a escombros de guerra. Um soldado inimigo 

andando pelos escombros me avista. Mira a arma em minha direção, estou deitada e 

desarmada, percebo que não há saída, a não ser encará-lo com um olhar de súplica em meio 

ao caos. Ele me olha fixamente por algum tempo até se retirar, como se não tivesse me visto. 

Nesta situação, me sinto renascida, frente a uma “segunda chance”.  

Da minha experiência no confronto com o soldado, começo a encontrar recursos 

internos para encarar o desafio da pesquisa de doutorado. 

 E junto ao verbo “anotar” outras tantas ações surgiram de um jeito novo em minha 

vida, enriquecendo a jornada: Escrever, ler, reler, confrontar, refletir, rejeitar, pensar, 

conhecer& compreender, reescrever. E finalizar? 
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 A transmigração é o símbolo da persistência do desejo, seja qual for a sua forma. O ser em 

que a alma pode transmigrar revela o nível do desejo a que esta alma se encontrava ligada. A 

transmigração é uma forma de expressar a lei da justiça e das conseqüências dos atos 

humanos (Chevalier & Gheerbrant, 2000, p. 896). 
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Entre os sonhos desse período, quero destacar um em especial, quase ao final da 

elaboração e escrita da tese. Meu marido e eu estamos num vasto campo rodeado por 

montanhas vermelhas. O cenário é bastante semelhante à parte central do México (Oaxaca). 

Estamos andando pelo descampado em busca de um lugar para hospedagem.  A região parece 

deserta. O sol está a pino. Avistamos um complexo com várias casas em tons terracota. Uma 

senhora indígena de cabelos negros está sentada na mureta da varanda de uma das casas. Me 

aproximo e pergunto se há quartos disponíveis. Ela acena que sim, porém nos alerta dizendo 

que por lá existem escorpiões. Aceitamos mesmo assim decidindo arriscar. Não há outros 

hotéis, nem outra alternativa. O quarto é limpo e rústico: paredes cobertas de cimento, chão 

vermelho de cimento, com janelas grandes dando vista para um vasto descampado. Tiro os 

sapatos e ando pelo quarto. Resolvemos sair um pouco e ao tentar colocar sapatos nos meus 

pés descalços, vejo dois escorpiões albinos grudados na parte interna de um dos sapatos. 

Reajo com calma e tento, com o auxílio de um graveto, retirá-los do sapato. O trabalho é 

difícil, os escorpiões não se soltam do sapato, onde permanecem enganchados com seus 

aguilhões. Acordo assustada. 

Ao buscar no Dicionário dos Símbolos um significado para os escorpiões do sonho, a 

princípio, deparo com palavras como má sorte e/ou mau presságio, incompatíveis com a 

minha experiência. Prossigo à procura de um significado. Entretanto, tudo o que pesquisava a 

respeito do escorpião, eu sentia não corresponder à cena do meu sonho. Os escorpiões eram 

albinos e, sobre escorpiões albinos, nada encontrei.  Entretanto, ao fazer outras pesquisas
83

 

descobri que, até o presente momento, já foram catalogadas mais de 1500 espécies de 

escorpiões. O escorpião que mais se aproxima daquele do sonho é o escorpião amarelo, que 

necessita passar por mudas, trocando seu exoesqueleto
84

 para crescer. São mutações 

indispensáveis para a vida desta espécie. 

Em outra fonte, aprendo que o escorpião branco
85

 é uma representação do 

aprendizado, conquistas e lições de vida, adquiridas pela coragem. Em outro livro, o sonho 

com escorpião
86

 está relacionado ao nascimento e morte.  

A transmigração, enfim, é o tema recorrente quando a referência é uma imagem de 

escorpiões assemelhados àqueles do meu sonho: mutações, desenvolvimento humano, vida e 

morte.  
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Inquieta com estas representações, ao conversar sobre meu sonho tenho um insight. O 

escorpião branco amarelado tem um ferrão. Este ferrão recebe o nome de aguilhão. O 

aguilhão é encontrado nos aracnídeos, inclusive no tavão
87

. Imediatamente me dou conta da 

correlação quando lembro que Foucault (2006) esboçou uma comparação importante entre o 

tavão
88

 e Sócrates. O tavão, um inseto que persegue os animais, pica-os e os faz mover. 

Foucault, em seu livro “A Hermenêutica do Sujeito” (2006, p.11), traz essa analogia entre o 

filósofo e o tavão:  

O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos 

homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de 

movimento, um princípio de permanente inquietude no curso da existência. 

Parece que os escorpiões brancos com seus aguilhões fincados no meu sapato, não 

queriam “sair do meu pé” literalmente. Quem sabe estivessem querendo me dar um aviso? Ou 

me lembrar de algo? Associei suas garras com o aguilhão do tavão mencionado por Foucault 

enquanto comparava-o com Sócrates. O filósofo que vivia a instigar os homens a se 

movimentarem, a se cuidarem e a se olharem. Sócrates, o criador da maiêutica
89

, cujo 

significado é “parir”, “dar à luz” o conhecimento. E descobrindo a maiêutica, me identifico na 

condução deste parto de conhecimento. Um parto que se dá em duas etapas. A primeira que se 

ocupa da dúvida. Duvidar de seu próprio saber sobre determinado assunto, revelando as 

contradições na atual forma de pensar confrontando preconceitos e valores sociais. A segunda 

etapa dedicada a vislumbrar novos conceitos sobre o assunto estimulando a pensar por si 

mesmo. 
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Portanto, o método da maiêutica primeiro demole, depois reconstrói conceitos, parindo 

noções cada vez mais elaboradas. Um caminho que acredito ser semelhante ao meu percurso 

no doutorado. A maiêutica como arte de fazer chegar à verdade mediante uma atitude de auto-

reflexão, um exercício para a toda a vida. Um autêntico cuidado de si. 

Revendo a trajetória dessa pesquisa, destaco o “cuidar de si”, compreendendo que este 

conceito esteve sempre presente no trabalho com as velhas da Casa. Desde o primeiro 

encontro da pesquisa ao conhecê-las, até o desfecho propriamente dito. Do conhecimento 

particular de uma velha, da pessoa singular, a um grupo de velhas constituindo a pluralidade. 

Do grupo, à formação da roda. A roda dos encontros com elas e entre nós, um olhar de si para 

o outro (Foucault, 2006). A roda ritual do grupo. 

Cecília Warschauer
90

 (1993) diz que a roda tem como principal característica a 

abertura para o novo, promovendo o encontro e a integração igualitária entre todos os 

participantes. 

Na roda que deu lugar para sorrisos, olhares de espanto, expressão de lamentos, dores, 

apegos e alegrias. As velhas personificadas em figuras inesquecíveis, em histórias singulares, 

em situações dolorosas, em acontecimentos hilários.  

Os “efeitos das Oficinas” foram tantos e, muitos deles, inesperados: uma mulher canta 

com alegria; uma mulher dança com desenvoltura, uma mulher atua na imaginação. Uma 

mulher incomodada pelo gemido de outra; uma mulher come bananas; uma mulher dorme um 

sono profundo; uma mulher cria contos para narrar na roda. Uma mulher tem um encontro 

com a escrita. 

Daí em diante, ela se recolhe em si mesma, absorta nas palavras que seu lápis desenha 

sobre o papel. Aprendeu um caminho próprio para “cuidar de si” – essa mulher velha, doente, 

institucionalizada. Ainda hoje sou tomada pelo espanto quando me lembro dessa incrível 

experiência.  

O espanhol Ortega y Gasset
91

 costumava dizer - eu sou eu mais as minhas 

circunstâncias. Eu me pergunto: se a mulher que em um lugar tão adverso encontrou a magia 

poderosa das palavras tivesse vivido melhores circunstâncias em sua biografia, quem ela 

poderia ter se tornado? Uma estudiosa como a Profª Cleonice Berardinelli
92

? Uma pessoa 
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forte e produtiva tal qual Barbara Heliodora
93

? Escreveria a mulher sobre as vicissitudes da 

velhice como Norberto Bobbio
94

? 

Nunca terei as respostas para essas perguntas, sei disso. Mas preciso imaginar 

melhores experiências de vida para as velhas da Casa depois da nossa convivência nas 

Oficinas e sei que esse movimento “me acontece” em virtude do vínculo criado entre nós, 

mulheres deste tempo e deste mundo.  

É meu desejo presente que muitos pássaros e outras pedras atravessem suas existências 

conspirando a seu favor e inspirando suas vidas. Esqueço por um instante todas as páginas 

que li e reli durante o percurso da pesquisa, em textos que me puseram em contato direto com 

a duríssima realidade da velhice institucionalizada. 

E nós, pesquisadores e profissionais interessados no estudo do envelhecimento e da 

velhice, temos a obrigação ética de não desistirmos de encontrar novas dimensões para a 

compreensão & conhecimento (ARENDT, 2008) dessa que é a experiência final de nossas 

vidas. Para evitar que o velho, demenciado ou não, seja definitivamente condenado à exclusão 

(GOLDFARB, 2004), proponho a criação de uma roda onde nossos temores, preconceitos, 

hesitações e dúvidas possam vir à consciência para serem compartilhados e expurgados. 

Então, a partir dessa experiência, nos sentiremos verdadeiramente tocados por um “cuidado 

de si” (FOUCAULT, 2006) que poderá nos levar ao cuidado verdadeiro dos outros. Agitação, 

movimento e uma inquietude permanente estarão esperando por nós – isso pode ser dado 

como certo. 

                                                                                                                                                         
defendendo a Tese: Poesia e poética de Fernando Pessoa, a primeira tese sobre o autor feita no Brasil. Disponível 

em: http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=9948&sid=668. Busca em 15/06/2015. 
93

 Professora, escritora e tradutora, Barbara (1923 – 2015) era filha de uma poetisa e de um historiador. Tornou-

se uma das mais respeitadas especialistas em Shakespeare do país. Sua paixão pelo dramaturgo inglês começou 

na infância e, segundo a própria Barbara, continuou por toda a vida: ela dizia que Shakespeare foi um grande e 

fiel amigo. Disponível em: http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/04/critica-teatral-barbara-heliodora-morre-

aos-91-anos.html.Busca em 15/06/2015  
94

 Filósofo militante, Norberto Bobbio uniu pensamento e ação ao longo de uma vida que abrangeu mais do que 

o "breve século 20", pois se iniciou antes da 1ª Guerra Mundial e se prolongou bem além da queda do Muro de 

Berlim. Nas últimas duas décadas, converteu-se na consciência ética e política de uma Itália mergulhada na crise 

moral da operação "Mãos Limpas" e no desafio de resgatar a democracia corrompida em um meio paralisado 

pelo impasse esquerda-direita. Disponível 

em:http://www.institutonorbertobobbio.org.br/#!nobertobobbio/biografia. Busca em 15/06/2015. 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=9948&sid=668
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/04/critica-teatral-barbara-heliodora-morre-aos-91-anos.html.Busca
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/04/critica-teatral-barbara-heliodora-morre-aos-91-anos.html.Busca
http://www.institutonorbertobobbio.org.br/#!nobertobobbio/biografia
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ANEXO I 



 

Experiência em Portugal (1 de março a 31 de junho 2014) 

Bolsa Sanduíche na Universidade de Aveiro/ Portugal, concedida pela CAPES 

 

“A Universidade de Aveiro (UA) é uma fundação pública com regime de direito privado que 

tem como missão a intervenção e desenvolvimento da formação graduada e pós-graduada, a 

investigação e a cooperação com a sociedade. Criada em 1973, se transformou numa das mais 

dinâmicas e inovadoras universidades do país. Frequentada por cerca de 15.000 alunos em 

programas de graduação e pós-graduação. a universidade tem um papel de relevância no 

panorama universitário do país, oferecendo qualidade das infra-estruturas, qualidade da sua 

investigação e a excelência do seu corpo docente. A UA é parceira de empresas e de outras 

entidades nacionais e internacionais, com as quais coopera em diversos projetos e programas 

e às quais presta importantes serviços, sendo por isso um espaço de investigação onde se 

desenvolvem produtos e soluções inovadoras que contribuem para o avanço da ciência e 

tecnologia
95

”.  

 

Ao chegar a Universidade de Aveiro tive uma excelente impressão com a organização e com a 

estrutura do campus. Equipada com vários prédios modernos, salas de aula equipadas, duas 

grandes bibliotecas, ginásio esportivo, jardins, quatro restaurantes e um grande conservatório 

musical. A Biblioteca Central com cinco andares impressiona pela limpeza e magnitude, além 

de possuir uma vasta coleção de livros, oferece sessões de cinema, exposições, palestras e 

cursos. 

Outras atividades culturais ficam por conta de grupos de teatro e música realizadas por 

estudantes da própria universidade, onde é possível participar das apresentações semanais na 

Universidade e/ou no Teatro Aveirense, no centro da cidade.  

Morar em Aveiro foi um privilégio: uma cidade calma, pacata e propícia ao estudo. Além 

disso, é concreta a possibilidade de visitar as cidades vizinhas por conta do fácil acesso, do 

bom desempenho dos trens e pela localização geográfica central da cidade de Aveiro. Morar 
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 Disponível em  www.uapt.com. Busca em 11/08/2014 

http://www.uapt.com/


 

no centro de Portugal possibilita muita mobilidade em vista do deslocamento facilitado entre 

as cidades. 

Por que escolhi a Universidade de Aveiro para ingressar em estágio de Bolsa- sanduíche 

Capes por quatro meses, de Março a Junho 2014? 

Em Junho de 2013, participando do Congresso Internacional de Geriatria e Gerontologia 

IAGG na Coréia do Sul, tive a oportunidade de conhecer profissionais, professores e 

coordenadores internacionais ligados à Gerontologia de quase todo o mundo. A Dra. Liliana 

Sousa, coordenadora do Programa de Gerontologia da Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro/Portugal foi uma das pessoas com quem estabeleci contato após sua 

apresentação no Congresso. Dra. Liliana Sousa é uma pesquisadora comprometida e autora de 

vários artigos e livros na área da Gerontologia e também de estudos relacionados à Família. 

Liliana incentivou-me a conhecer as pesquisas da área de Gerontologia em Portugal. Naquele 

momento ela não poderia me co-orientar, então indicou sua colega Dra. Daniela Figueiredo, 

professora adjunta da Universidade de Aveiro. Tracei um plano de trabalho com a Dra 

Ceneide Cerveny (minha orientadora de doutorado na PUC/SP) e viajei no início de Março de 

2014. Como já havia cursado todos os créditos exigidos pelo Programa de Pós Graduação de 

Psicologia Clínica da PUC/SP, no Brasil, incluímos no plano de trabalho em Aveiro, visitas a 

Centros Dia, Instituições de Longa Permanência, assim como trabalho voluntário com o 

intuito de implementar as oficinas do meu projeto de pesquisa. Tinha também pensado em 

conhecer as atividades oferecidas aos idosos em Portugal.  

Considerei importante frequentar as aulas oferecidas aos estudantes da Universidade de 

Aveiro do Programa de Gerontologia e fiz dois cursos: “Intervenções Gerontólogicas”, 

ministrado pela Dra Daniela Figueiredo e “Desenvolvimento de Projetos” com a Dra Liliana 

Sousa. As aulas foram dinâmicas e produtivas. Ambos os cursos trouxeram convidados para 

expor seus trabalhos. Na primeira semana, a Universidade ofereceu seminários e cursos para 

subsidiarem o tema da pesquisa e ensinar aos interessados como utilizar os dispositivos 

eletrônicos na internet, como Mendeley e afins, por professores da área de informática . 

 Oportunamente, pude conhecer os trabalhos de Intervenções Psicoeducativas para cuidadores 

de idosos com demência realizados em Instituições de Longa Permanência na cidade de 

Aveiro. Em outra ocasião, assisti à palestra sobre trabalhos de Intervenções Psicoeducativas 

realizado para pessoas portadoras de doenças respiratórias crônicas na área de fisioterapia 



 

reabilitadora pulmonar. Um grupo de pesquisadores da Escola Superior de Saúde da 

Universidade coordena um programa “de ponta”, sem custos para a população atendida. O 

programa
96

 integra dois componentes principais: a fisioterapia respiratória e o apoio 

psicoeducativo. “O principal objetivo é reabilitar as pessoas com DPOC
97

 e ajudá-las a se 

ajustarem aos impactos da doença”, explica Alda Marques, a pesquisadora responsável. 

Outra palestra interessante foi sobre as Intervenções com Cuidadores de pessoas com 

cancro
98

. Estes pesquisadores enfatizam a importância não só do estabelecimento de parcerias 

entre cuidadores formais e informais, como também o planejamento de intervenções 

contextualizadas que visem facilitar e melhorar a qualidade dos cuidados prestados. 

Na cadeira de Projetos, fiz um curso intensivo de ”Como apresentar trabalho acadêmico”, 

com uma pessoa responsável pela preparação de profissionais palestrantes do Ted Talk
99

 de 

Portugal.  

Também por indicação da Dra. Liliana Sousa, participei de uma Oficina de Inovação Social 

sobre “Empreendedorismo & Envelhecimento”, organizado pela Câmara Municipal de Aveiro 

em parceria com a Universidade, com duração de 3 meses. Os encontros eram semanais, com 

duração de 3 horas. Com isto, pude conhecer vários trabalhos, quando estudantes e 

profissionais desempregados buscavam soluções criativas de trabalho em que o idoso sempre 

tinha um lugar reservado. Esta foi uma oportunidade única, pois pude conhecer profissionais 

da Gerontologia, da Animação Sócio Cultural, do Marketing, do Turismo e do 

Empreendedorismo. Junto a duas colegas de curso, desenvolvemos um Projeto denominado: 

“Activ idade”, visando promover encontros entre idosos e jovens em cafés e lugares públicos, 

propiciando que, juntos, eles pudessem criar oportunidades de reflexão em temas afins. O 

Turismo de experiência pareceu uma ótima alternativa para dinamizar a cultura de Aveiro, 

aproveitando a participação e as histórias dos idosos sobre os famosos navios bacalhoeiros, a 

história da origem das fábricas de ovos moles, assim como as curiosidades da época áurea da 

famosa fábrica de porcelana Vista Alegre. Acredito que todas estas experiências puderam ser 
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reaproveitadas e resignificadas dando novos sentidos à vida destes velhos e à cultura da 

cidade. O trabalho foi selecionado para ser desenvolvido pelo laboratório da Incubadora de 

Ideias da Universidade de Aveiro. Porém, devido aos prazos de retorno ao Brasil, tive de 

renunciar à minha inclusão no desenvolvimento do projeto, enquanto colegas seguiram com 

ele. 

 

Quanto à experiência em Centros Dia e ILPIs em Portugal, foram várias as visitas a Centros 

Dia e Instituições de Longa Permanência: Centro Dia de Monsarros (Anadia, zona rural, 

próximo à Coimbra), Centro Dia e Instituição de Longa Permanência do Município de 

Poutena, Centro Dia de Viseu, Instituição Católica de Fátima, na cidade de Fátima e Lar 

Paroquial Amélia Madaíl, em Aveiro. 

No Centro de Apoio Social Vila Nova de Monsarros
100

, desenvolvi Oficinas e participei de 

encontros de intercâmbio com a diretora
101

 e funcionários. A diretora Monica Teixeira, 

assistente social e docente da Universidade de Aveiro, é uma profissional extremamente 

competente e comprometida com seu trabalho. Ela oferece atividades aos idosos de uma 

forma criativa priorizando a socialização pela inclusão da comunidade de idosos nas 

atividades culturais (desde uma simples festa da uva até as grandes procissões e encenações 

teatrais) e em eventos. Como a maioria dos idosos que participam deste Centro Dia são da 

zona rural, Monica procura envolvê-los com atividades relacionadas às rotinas que 

configuram o curso de suas vidas. Um exemplo são os hinos da lavoura da época da colheita 

que são entoados toda semana. Percebi um envolvimento significativo e uma grande alegria 

por parte dos idosos durante esta atividade cultural. Outras atividades desenvolvidas com os 

velhos são: atuação em peças de teatro, oficina de confecção de pães, artesanatos diversos, 

crochê, tricô, trabalho com sucata e confecção de brinquedos.  

Percebi também que os trabalhos manuais fizeram e continuam fazendo parte das rotinas das 

velhas em Portugal. Dentro dos Centros Dia e ILPIs, elas costuram em máquinas antigas e/ou 

modernas, costuram à mão, tecem, bordam e fazem tricô e crochê. Voluntários e animadores 

colaboram com novas ideias em produções diversas dentro do calendário das festas anuais
102

. 
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Outra importante observação é que há sempre um animador sociocultural
103

 numa ILPI e/ou 

Centro Dia nas cidades que visitei em Portugal. É lei a presença deste profissional nestes 

locais, que testemunhei literalmente cumprida. Inclusive, as coordenadoras desses locais 

disseram-me que sem um animador sócio cultural não se abre um Lar (ILPI), ou um Centro 

Dia. Percebi também que o trabalho dos animadores sócio-culturais é bastante respeitado. As 

dinâmicas realizadas são estudadas previamente e elaboradas de acordo com o grupo a ser 

atendido. Buscam não só entreter os velhos, mas também favorecer encontros intergeracionais 

com as crianças do infantario
104

 e da comunidade. Cabe ressaltar que existe sempre um 

infantario dentro dos Centros Dia e ILPIs, ou nas proximidades. Este arranjo surge como uma 

resposta social, desenvolvida em equipe, que consiste na prestação de um conjunto de 

serviços que contribuem para a manutenção dos indivíduos idosos no seu meio familiar e 

social. Esta ação tem como objetivos fundamentais apoio psicossocial, fomento das relações 

interpessoais entre os idosos e deles com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento, 

promover atividades ocupacionais, priorizando as preferências dos idosos, de forma a 

preencher os momentos de lazer, contribuindo com suas experiências, memórias e histórias na  

formação das crianças.  

 

                                                                                                                                                         
 Festas em honra de Santa Joana Aveiro, durante o mês de Maio. 

 Festa em honra de Nossa Senhora dos Altos-Céus e São Mamede] - Esmojães, Espinho, terceiro fim de 

semana de Outubro. 

 Festa em honra de Nossa Senhora da Boa Fortuna e Santo António, em Guisande - Santa Maria da 

Feira, sempre no primeiro fim-de-semana de Agosto. 

 Festa das Colheitas, Arouca, habitualmente em meados de Setembro. 

 Festa de Nossa Senhora da Piedade, Canedo - Santa Maria da Feira, habitualmente em meados de 

Agosto. 

 Festa de Nossa Senhora da Saúde, Cabeçais - Fermedo - Arouca, sempre a 15 de Agosto. 

 Festa da Nossa Senhora da Saúde, Fermentelos - Águeda, sempre a 14, 15 e 16 de Agosto. 

 Festa de São Marcos e São Mamede - Fajões - Oliveira de Azeméis, 25 de Abril  

 Festa de São Tomé, Paredes do Bairro, sempre no segundo fim-de-semana de Julho. 

 Festas em honra de Nossa Senhora da Saúde e Santo António, em S.Paio de Oleiros - Festa em honra de 

São Cipriano e Senhor dos Desamparados (Festa dos Arcos) - Paços de Brandão, Santa Maria da Feira 

no primeiro fim de semana de Agosto (a festa começa na Sexta-feira e termina na terça à noite) 

 Festa em honra de Nossa Senhora da Saúde em Avelãs de Caminho, Anadia - dia 15 de Agosto. 
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Chama a atenção no Centro Dia de Monsarros, além da higiene, do cuidado com os idosos, 

das muitas atividades desenvolvidas com eles e para eles, o fato de que quando os idosos 

ingressam neste Centro dia, a coordenadora Monica pergunta a cada um sobre suas 

preferências alimentares e também suas preferências para o horário de banho. O que parece 

um simples detalhe, na verdade é bastante significativo, pois essas escolhas habitualmente não 

acontecem na grande maioria das Instituições para idosos que, ao contrário, colocam os 

velhos submetidos a regras rígidas de padronização de suas necessidades pessoais. Monica me 

contou que procura contemplar todos as preferências, mas que nem sempre isso é possível. 

Ainda assim, uma vez na semana ela procura oferecer o alimento preferido de um idoso, 

afirmando que isso faz com que eles se sintam reconhecidos.  

 A presença da comunidade nas atividades de festas e rituais é fato consumado em Portugal. 

São muitas festas cristãs, rituais, feiras e eventos sociais, nos quais a participação dos idosos 

está sempre garantida. Participei de duas festas da comunidade, uma em Anadia: “Festa 

Quinhentista”, e a “Festa do Vinho” em Oliveira do Bairro (um distrito próximo). Em ambas, 

exatamente como todas as pessoas envolvidas, os idosos participavam ativamente da 

organização, elaboração de artesanato e também da execução das comidas tradicionais 

vendidas para angariar fundos para a própria comunidade. Nestas feiras, de estilo medieval, 

todos (coordenadores, voluntários e ajudantes) que trabalham nas barracas estão vestidos à 

caráter e quem fornece estes trajes (fatos como dizem) é a Câmara Municipal da cidade. Este 

trabalho comunitário parece favorecer trocas sociais, proporcionar entretenimento, assim 

como deve contribuir para manter animados os idosos, evitando eventuais estados 

depressivos, na medida em que dá sentido a suas vidas
105

. 

 

Já na Instituição e Centro Social de Poutena (Mealhada, a 30 minutos de Aveiro, zona rural), a 

fila de espera por uma vaga é longa. De acordo com o Jornal da Bairrada
106

: 
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 “Na terceira idade, a instituição tem 30 idosos em Lar, 50 em Centro de Dia e 35 em Apoio 

Domiciliário: o mesmo é dizer que a lotação está esgotada e as listas de espera, sobretudo para 

o Lar, são longas. Em três décadas, a instituição tornou-se um dos principais empregadores da 

freguesia. Aqui, trabalham diariamente cerca de meia centena de pessoas”. 

 

De acordo com esta nota, chama a atenção a quantidade de funcionários (50) que trabalham 

no Centro Social de Poutena
107

, o que provavelmente resulta num trabalho de qualidade. 

Evitando uma relação direta de causa e efeito, pela associação entre quantidade e qualidade, 

afirmo que, durante minha visita, testemunhei a eficiência dos serviços prestados, bem como a 

evidente qualidade das relações entre o corpo de funcionários, os velhos e as crianças do 

infantario. Apesar das queixas de falta de tempo expostas pela coordenadora e psicóloga 

Catarina Bem Haja para implementar outras atividades aos idosos, percebi que eles têm 

muitas opções e fazem muitas atividades: teatro, coral, ensaios para as festas religiosas, visitas 

a parques, museus, restaurantes, pintura em tecido, quadros, mosaicos, telas, colares, tiaras, 

bolsas e caixas. Existe lá uma sala bastante grande com uma mesa de uns três metros de 

comprimento rodeada de cadeiras onde as velhas e velhos confeccionam objetos para venda. 

Além das animadoras, médicos, enfermeiros e outros funcionários, a instituição conta com a 

ajuda de uma fonoaudióloga voluntária, Maria Conceição, que exerce diversas funções na 

Instituição, além daquelas relacionadas à sua área de trabalho. Esta Instituição em Poutena 

funciona como Centro Dia, como Instituição de Longa Permanência e também possui um 

infantário. O prédio é grande e acomoda satisfatoriamente a todos. Há um movimento de 

crianças sempre por perto e algumas vezes as atividades entre velhos e crianças se cruzam, 

como acontece em Montsarros. 

Ao visitar as acomodações dos idosos que ficam internados, encontrei quartos arejados, 

limpos e organizados: cada um com seu armário, sua cama, suas fotos e alguns pertences 

pessoais além da costumeira toalhinha de crochê à mostra nas cômodas. Alguns idosos mais 

independentes têm uma varanda ensolarada com mesas, cadeiras e vasos de plantas. Percebe-

se um cuidado permanente para que a instituição apareça descolada da imagem conhecida de 

um asilo. Mas isso se torna difícil quando deparamos com a segregação que se faz entre os 

idosos muito dependentes dos mais independentes. Como é de hábito acontecer nos arranjos 

institucionais envolvendo idosos, verifico sempre uma tendência em separar os velhos “por 
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categorias”. A imagem da segregação de velhos com grande grau de dependência é uma 

imagem desoladora: em geral usando cadeiras de roda, eles mostram-se apáticos e alienados 

do contexto, frente a este isolamento compulsório.  

De fato, conheci uma sala que, embora ensolarada e limpa, o cheiro da urina pela 

incontinência denunciava a total dependência dos velhos ali presentes. Velhos aglomerados 

num espaço sem movimento algum. Sem música, sem atividades e sem interferências que não 

sejam da ordem dos cuidados físicos. Faces duras e caladas anunciavam o fim próximo. 

Minha impressão é que não havia nada a fazer. É como estar lidando com pilhas gastas, onde 

a única opção seria relegá-las ao lixo por não terem mais uso, menos ainda alguma chance de 

recarregar as baterias. Quando se trata de idosos debilitados e limitados por quaisquer 

motivos, esse quadro refere-se a uma realidade que, ao que parece, é de caráter universal. Essa 

situação coloca um profissional consciente diante de um estado puro de impotência. Nesse 

sentido, para escapar da angústia que o toma, o profissional, habitualmente, levanta uma série 

de hipóteses com a finalidade de realizar uma intervenção. Seria oportuno que um cuidador 

massageasse cuidadosamente o idoso em condição de dependência? Ou que alguém cantasse 

para ele ou lhe contasse histórias? Que simplesmente se sentasse ao lado do idoso para lhe 

fazer companhia? E que tal a ideia de integrar a fragilidade desses com a autonomia ainda 

preservada de outros idosos, tornando-os dessa forma um só grupo vivendo em comunidade? 

O profissional consciente da própria impotência, como se vê, não precisa deixar de pensar 

naquilo que “anda fazendo” em sua visão a respeito da velhice.  

Em outro pólo, pode-se observar a animação dos velhos independentes que participam 

ativamente de montagens de peças de teatro e danças temáticas no Centro Social em Poutena. 

Há um professor que trabalha semanalmente com eles, e neste dia conferi a filmagem da 

apresentação mais recente do grupo de velhos. Neste grupo de teatro, os velhos se mostram 

extrovertidos em sua atuação. Vestem-se à caráter, tendo confeccionado os figurinos, além do 

cenário. O envolvimento parece total! Criação, atuação e produção, as três ações envolvidas 

na performance, são responsabilidade dos velhos. 

Evidentemente, nem todos têm a mesma disposição. Alguns idosos preferem ficar sozinhos 

num canto, como é o caso de um senhor que não consegue se locomover à vontade e se distrai 

confeccionando casas de boneca, cestas e baldes de papel jornal enrolado. Esta é a atividade 

diária de um velho e ele parece satisfeito com o que tem – isolado em seu mundo particular. 

Olhando atentamente, diria que ele me parece feliz. A sala que ele mais frequenta é um 

cômodo interno com grandes janelas, bastante iluminado, parecendo um casulo feito para ele 

viver serenamente, dando a si os cuidados de si e para si.  



 

Fui convidada a desenvolver uma Oficina para esse grupo de velhos de Poutena. Optei por 

uma Oficina de mandalas. Dei a cada um uma cartolina branca com um desenho a lápis em 

forma de círculo localizado no centro do papel. A instrução era fazer um desenho livre. Pedi 

que usassem a imaginação e ficassem à vontade para desenhar. Usei uma música de fundo de 

ritmo pausado e relaxante. Uma voluntária, a fonoaudióloga Conceição, ajudava os velhos 

com dificuldades na distribuição de tintas e limpeza de pincéis. A maioria dos velhos não 

apresentou dificuldades para finalizar o desenho. Havia dois idosos que apresentavam 

problemas de coordenação devido a AVCs recentes. Um deles usou a boca para pintar, 

apresentando ao final um desenho semelhante a um grande arco-íris. O outro idoso com 

sequelas de um AVC, usou a mão esquerda, não dominante, para realizar essa atividade. 

Neste dia peguei pelas mãos o senhor que não saía do seu casulo de artesanato de jornal e 

mostrei a ele que poderia se sentar na mesa das mandalas. Inicialmente ele relutou, para logo 

depois fazer 4 mandalas, uma azul, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Apesar da 

dificuldade em falar (devido a um AVC), disse que tinha gostado da atividade. Em seguida, 

pediu que eu o ajudasse a voltar para sua mesa de trabalho. Seu casulo. Depois pensei na 

possibilidade que de ele não quisesse sair dali.  A minha intenção era oferecer a este homem 

uma outra atividade que eu considerava mais animada que o trabalho dele com o jornal. 

Agora, refletindo sobre esse acontecimento, me pergunto se minha conduta foi adequada. E 

concluo que é preciso refletir qual é o limite da nossa intervenção nas escolhas feitas pelos 

velhos. Até onde podemos nos valer de nossa “autoridade profissional”, em nome do que 

chamamos “bem-estar dos velhos”. 

Neste Centro Dia existe um grupo de jogadores de dominó, passam horas jogando e parecem 

estar se divertindo num clube. Alguns velhos preferem ficar olhando sem compromisso e sem 

pressa, atentos ao movimento dos outros velhos. Outros gostam de conversar. Com estes, é só 

se aproximar que a conversa flui facilmente. Falta de assunto não é o problema. E se quer 

provocá-los, é só perguntar: “Quantas vezes você já foi à pé a Nossa Senhora de Fátima”?  A 

partir desta pergunta, muitas histórias curiosas aparecem: “Ah eu fui oito...”  “ Eu fui três, 

quatro...” à pé, de carro, a cavalo, de ônibus”. Não importa o meio, pois ao que parece todos 

foram à Fátima. E enquanto eu conversava com essa turma, Catarina, coordenadora da ILPI 

aparece dizendo: “Nós vamos com eles agora no próximo mês”. Se Jung estivesse presente, 

provavelmente diria que essa romaria à Fátima é a expressão própria de um arquétipo. Um 

arquétipo representado por um ritual religioso da maior importância ao colocar uma mulher 



 

em condição de equivalência
108

 ao conhecido triunvirato católico do Pai, Filho, Espírito 

Santo.  

Minha impressão é que todos ficaram animados com a notícia e desde então se mostravam 

encantados com o projeto próximo da viagem à Fátima. Nesse cenário, a vida dos velhos 

parece seguir movimentada, interessante, leve, calma. Passeios e pequenas viagens são 

comuns de acontecerem organizados pelas Instituições e apoiados pela Câmara. Ônibus são 

fornecidos e voluntários os acompanham, além dos próprios empregados da casa de Poutena. 

Em Portugal, nos Centros Dia e Instituições de Longa Permanência que visitei, os velhos 

estão em movimento: vão ao cinema, teatro, parques, feiras, igrejas e celebrações, 

principalmente no verão, onde o tempo fica mais agradável para as atividades. 

 

Em Aveiro tive a oportunidade de visitar uma ILPI para idosos nas imediações da cidade. Um 

lugar recém-inaugurado com uma estrutura de excelência: “Lar Paroquial Amélia Madall”. 

Nada ali lembra um asilo tradicional. Ao adentrar no prédio arejado, com portas enormes e 

janelões de vidro, percebe-se o cheiro de limpeza. Há uma linda cozinha moderna com 

geladeira e fogão de inox. A cozinha é aberta, dando acesso para um vasto refeitório próximo 

a corredores, jardins e elevadores. 

A assistência é contínua para todos, e há sempre o que fazer. Almocei na ILPI, e participei de 

uma oficina de Fisioterapia Coletiva com Ginástica adaptada em cadeiras confortáveis num 

grande salão. Surpresa: esta atividade acontece diariamente, e é até possível fazer duas vezes 

no mesmo dia.Todos têm a oportunidade de esticar pernas e mãos com ritmo e espaço 

adaptado com especial acolhimento. Quando perguntei a uma senhora o que mais ela gostava 

de fazer nesta ILPI, ela disse: “Gosto muito das aulas de Ginástica, pois me deixam bem”. 

Em conversa com uma moradora desta ILPI, ela conta sobre sua vida em um longo passeio 

pelo jardim. E em menos de 2 horas de contato, esta senhora me convida para visitar a sua 

Quinta (uma antiga residência dela e do marido, que eles conservam e visitam semanalmente 

recebendo amigos e familiares). Ambos estão morando na Instituição. Ela fez questão de 

mostrar seu quarto. Parecia um quarto de hotel, com vista para o jardim. Disse ela que preferia 
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ficar na Quinta (uma espécie de pequeno sitio), mas o marido decidiu que estava na hora deles 

descansarem. Conta que ele ficava incomodado de vê-la sempre muito ocupada preparando 

refeições para os filhos e netos. Era um trabalho sem fim...ela diz. Agora estão tranquilos, 

sentam-se na mesa e comem muito bem. Nessa hospedagem luxuosa, os preços são altos, 

variando de 200 a 900 euros/mês. O governo participa do custo de hospedagem entregando à 

Instituição cerca de 300 euros/idoso. Além disso, na conta final, o idoso participa do 

pagamento da hospedagem de acordo com os valores da sua aposentadoria.  

Nesse dia, voltei para casa no transporte da ILPI. No caso, o mesmo utilitário adaptado que, 

quando é preciso, transporta os idosos ao centro de saúde ou ao hospital.  

 

Em Viseu, fui com outra doutoranda, Arlene Moreira, colega da PUC/SP (de passagem por 

Portugal) visitar o Centro Dia no centro da cidade. As freiras da Instituição católica de Viseu 

não se opuseram a nossa entrada e rapidamente engatamos uma conversa com o grupo. Os 

velhos contaram que ali tudo funciona muito bem. Um carro busca-os pela manhã em casa, 

depois eles recebem um café e iniciam atividades artesanais e/ou vão para a hidroginástica na 

piscina pública da cidade, atividade que muito apreciam mesmo em tempo frio. Depois, 

voltam para o Centro dia, almoçam e fazem outras atividades artesanais. Há uma boa sala de 

TV e de artesanatos, muitos gostam de tricotar e ou bordar. A costura é apreciada. Os idosos 

desta casa disseram que gostam muito do povo brasileiro que conhecem principalmente pelas 

novelas. O grupo é pequeno. Diariamente recebem a visita de um professor de educação física 

que orienta os exercícios em grupo antes de sua volta para casa.  

Perguntei pelo preço do serviço oferecido, me responderam que cada um paga de acordo com 

o que ganha – destacando que estão satisfeitos com os serviços oferecidos.  

Quanto à Instituição em Fátima, encontramos restrição de visita. Inicialmente as freiras da 

portaria pediram que esperássemos (eu e uma colega, Lisnetti, da Universidade de Aveiro). 

Aguardamos e depois subimos à sala de TV. Muitos idosos sentados em roda assistindo a 

televisão. Começamos uma conversa e fizemos várias perguntas para descobrir que a maioria 

dos idosos tem parentes e/ou filhos no Brasil. Citaram nomes, deram referências e ficaram 

entusiasmados com a visita, até que aparece a Madre Superiora e pede que a gente se retire, já 

que era a hora da sesta. Verificamos que nesta ILPI também há incentivos para os trabalhos 

manuais: bordados, tricô e crochê, pois havia muitas peças em exposição e à venda na 

portaria. 

O que percebi por onde passei, pelas cidades que visitei em Portugal, é que há sempre muitos 

idosos circulando, participando de atividades comunitárias, das igrejas e andando nas ruas de 



 

bengala, ou mesmo sentados nas praças, padarias, restaurantes e cafés. A vida parece seguir 

seu curso. Há poucos idosos na rua com acompanhantes (cuidadores), como se vê em São 

Paulo e outras grandes capitais do Brasil. Alguns se arrastam, e se locomovem auxiliados por 

andadores ou bengalas com muito vagar, mas circulam por sua própria conta.  

É preciso contextualizar este cenário para obter uma melhor compreensão da situação geral. 

As cidades em Portugal, são menores, mais seguras e menos populosas, quando comparadas 

às grandes metrópoles, como São Paulo, por exemplo. Imagine que a população de Portugal, 

com 10.591.609
109

 habitantes é menor que a população total da área metropolitana de São 

Paulo, com 21 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE 2014
110

. Sendo assim, é 

esperado que a vida se torne facilitada quando se pensa em questões como segurança pública, 

serviços médicos, centros de referência, espaços urbanos de inclusão para convivência com e 

entre os velhos. Reitero a importância de não se cair na armadilha fácil das relações de causa 

e efeito. Seria uma atitude provavelmente equivocada, pois ainda que o número de habitantes 

ajudasse a entender a diferença entre as condições dos velhos de lá e de cá, a presença de 

outros fatores – estruturais, ideológicos e culturais – é fundamental para a compreensão 

dessas diferenças. 

 

Além das visitas a essas Instituições, entrevistei a doutora em Psicologia Margarida Pedroso 

de Lima (responsável pela área de Gerontologia da Universidade de Coimbra). Dra. 

Margarida escreveu um livro sobre Intervenções com idosos criando diversas oficinas e 

estratégias de interação sócio cultural. Um trabalho semelhante ao que venho desenvolvendo 

na minha tese de doutorado. Ela me presenteou com seu livro: “ Posso participar
111

?” (2013), 

um livro que apresenta sugestões de exercícios e atividades não só para idosos, mas também 

para outras faixas etárias. Margarida inclui estratégias comportamentais e cognitivas na 

criação dos exercícios. O objetivo principal de seu trabalho é estimular o interesse dos 

envolvidos nas atividades.  

Por sugestão da minha co-orientadora Dra Daniela Figueiredo visitei duas Instituições de 

grande renome na cidade de Lisboa A Fundação Champalimaud
112

 (no bairro de Belém/ 
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 Disponível em: http://countrymeters.info/pt/Portugal. Busca em 09/06/2015 
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 Disponível em: http://www.visitesaopaulo.com/dados-da-cidade.asp. Busca em 09/06/2015 
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 Este livro pretende “abrir portas” para aqueles que desejam participar de forma mais construtiva na promoção 

da autonomia e do bem-estar das pessoas mais velhas. Parte de quatro idéias chave que são discutidas ao longo 

de seis temas/capítulos (a felicidade, os projetos, as relações interpessoais, o auto-conhecimento, a memória e o 

corpo) (LIMA, 2013). 
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 É no Centro Champalimaud, em Lisboa, que desenvolve atividades nas áreas das neurociências e do cancro, 

através de programas de investigação e da prestação de serviços clínicos de excelência, levando também a cabo, 

fora de portas, um programa de luta contra a cegueira.  

http://countrymeters.info/pt/Portugal
http://www.visitesaopaulo.com/dados-da-cidade.asp


 

Lisboa), onde participei, em 5 de abril de 2014, do evento: “Dancing in the Brain”, idealizado 

por pesquisadores, neurocientistas e bailarinos canadenses, ingleses e portugueses. Os 

workshops tiveram duração de um sábado inteiro, quando experimentamos danças diversas: 

tango, salsa, mambo e danças medievais, para que, mediante a prática, pudéssemos sentir os 

efeitos da dança. Para encerrar, uma palestra com a neurocientista e dançarina inglesa de 

Cambridge: Nicky Clayton, e o artista Clive Wilkins, também de Cambridge. Ambos fazem 

referência às pesquisas que indicam que a necessidade de se movimentar não é só humana, 

mas é também uma necessidade dos animais. A palestra foi ilustrada com um vídeo
113

 e um 

documentário: Dancing in the words
114

 comentando sobre os benefícios da dança, com 

ilustrações e reflexões sobre várias espécies animais se movimentando e dançando para viver 

– como é o caso das abelhas. 

 

Outro Centro de referência visitado foi a Fundação Calouste Gulbenkian 
115

, situada na região 

central de Lisboa. A Fundação que se dedica à Educação, Ciência e Artes, atualmente é um 

centro de referência para atividades culturais. O complexo abriga, além de um imenso e 

cuidado jardim, um museu, uma biblioteca, um centro de arte moderna, um centro de 

exposições e concertos. A fundação é reconhecida por manter um centro moderno de pesquisa 

e apoio às ciências humanas. 

 

Dra Daniela Figueiredo, minha co-orientadora, esteve sempre presente com sugestões e/ou 

indicação de eventos, seminários, palestras e/ou de leituras que pudessem enriquecer minha 

pesquisa e também para me fornecer suporte para um artigo específico sobre capacitação de 

pessoas que cuidam de idosos. Além de opinar dentro da seara acadêmica, ela me incentivava 

a participar de festas e feiras tradicionais dos distritos, nas proximidades de Aveiro e em 

outras regiões de Portugal. Dentre suas indicações, destaco um autor da literatura portuguesa 

que aborda, de uma maneira poética e enraizada na realidade, as vicissitudes do se tornar 

velho: Valter Hugo Mãe, em seu livro: “A Máquina de fazer espanhóis
116

” (2010). 

                                                                                                                                                         
http://www.fchampalimaud.org/media/cms_page_media/62/CADERNO_PROFESSORES_CHAMPIMOVEL_1

.pdf 
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  Disponível em: https://youtu.be/NW8qUKxQiQU. Busca em 08/05/15  
114

  Disponível em:  https://youtu.be/Akeg6NpqRGcs. Busca em 21/06/2014 
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 A Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição portuguesa sem fins lucrativos criada com bens do 

mecenas Calouste Gulbenkian a partir de disposição testamentária.Após a sua morte, em 1955, legou os seus 

bens ao país sob a forma de uma fundação. A fundação apóia muitas atividades culturais assim como pesquisas 

científicas. 
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 Em “A máquina de fazer espanhóis”, seu romance mais recente, Valter Hugo Mãe narra a história de António 

Jorge da Silva, um barbeiro de 84 anos que depois de perder a mulher, passa a viver num asilo. Sozinho, mas 

sem sucumbir ao pessimismo, Silva se vê obrigado a investigar novas formas de conduzir sua vida. Disponível 

https://youtu.be/Akeg6NpqRGcs


 

Fui convidada para participar de um seminário no distrito de Mealhada/Anadia: “A Arte de 

Bem Cuidar do Idoso”, realizado em 10 maio de 2014, pela Santa Casa de Misericórida de 

Mealhada. Pude perceber o crescente interesse nos cuidados para com os velhos, em especial 

com as interações socioculturais, a animação e o entretenimento. Neste Seminário conheci o 

famoso filme espanhol de animação que retrata a vida e os desafios dentro de uma Instituição 

de Longa Permanência: “ARRUGAS”
117

, do diretor Ignácio Ferreras (2011). 

 

Para finalizar meu estágio fui convidada para dar uma aula na ARC
118

 (Administração 

Regional de Coimbra/ em 1 de Julho 2014) sobre: “Lazer e cultura para Idosos”, para um 

público de 30 pessoas (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, professores, animadores 

sócio culturais) dentro de um curso do Programa de Gerontologia de Coimbra. 

 

 

 

Meus agradecimentos a Daniela Figueiredo e Liliana Sousa, da Universidade de Aveiro. 

Também agradeço a Ceneide Cerveny, minha orientadora de doutorado na Pontifícia 

Universidade Católica São Paulo. À bolsa CAPES, que propiciou minha viagem de estudos a 

Portugal. 

 

Agradeço sobremaneira àqueles que, nos bastidores, construíram com sua amizade uma rede 

de apoio lusitana na qual me lancei graças ao encorajamento que recebi de cada um.  

Dona La Salette, meu primeiro encontro em Aveiro. 

A jovem Luisa, o garoto André e a sapeca Francisca. 

Minha querida vizinha, engenheira Eva. 

Isabel e sua fábrica de ovos moles, o mais doce de Aveiro. 

A deputada federal Paula Urbano, grande amiga. 

Amigos do Ginásio Esportivo: Rosana, Catarina, Maria João e o Professor João. 
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Querida Monica Teixeira diretora do Centro dia de Monsarros. 

A fonoaudióloga Maria Conceição e família. 

A animadora sociocultural Ana, a mais animada dentre as que já conheci... 

Aos colegas na Universidade: Pedro, Carla, Thais, Joana; aos amigos e doutorandos ciclistas 

Carina, Ricardo, Bruno.  

Em casa estive enquanto vivi em Portugal; em especial agradeço a riqueza da oportunidade de 

conviver com os seus velhos.  

A todos, minha gratidão. 

 

 



 

ANEXO II 



 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Declaro que fui convidado/a, e devidamente informado/a sobre a pesquisa “Geras 

Vitallis: uma experiência de atendimento à idosos em Instituição de Longa Permanência”. 

Pesquisa esta que visa conhecer e compreender o universo do idoso Institucionalizado e 

buscar alternativas criativas de atuação dentro  dessa Instituição a fim de promover melhorias 

e melhor qualidade de vida aos idosos. Confirmo também, que a pesquisa será realizada pela 

doutoranda Sônia Azevedo Menezes Prata Silva Fuentes, CPF 013 138 268/39, RG 

9.879.854, aluna regularmente matriculada no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Psicologia Clínica, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Residente à Avenida 

Horácio Lafer 120, apt 242 – São Paulo/SP, Cep: 04538080 - telefones: residencial: 

(11)55730286, celular: (11) 98385092, consultório: 25775453, 

email:soniapratafuentes@gmail.com. A pesquisa se desenvolverá na Instituição Casa de 

Repouso Vida, onde acontecerão algumas intervenções na forma de Oficinas com a 

participação das idosas residentes, funcionários da Instituição, voluntários e com os familiares 

das idosas. Declaro, também, ter aceitado espontaneamente participar deste trabalho, 

concedendo entrevista e respondendo às questões formuladas pela pesquisadora, referentes ao 

seu tema de pesquisa. Concedo também a permissão para a utilização de imagem e autorizo 

sua veiculação. Tenho ciência de que minha participação é livre e que posso interrompê-la a 

qualquer momento sem ônus de nenhuma natureza. Afirmo ter sido esclarecido(a) de que as 

informações dadas e os depoimentos feitos serão identificados com alteração do nome dos 

participantes e que os dados coletados destinam-se, exclusivamente, para compor os 

resultados deste estudo, divulgação em eventos científicos e publicação em periódicos 

reconhecidos pela comunidade acadêmica. Declaro também que a pesquisa apresenta risco 

mínimo aos participantes. No entanto, se forem notados quaisquer desconfortos, a 

pesquisadora se compromete a atender o participante. 

                                                               

São Paulo, ____, _______________, 2012 

____________________________       _________________________________ 

Participante                                           Pesquisador:  

RG       CPF 



 

Avaliação das Oficinas pelos funcionários, voluntários, residentes e familiares. 

 

 

 

Nome:_______________________________________________________________ 

 

  

Cargo na Instituição de Longa Permanência Residencial Vida: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Como você avalia o trabalho de intervenção sócio cultural realizado pela  doutoranda Sônia 

A. M. P. S. Fuentes nesta Instituição? (Favor comentar sobre as atividades que considera as 

mais proveitosas e necessárias para a Casa. Alinhar pós e contras das atividades se houver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avaliação das Oficinas 
 

Com a finalidade de verificar a importância das Oficinas realizadas na Casa, entreguei a 

funcionários, cuidadores e voluntários questionário contendo uma única pergunta aberta: 

Como você avalia o trabalho de intervenção sociocultural realizado pela psicóloga Sônia 

A. M. P. S. Fuentes nesta Instituição? 

O questionário juntamente com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi entregue 

para as devidas assinaturas. Responderam 11 pessoas: 3 cuidadores, 1 cozinheiro, 4 

voluntárias, a diretora, 1 familiar, 1 residente (1 velha). Após a leitura das respostas, procurei 

agrupá-las em categorias, como mostro a seguir. 

Ressalto que acrescentei à esta avaliação, algumas falas das velhas que foram devidamente 

anotadas durante o decorrer das Oficinas, com o objetivo de cruzar o discurso do grupo de 

velhas com as respostas dadas ao questionário.  

 

Validação e aceitação das atividades 

  

Ah! Era isto que faltava nesta Instituição! Cristal 

Ah! A gente esquece os nomes por que a gente não fala! A gente precisa falar né? Quando eu 

estudava o professor dizia que precisava estudar lendo alto. Jade 

 

Ah minha cabeça! Por que será que eu quero falar e não sai….às vezes eu sei, mas não 

consigo falar.Será que é por conta de meus 3 derrames? Ametista 

 

Ah adoro buraco! Mas é melhor a gente fazer estas loucuradas que você está dando aí 

mesmo, é mais divertido. Jade 

 

Muito bom o serviço social cultural que se desenvolve na Casa. Pietra  

 

Sônia Fuentes desenvolve um ótimo trabalho junto com as idosas do Residencial, durante a 

semana elas esperam ansiosamente a visita feita por ela. Áries 

Sônia Fuentes desenvolve um ótimo trabalho junto a casa de idosos Tempo Residencial. As 

vózinhas gostam muito quando ela vem, se divertem muito. Percebo seu diferencial pelo 

tratamento que dá às vózinhas. Mirna 

 



 

À espera de alguém que interaja com elas...empatia 

  

Elas aguardam ansiosas o dia em que a Sônia chega, podendo assim animá-las, tornando 

assim a vida dessas pessoas um tanto mais felizes e cheias de vida, pois não costumam 

receber visitas familiares constantes. cuidadora 

 

Para nós, a quinta feira se tornou um dia de festa, esperado por todos, onde as vozinhas 

começam a semana imaginando o que aconteceria. Qual seria a novidade? E terminavam a 

semana contando para os familiares o que tinham feito. Pietra 

 

As quintas-feiras são muito esperadas. Cristal por exemplo, já se arrumava logo cedo para 

esperar a Sônia. Áries  

 

O desejo não envelhece 

 

Sabemos que as necessidades básicas (alimentação, higiene, medicação,etc) são importantes, 

entretanto, ainda que envelhecida, sabemos que tem desejos, que tem vontades, do seu jeito. 

O sujeito nunca envelhece. Desta forma, acredito que o trabalho realizado pela Sônia, foi 

uma oportunidade de investir nos desejos, naquilo que ultrapassa a necessidade. Resgatar 

etapas das histórias de vida, promover encontros e desencontros, lembranças e com isso, 

vislumbrar sentido no viver. O que considero mais importante é a abertura de um espaço em 

que a escuta cuidadosa se instalou, e com isso, todas puderam organizar-se no tempo para 

os proveitosos encontros. A filha de uma das velhas da casa. 

 

Encontro de um sentido de vida – reminiscências 

 

…acho muito interessante quando a Sônia as estimula a falar sobre suas vidas, dá para 

perceber que elas se sentem “vivas” falando sobre elas mesmas. Bem-te-vi 

…algumas que no começo se limitavam a só observar foram aos poucos se aproximando e 

participando também. Bem-te-vi 

 

Ampliação dos níveis de socialização e experiências emocionais gratificantes 

 



 

O trabalho desenvolvido e realizado pela psicóloga e doutoranda Sônia é de grande 

importância para melhorar a qualidade de vida dos idosos inseridos nesta instituição, idosos 

estes, que vivem longe de suas famílias e excuídos do convívio com a sociedade. Beija Flor 

 

O trabalho feito pela doutoranda Sônia, é esssencial para as idosas para que elas sintam-se 

importantes, capazes e revigoradas. cuidadora 

 

Normalmente os cuidados nas Instituições de Longa Permanência (ILPIS), estão voltados 

para as necessidades fisiológicas, como alimentação, higiene, medicamentos etc…. deixando 

de lado as atividades que promovam a interação social, que estimule a memória, a 

criatividade e a imaginação. Considero todas as atividades realizads na Instituição pela 

psicóloga Sônia, de fundamental importância na vida destas pessoas, e proveitosas não 

sómente por proporcionar uma melhor qualidade de vida, mas também por proporcionar 

alegria, diversão, lazer, interaçao social entre todos (idosos, funcionários, voluntários, etc.), 

tornando o ambiente mais alegre e divertido. Beija Flor 

 

A grande importância é a interação entre os internos em qualquer casa de repouso que você 

participe junto com a Sônia. Pois, ao chegar você nota a alegria dos internos, a disposição e 

participação nas atividades propostas, cantar, jogar, etc. Calopsita 

 

Benefícios das atividades com exercícios de memória, cognição e linguagem 

As atividades com exercícios de memória são muito úteis, dá para perceber que elas se 

esforçam muito para acertar. Bem-te-vi 

 

Adoram brincadeiras que estimulem a mente e o corpo delas, como adivinhar nomes de 

animais, cores e frutas, também gostam muito quando acertam as perguntas e desenvolvem 

com êxito as atividades manuais. Áries 

 

Benefício das atividades com música 

A gente não esquece nunca estas músicas, pois são lindas, e inesquecíveis. Topázio 

 

De um modo geral, as atividades que envolvem música são muito bem recebidas por elas. 

Beija Flor 



 

 

Era notório o interesse quando tinha atividades com música. Pietra 

 

Eu gostaria imensamente se fosse possível montar um coral de idosas; as idosas vão gostra 

de cantar. Dar um bailinho, uma tarde por mês. Cristal 

 

…ao chegar, você nota a alegria dos internos, a disposição e participação nas atividades 

propostas, cantar, jogar, etc. Calopsita 

 

As atividades com música e canto, são das que elas mais gostam. Áries 

 

As atividades de que elas mais gostam são as que envolvem música e o uso de bambolês. 

cuidadora 

 

Promoção de estados de calma 

 

Percebíamos que elas ficavam mais calmas, atentas, por exemplo nos horários das refeições. 

cuidadora 

 

Após as visitas feitas por Sonia Fuentes as moradoras do Residencial apresentam-se mais 

calmas, se tornam mais ativas e comunicativas. Pietra 

 

O trabalho da Sônia Fuentes com as vovós é bom porque o dia que ela vem, elas ficam mais 

alegres, mais calmas. Áries 

 



 

ANEXOS III 



 

 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 1 – SUBJETIVIDADE E MEMÓRIA 

 

Preâmbulo 

Em meados de Setembro do ano de 2012 fui convidada para visitar a Casa de Repouso 

Tempo
119

. A primeira impressão ao adentrar na Casa foi positiva. A cuidadora de plantão 

estava a postos e me recebeu com um largo sorriso no rosto. As quinze idosas residentes 

pareciam serenas, com a higiene “em dia”, de roupas limpas. Não percebi qualquer odor 

desagradável no ambiente. Tudo parecia em ordem e limpo na casa. Só senti uma estranheza 

perante a visão das velhas todas sentadas na sala, em silêncio, assistindo a TV.  

Logo uma das velhas se aproxima de uma moça que está do meu lado, dizendo: 

Você veio me buscar não? Quero ir embora. Não aguento mais ficar aqui. 

Na sequência alguém diz à velha: 

Sua casa é esta agora, não vim te buscar, não tenho condições de levá-la. 

A idosa resmunga e começa a chorar feito uma criança. 

Me leva daqui, não agüento mais... (se vira para mim) pergunta: 

Você colocaria sua mãe aqui? 

 

A Casa de Repouso Tempo é limpa e aparenta oferecer tratamento adequado, porém, já no 

primeiro contato percebo uma lacuna: a falta atividades para as idosas. 

Minha percepção inicial foi de estranhamento e surpresa. Era difícil imaginar ficar num 

espaço com várias velhas confinada horas e horas a fio, olhando ora o vazio, ora a televisão. 

A imagem que tive naquele instante era de que a falta de atividades parecia entristecer aquele 

lugar, e assim pensei que talvez não fosse a falta de boa vontade da direção da ILPI e sim a 

falta de recursos para viabilizá-las. 

Num impulso decidi: vou tentar mudar essa situação. Fui atravessada pelo desejo de 

movimentar aquela casa. A Casa das velhas em frente a TV.  

 

1. Visita a Casa de Repouso Tempo em 27 de Setembro de 2012  

 

Depois de uma primeira visita em 21 de Setembro de 2012, marquei uma entrevista com a 

diretora da Casa, a Pietra
120

, que já conhecia meu projeto de pesquisa e me recebeu bastante 

disposta e disponível. Contou-me que realmente tinha dificuldades em contratar pessoas para 

colaborar com atividades para os idosos, por falta de recursos. Naquele momento contava com 

o apoio e criatividade de algumas cuidadoras e enfermeiros. Mirna
121

 é uma das enfermeiras 

da instituição que demonstra interesse em aprender a fazer atividades com as idosas. 

Disponível e alegre, Mirna mostra-se uma profissional bem aceita pelas idosas. Há também 

um fisioterapeuta, que estava fora atendendo outros pacientes. Pietra diz que há um 

movimento de ajuda pequeno, mas consistente, de alguns voluntários da comunidade. Disse 

ainda que naquela semana uma escola havia trazido seus alunos para visitar as idosas e que 

cada aluno levou um trabalho escolar, um desenho, para presentear a cada uma das velhas. 

Pietra me mostrou os desenhos nas paredes dos quartos e repete que gostaria muito que a Casa 

tivesse maior número de voluntários e outras atividades para o grupo de velhas. Entretanto, 

diz que ela mesma não encontra tempo para ajudar em atividades na Casa. Quanto aos 

familiares, Pietra acha difícil mobilizá-los até para um pequeno encontro. Sugeri que 

fizéssemos uma tentativa inicial. 
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Perguntei a Pietra como surgiu a idéia de construir uma casa de repouso. Ela foi buscar a 

história há quase 20 anos atrás, quando uma pessoa da família sofreu uma paralisia devido a 

um AVC, tornando-se, a partir daí, uma pessoa totalmente dependente. Por uma enfermeira 

contratada que notou que Pietra iria vender a casa para pagar a internação do dependente, veio 

a sugestão para que ela pensasse em abrir uma ILPI. Estimulada por esta ideia, decidiu 

arriscar-se e abrir uma casa de repouso. Por outro lado, o familiar em questão esteve em coma 

durante vinte anos, sob os cuidados dessa enfermeira e da própria Pietra.  

Assim a Casa começou suas atividades. Nas visitas ao parente adoecido, alguns familiares 

próximos acabaram por decidir em abrir novas Casas de Repouso: duas em São Paulo e outra 

em Minas Gerais. 

A Casa de Repouso Tempo é originária de uma anterior, a Casa de Repouso Espaço Azul
122

, 

que estava localizada também na cidade de São Paulo, num outro bairro. Pietra conta que 

houve um tempo em que ela administrava duas Casas de Repouso e mal lhe sobrava tempo 

livre para estar com a família.  

Esta unidade é praticamente nova, a Casa de Repouso Tempo tem 3 anos de vida. Na época 

em que iniciei a pesquisa, residiam ali quinze idosas, com idades variando entre 64 a 101 

anos. A população é diversificada e muitas das velhas (estimo que 80%), sofrem com variados 

graus de Alzheimer. Algumas têm mobilidade restrita, nos casos de Opala, Ônix e Ágata. A 

que aparenta melhor lucidez de pensamento e vitalidade é Cristal, sempre pronta para uma 

conversa. Quando lhe perguntei sobre o que gostaria de fazer na Casa, ela sugeriu alguns 

jogos e um baile.  

Nesta primeira Oficina, Jade estava agitada e, por alguns momentos, chorosa, mas quando 

solicitada a participar das atividades propostas se mostrou interessada. Gostou de jogar bola 

(balão de gás). Quando lhe dizia que a bola “não podia” cair no chão, Jade se esforçava e 

corria atrás da bola e parecia se divertir bastante. 

Ao terminar a atividade, Jade corre para o portão dizendo que seu marido está vindo buscá-la. 

Orientando-a e explicando-lhe que a pessoa que ela espera ainda não chegou ela geralmente 

se acalma, e volta para a sala. Ela não pára por muito tempo, é agitada e gosta de circular pela 

Casa. Participou ativamente dos jogos com bola; na experiência com a memória, não teve 

dificuldades. Quando se insiste com ela sobre o que gostaria de fazer, menciona pintura e 

desenho. Perguntei se Jade gosta de carteado, ela me respondeu afirmativamente. 

Apontando como ela é bonita e como seus olhos estão bem delineados, Jade conta que foi a 

sobrinha que a levou para fazer maquiagem definitiva nos olhos e completa afirmando que é 

preciso “se arrumar”, cuidar da aparência. 

Ônix aparentava estar de bom humor, apesar de dizer que tem um dedo torto (e mostra o dedo 

lembrando um caso de artrose). Ágata diz que vai fazer 82 anos e parece ter sérias 

dificuldades de expressão e locomoção – imóvel numa cadeira, ainda assim percebi que é 

excelente observadora. Quando pedi que tentasse furar a bexiga com as mãos, ela se esforçou 

muito e alcançou o objetivo depois de mais de meia hora. Então, esboçou um sorriso perante a 

própria conquista.  

Safira me recebe sorridente, apesar de contar que está com problemas nos joelhos e que não 

consegue se locomover. Atenta observadora, fica “de olho” nas companheiras e participa com 

satisfação da atividade, mesmo sofrendo de problemas auditivos.  

Esmeralda parecia distante, em outro mundo. Muito devagar, em ritmo muito próprio, 

participou de algumas atividades. Neste dia apresentou um pouco de gagueira. Mas entendo 

perfeitamente quando diz que é aposentada e que prestou concurso pra conseguir um emprego 

público. De início, ela diz que não poderia participar das atividades porque estava em horário 

de trabalho. 
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Diamante me pareceu totalmente alheia, com olhar distante, sem se fixar em nada nem em 

ninguém. Passou o tempo inteiro andando de um lado para o outro. Ela gosta de dançar e 

quando coloco música, aí rodopia pela sala. No final dançou com Mirna
123

 por algum tempo e 

parecia contente com sua cadência corporal. 

Olivina não estava presente, tinha sido hospitalizada devido a um quadro de pneumonia.  

Marfim é companheira de quarto de Jade e Ônix. Quando encontrei com ela estava dizendo 

que precisava comer porque tinha perdido o horário de almoço
124

. Marfim tem a cabeça bem 

confusa e esquece facilmente de tudo. Sua memória de curto prazo parece bem prejudicada. 

Relembra histórias antigas da família com detalhes quando estimulada por perguntas.  

Âmbar estava muito reservada no começo, muito calma, olhava com desconfiança, dizendo 

não lembrar sua idade e nem querendo lembrar. A cuidadora Mirna disse que Âmbar tinha 

sido uma “senhora da sociedade”, sempre elegante e delicada. Finalmente ela aceitou 

participar da atividade com as bolas de gás, mostrando-se, aliás, calorosa na despedida. 

Turmalina parecia observar tudo com muita atenção e falou pouco, mesmo participando das 

atividades. Parece lúcida com seu olhar atento e observador. Mirna diz que ela fica ainda mais 

bem-humorada quando recebe a visita de sua única filha. 

Nesta Oficina realizei um breve aquecimento com as velhas, seguida por uma atividade com 

balões de gás. Contei com o apoio da voluntária e amiga Bem-te-vi. 

Também conversei com Pietra, propondo um convite para uma conversa às famílias das 

velhas. Forneço a ela minha disponibilidade de horários e aviso que, da minha parte, posso 

comparecer mesmo aos sábados para facilitar o encontro. O objetivo, explico a ela, seria 

tentar mobilizá-los a fazer cartazes individuais com fotos das velhas.  
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DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 2 – MEMÓRIA DAS SENSAÇÕES 

OFICINA 3 - MOBILIZANDO SIGNIFICADOS  

 

2 - Visita à Casa de Repouso Tempo – 4 de Outubro 2012 

 

Ao chegar à Casa de Repouso Tempo, esperava encontrar as idosas na parte externa da casa. 

O dia estava agradável e quente. Avistamos algumas idosas na entrada acomodadas na 

varanda, que possui um corredor de 1 metro e meio de largura por mais ou menos 50 de 

comprimento, com canteiros floridos. Nem todas estavam na varanda. Jade aparentava bom 

humor e vestia um vestido leve, apropriado para o dia. Esmeralda aparentava serenidade. 

Ágata vestida de preto, pareceu mais concentrada e atenta do que nos outros dias, apesar das 

reclamações dos derrames. Opala também aparentava estar mais animada que nos outros dias, 

mas teve que sair para fazer curativos nas pernas. Ônix sorridente com seus olhos azuis 

vibrantes, apesar de aparentar bom humor, estava um pouco confusa. Marfim, embora tímida, 

parecia atenta e contente. Cristal, como sempre estava muito presente em todas as atividades 

propostas. Impaciente, Diamante, andava de um lado para o outro, parecendo alheia e 

colhendo folhas das plantas do chão. Não saiu de perto de nós, apesar de parecer distante. 

Iniciei a Oficina com exercícios de aquecimento, seguidos por uma atividade de identidade. 

Perguntei uma a uma, o nome de cada velha. Em seguida perguntava às velhas, o nome da 

colega do lado. As que não se lembravam, ajudávamos com as primeiras sílabas do nome. 

Inclui meu nome e da voluntária Bem-te-vi. A Oficina Memória Sensorial, foi a segunda 

Oficina do dia. Ofereci alguns objetos para as velhas para que reconhecessem mediante o tato, 

os objetos, com os olhos vendados. Em seguida, a atividade: Mobilizando os sentidos, que 

consiste em lembrar nomes de palavras iniciadas a partir de uma determinada letra, associadas 

com determinada categoria: animais, pessoas, alimento, frutas, cidade, brinquedos, cinema, 

livro, revista e outros. As duas Oficinas foram bem aceitas pelas velhas. Como de costume, 

após as atividades, as voluntárias e eu conversamos com as velhas que pareciamm dispostas, 

interessadas e com vontade de falar. 

A conversa é mantida, até o horário do lanche da tarde, quando percebemos o movimento de 

mesas e cadeiras pelos cuidadores, na organização do café. Na despedida surgem os 

queixumes. Algumas velhas necessitam contar sobre o que não está bem com elas. Falar sobre 

as dores e problemas da semana requisitando a escuta.. 

Desde o primeiro encontro com as velhas da Casa, notei que Ágata e Marfim  tentam esconder 

os dedos das mãos, cobrindo-os com suas blusas de lã. 

Seus dedos, parecem endurecidos devido à uma possível artrose.  

Nesta tarde, Ágata e Topázio me perguntaram o que eu estava fazendo na ILPI. Então explico 

minha pesquisa de doutorado e a vontade em fazer algo significativo para as velhas. 

Pareceram surpresas, de que eu, com esta idade ainda continuasse estudando.  

Quando perguntei se tinham estudado Jade disse que cursou até a 4  série/Ensino 

Fundamental e  Ágata disse ter feito o primário em colégio de freiras. 

Perguntei a elas, se lembravam o dia que tinham nascido. Fiquei surpresa, apesar de Ônix ser 

a única a falar a data completa: 16 de maio de 1916, as outras responderam corretamente o dia 

e o mês do  aniversário. Jade – 17 de dezembro, Cristal – 16 de julho, Marfim – 15 de 

setembro e Esmeralda – 6 de abril. Levei um baralho, para Cristal, mas ela confessou que não 

sabia jogar, e queria aprender. Dei para Jade ensinar Cristal. Em seguida, ela pega o baralho e 

diz que prefere participar das Oficinas a jogar cartas. 

Contei novamente com o auxílio e carinho da amiga e voluntária Bem-te-vi. 

 Avisei as idosas que no dia seguinte, uma voluntária cantora e um músico virão fazer uma 

atividade musical com elas. Pareceram ter ficado alegres com a notícia. 



 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 4 – EMOÇÕES SONORAS  

 

3 - Visita à Casa de Repouso Tempo  5 de Outubro 2012  

 

Conforme combinado para este dia, as voluntárias e eu iríamos fazer uma Oficina musical na 

Casa. Para isto, contei com o auxílio da amiga Rouxinol
125

. Chegamos às 15hs conforme 

combinado. O cantor não pode vir. As idosas estavam nos aguardando na sala de TV, 

esperando nossa chegada. Apresentei a voluntária para as velhas. Com esse intuito de 

apresentar as velhas para Rouxinol, dizia o nome de cada velha, e ela repetia o nome de cada 

uma. Pietra e sua irmã aproximaram-se e permaneceram na sala o tempo todo em que lá 

estivemos. Também havia Áries
126

, uma cuidadora, e Mirna, a enfermeira, esáa na sala 

conosco. 

Cristal, Ágata, Comalina, Turmalina, Safira, Esmeralda, Jade, Marfim, Ônix e Malaquita 

estavam sentadas em roda. Pedi a Pietra que falasse o nome e o sobrenome de todas as velhas. 

Em seguida, pedi a cada velha que repetisse os nomes que se lembravam. Safira e Cristal não 

tiveram dificuldade em responder. Comemoramos, e em seguida, a voluntária Rouxinol 

distribuiu um assovio (olho de sogra) para cada idosa, a fim de trabalhar com elas a 

respiração. Rouxinol instruiu as velhas para que procurassem inspirar e expirar com o auxílio 

do assovio. Depois, pediu que colocassem suas mãos sobre o abdômen para sentir o 

movimento do ar, entrada e saída pela respiração. 

Avisou que começaria uma música dizendo às velhas que tentassem continuar. Iniciou a 

sequência cantando com a voz baixa e suave: 

“Parabéns a você nesta data querida...” 

Muitas músicas foram cantadas por mais de uma hora. Fiquei surpresa com o efetivo 

envolvimento de todas. Percebi uma participação geral. Inclusive Ágata, que pouco se 

expressa geralmente, movia a boca devagar e cantava baixinho. Muitas acompanhavam com 

palmas e com movimentos corporais. 

O ambiente tornou-se agradável. Percebi que todos os funcionários, voluntários e parentes 

tinham se juntado na sala da Casa para cantar. Todos pararam para escutar Rouxinol, tomados 

todos pela experiência musical daquela tarde. 

Jade foi a pessoa que se mostrou mais entusiasmada. Nunca a vi tão envolvida e feliz como 

neste dia. Um gosto visível:“A gente não esquece nunca estas músicas, pois são lindas e 

inesquecíveis”  

Cristal também se pronunciou elogiando a tarde musical: “Poderia ter esta atividade com 

música todos os dias. A música encanta, e acalma a gente”.  

Mediante esta experiência da Oficina musical, percebi o quanto a música auxilia na formação 

de um ambiente de alegria, além de proporcionar tranquilidade às velhas da Casa. Outro fator 

importante percebido, foi o envolvimento dos funcionários, cuidadores e familiares na 

atividade. Acredito, que as atividades que incluem música são muito bem aceitas nas 

Instituições de Longa Permanência de modo geral, independente dos graus de demência das 

pessoas encontrados nas ILPIs. Todos os idosos aderiram à esta atividade, onde o entusiasmo 

foi aparente. Por isto, eu insistiria nas atividades musicais, não só pelo grau de adesão 

encontrado, mas também pelos visíveis benefícios que ela traz: rostos corados, olhares 

brilhantes, sorrisos, lábios em movimento tentando cantar, gestos tranquilos, expressões de 

calma, alegria e serenidade, tomaram conta do ambiente da Casa naquele dia com a música. 
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DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 5 – PAUSA PARA BRINCADEIRAS  

 

4- Visita à Casa de Repouso Tempo -  11 Outubro 2012 

 

O dia estava cinzento e fresco. Esperava encontrar as velhas na sala de TV. Na chegada, 

somente Safira estava na varanda e de lá não quis sair. Parecia estar pensando na vida ou 

descansando das outras velhas? Oliviana sentada na sala de TV, disse que saiu do hospital e 

que agora se sente muito bem. Curada da pneumonia, ainda continua magrinha. Bem-te-vi
127

 e 

eu cumprimentamos as idosas uma a uma. Levei  a gravação da música “Yolanda” para cantar 

junto a Jade, conforme prometido. Ela reclamou dizendo que a música estava muita baixinha, 

então coloquei meu laptop em seu colo e ela pode escutar. Parece que gostou... 

Para a Oficina deste dia, iniciamos com um exercício de aquecimento. Fiz a demonstração 

para que as velhas pudessem acompanhar as manobras, que consistiam  em abrir as palmas 

das mãos e dar palmadinhas leves pelo corpo, nas pernas, nos braços, nos ombros e depois 

passar as mãos nos cabelos e rosto para ajudar na oxigenação. 

Em seguida, disse que iríamos fazer uma atividade diferente: Boliche itinerante. Todas sem 

exceção, inclusive Ágata, participaram da brincadeira. Durante a atividade chegou uma visita, 

um familiar de Jade: Ômega
128

, seu marido. Um senhor bem aparentado e elegante. Jade, 

quando o viu, levantou-se dando-lhe um beijo de leve em sua boca. Por alguns instantes 

ficaram à parte conversando. Ômega trouxe um saco com vários doces e chocolates para ela, 

os quais foram digeridos imediatamente. Convidei Ômega para participar da Oficina pedindo 

a ele que tentasse acertar as latinhas que estavam dispostas encima de uma mesa. Ele 

concordou de prontidão. As outras velhas, ao vê-lo participar, parecem ter se entusiasmado 

com mais um integrante. A atividade compreendia em acertar latas de refrigerante dispostas 

duas a duas em cima de uma mesa plástica. Foi avisado que cada um teria direito a duas 

tentativas para acertar as latas. Dependendo das dificuldades de quem fosse jogar 

procurávamos adequar a distância entre a pessoa e o alvo afim de facilitar as jogadas. O 

Boliche foi uma atividade que mobilizou intensamente as velhas. 

Na sequência foram apresentados vários objetos: sapo, cobra, besouro, carrinho, boneca, urso, 

cachorro com jaleco de médico, golfinho, maço de flores plásticas e macaco. Em seguida, 

pedi a elas que identificassem os objetos. As velhas só apresentaram dificuldades em 
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reconhecer o besouro. Um objeto foi entregue a cada uma (a esta altura já estavam sentadas 

em roda). 

Coloquei uma música celta alegre e pedi que cronometrassem o tempo da cada uma na 

próxima atividade. A atividade consistia em averiguar quem seria a pessoa mais rápida ao 

passar os objetos por todas as velhas da roda. Deveriam trocar um a um os objetos e repassar 

para a pessoa seguinte (tal qual em “escravos de Jó”). Convidei Cristal, Bem-te-vi e Ômega 

para participarem da atividade. 

Finalmente, perguntei do que elas gostavam de brincar quando crianças. Pedi a Ômega e 

Bem-te-vi que prestassem atenção nas preferências para repeti-las em seguida. 

Geralmente Ônix apresenta episódios de esquecimento, porém neste dia prestou atenção à fala 

de Ômega (o único homem na sala). Depois desta atividade, Ômega se despediu, Jade 

caminhou até a porta e voltou aparentando tranquilidade e voltou a participar da Oficina. 

Chama minha atenção que neste dia não aconteceu o habitual choramingo de Jade ao se 

despedir do marido. 

Levei revistas para as velhas. Algumas disseram que não enxergavam muito bem, entretanto 

gostam de folhear as revistas. Mostrei fotos de artistas e alguns foram reconhecidos. 

Coloquei música relaxante de fundo e contei-lhes que haverá aula de canto com a voluntária 

cantora na próxima semana. Aparentaram ficar satisfeitas com a notícia. Cristal aproxima-se e 

agradece. 

Mirna é uma enfermeira muito colaborativa da Casa, demonstra sempre interesse em arquivar 

as ideias de socialização e Oficinas. Em nossas conversas, procuro orientá-la quanto à 

importância da participação dos familiares e dos visitantes nas atividades propostas. Reforcei 

junto a Mirna o pedido aos familiares para que fizessem os cartazes com fotos de suas velhas 

junto da família. 



 

DESCRITIVO REFERENTE ÀS OFICINAS  2 – MOBILIZANDO SIGNIFICADOS E 

OFICINA 10 – DA CONVIVÊNCIA COM UM CÃO 

 

5 -Visita à Casa de Repouso Tempo -  18 de outubro de 2012 

 

Contei com a participação de quatro voluntários: Pardal, Bem-te-vi, que já vem participado 

das Oficinas e visitas regularmente e Arara, que iniciou hoje as atividades de voluntária 

trazendo para a Casa a sua cachorra Vitória (de sete anos) da raça York Shire. 

Reunidas em círculo na sala, apresentei às velhas os novos voluntários: Pardal e Arara. A 

cachorrinha Vitória fez sucesso e foi cuidadosamente colocada no colo de cada uma das 

velhas. Até mesmo Coral, que demonstra seus sentimentos, sorriu e conversou com a 

cachorrinha, mostrando estar contente com a oportunidade. Aproveitando a presença da 

Vitória, perguntei às velhas quem gostava de cachorro e quem teve cachorro durante sua vida. 

Cada velha contou sua experiência com cachorro. Quase todas, em algum momento da vida, 

tiveram um cão. 

 O assunto “namorado” apareceu na roda, após Ágata ter contado que perdeu a conta de 

quantos cães tivera em toda a sua vida. Todos eles presente do seu pai, afirma. Ao revelar que 

seu pai foi um homem muito severo e ciumento, conta que ele permitia a ela a companhia dos 

cães, mas nunca a companhia de namorados. Parece que Ágata tem orgulho em contar esta 

história sobre a postura de seu pai na sua adolescência. Ágata nunca havia falado tanto como 

neste dia durante uma Oficina. 

Em seguida, perguntei a cada uma se tinha namorado. Marfim disse que não. Neste momento 

Jade fala: Você devia ter vergonha de falar que nunca namorou! Em seguida perguntei às 

outras. 

Ágata disse que teve alguns. Âmbar disse que teve quatro. Oliviana disse que só um e que foi 

amor à primeira vista, contou com detalhes como o conheceu. Jade disse que só casou uma 

vez e que seu marido é muito bom (nesta hora falaram animadamente). Jade diz que mudar de 

idéia é como mudar de marido e que ninguém muda muito porque está difícil de achar marido. 

Jade ri muito de suas próprias colocações, o que acaba estimulando as outras velhas a também 

a falarem e a rirem. 

Para a atividade de memória, coloquei sobre a mesa uma sacola e perguntei o que poderia 

estar ali dentro. Pedaços de objetos foram sendo mostrados para que elas adivinhassem. Para 

cada uma que adivinhasse o objeto eu deixava o objeto com a pessoa. Após todos os objetos 

serem entregues às idosas, pedi a ajuda do voluntário Pardal colocando-o no centro da roda de 



 

olhos fechados. Pedi a ele que identificasse cada objeto e o nome da pessoa que estava 

segurava. Ele acertou todos: Martelo (Esmeralda), Pinóquio (Cristal), guarda sol (Ônix), 

ursinho (Oliviana), macaco (Jade), flor (Safira), dado e pato (Marfim), Koala (Âmbar), rato 

(Coral). Comemoramos e, em seguida, pedi que a voluntária Arara também se colocasse no 

centro da roda e de olhos fechados falasse o que e com quem estavam os objetos. As velhas 

pareceram entretidas com o jogo de adivinhação.  

Em seguida, falamos sobre as frutas em um jogo de Stop oral. Iniciei perguntando à Safira 

quais as frutas que ela se lembrava espontaneamente. Safira disse o nome de muitas frutas. 

Realmente fiquei bastante impressionada com a quantidade de frutas que Safira se lembrou. 

Até frutas menos conhecidas como siriguela, acerola e kiwi foram lembradas por ela. 

Percebi que Safira está bastante familiarizada com esta atividade de escrever nomes de frutas 

e nome de outras categorias. Após a Oficina ela me mostrou seu segredo: um caderno que 

comprou e onde tem escrito diariamente. Escreve nome de frutas, cores, cidades, comidas, 

livros, e vai descobrindo prazer nessa atividade. 

Na sequência, pedi às outras que falassem também nomes de frutas conhecidas. Perguntei 

uma a uma a fruta que mais apreciava e depois perguntei a todas: qual a comida que a sua 

mãe fazia e que você mais gostava? 

Jade diz que era o arroz doce da mãe e conta que o arroz doce era mostrado antes da refeição 

(arroz e feijão) para que ela comesse a comida e ganhasse o doce depois.  

Ágata disse que a comida que ela mais gostava eram as batatinhas da mãe e do purê de 

batatas. Cristal disse que era o virado a paulista. Ônix disse que era a feijoada bem temperada 

da mãe (disse também que a casa ficava cheirando gostoso o bacon queimando na panela). 

Safira conta em detalhes o frango recheado que a mãe preparava, recheado com farofa, 

cebola, cheiro verde, linguiça, o qual era servido aos domingos para ela, irmão e mãe e 

comiam tudinho. Marfim disse que a comida predileta era o arroz doce com canela, cravo e 

leite. Âmbar que gostava de tudo, arroz, feijão e de banana assada. Coral fala da sopa. 

Esmeralda gosta de angú doce, o qual Bem-te-vi disse conhecer por ter nascido em Minas. 

Oliviana falou que era o quiabo refogado com tomate da sua mãe a comida que mais gostava. 

Depois pedi ao voluntário Pardal que falasse todos os nomes das velhas e das comidas 

mencionadas. Ele lembrou a maioria. Pedi a Arara e Bem-te-vi que repetissem os pratos 

lembrados. Depois pedi às velhas que adivinhassem a comida que Bem-te-vi, Arara e Pardal e 

eu mais gostávamos. Descobriram: doce de abóbora com côco, doce de leite, pudim e sorvete. 

Trabalhar com a memória das comidas e receitas familiares parece funcionar como um 

catalisador de afetos. Todas relembraram doces e iguarias feitas por elas e por suas mães. 



 

Percebi feições alegres e radiantes mediante estas lembranças. Como se, lembrando, essas 

memórias lhe trouxessem algum tipo de força e poder.  

Finalizamos as atividades, entoando canções: 

O meu coração...não sei porquê... 

O seu cabelo não nega mulata... 

O Jardineira porque estás tão triste... 

(esta última música Jade pediu para cantar 2 vezes) 

E para finalizar: 

Está chegando a hora... 

Diamante não participou da Oficina, porém ficou o tempo todo por perto, sorrindo às vezes. 

Neste dia, ela pegou o caderno de Bem-te-vi para folhear . Sentou com ele nas mãos, depois 

deixou-o na cadeira. Mais tarde pegou a vasilha de água do cachorro. Uma das cuidadoras 

tomou dela, que resmungou um pouco. 

Nos despedimos de todas e cada um de nós ofereceu um beijo, tocando-as nas pernas ou 

braços. Perguntei se elas gostavam de mágica. Prometi fazer umas mágicas na semana 

seguinte. Ficamos por lá em torno de 2 horas. 

Observei que, durante esta Oficina, Áries e duas cuidadoras ficaram bastante próximas a nós. 

Devem querer participar das Oficinas. 

Recebi um email da enfermeira Mirna confirmando sua inscrição no Simpósio de 

Gerontologia na USP Leste, programação que enviei a ela. A moça parece interessada em 

aprender e contribuir com a Casa. 

Ao me despedir das velhas, Oliviana pede que tire uma foto dela com a cachorrinha e que eu 

ligue para seu filho (deu o número) para que ele venha visitá-la. 

Decidimos levar a máquina fotográfica na próxima semana para fazer fotos delas com o 

cachorro e depois montar um painel com as fotos para a Casa. 

Percebo que as velhas gostam de serem fotografadas. Fazem pose, caras e bocas. Um jeito de 

se reconhecerem e serem conhecidas, eu penso. 



 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 9 – OS SENTIDOS CRIADOS PELOS 

ORGÃOS DOS SENTIDOS 

 

6 -– Visita à Casa Tempo - 25 de outubro 2012 

 

No momento de nossa chegada o sol apareceu forte, aquecendo o ambiente com uma brisa 

quente. Deparamo-nos com as idosas ainda agasalhadas, mas pouco a pouco foram pedindo 

que retirássemos seus casacos. Jade se recusou a tirar o casaco. Pietra
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 mais tarde conseguiu 

retirar seu casaco e ela se mostrou chorosa. Porém quando seu marido chegou trazendo 

chocolates, balas e soda, ela se acalmou. Estávamos em três, Bem-te-vi, e Curió
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 e eu. 

Apresentei a voluntária Curió para as velhas e iniciamos um leve exercício de alongamento. 

Demonstrei a elas os movimentos de esticar os braços, mãos, e dedos elevando-os até onde 

conseguissem, por cinco vezes. Para esta Oficina multisensorial avisei que iria vendar os 

olhos das velhas e em seguida iria apresentar alguns cheiros para que adivinhassem. Com 

cuidado fui apresentando os vários cheiros, tais como: lavanda, café em pó, alecrim, 

manjerona, orégano, canela, erva cidreira e arruda. Coloquei as folhas e cheiros perto do nariz 

para que elas pudessem participar. Neste dia, mesmo Comalina que não demonstra interesse 

em outras Oficinas, participou. 

Depois de todas terem participado da atividade, peço à voluntária Bem-te-vi que conte 

quantos e quais cheiros foram apresentados. Bem-te-vi reconhece todos. Percebi que a Oficina 

dos sentidos mobilizou as velhas sobremaneira. A impressão que eu tive foi um misto de 

entusiasmo apresentado por elas e ansiedade para dar conta de acertar os cheiros. Para uma 

outra atividade distribuímos folhas de jornais. Algumas se entreteram com o jornal, e outras 

leram as notícias. Âmbar de forma elegante pareceu gostar de ler jornais. A impressão é que 

parecia fazer parte de seus hábitos anteriores, assim como Ônix. Pedi que fizessem bolas com 

os jornais e acertassem as bolas no centro da roda formada por bonecas de sucata no chão. A 

atividade consistia em acertar a bola de jornal no meio da roda de bonecas. Todas jogaram 

muitas bolas de jornal no meio da roda. Todas participaram e por um tempo se entreteram. 

Entretanto, em determinado momento Jade fala em tom alterado: Chega de fazer bolas de 

jornal! E começa a juntar as bolas colocando-as num saco plástico, encerrando assim, a 

brincadeira.  
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 Voluntária - professora de informática e mestre em Gerontologia 



 

É importante observar que, Jade, neste episódio, chama atenção para seu desejo de 

interromper a atividade que ela já não estava apreciando. Percebi que a pessoa com Alzheimer 

tem limites E dá limites. Desta forma ela acabou impondo sua vontade. 

Ao finalizar a atividade com as bolas de jornal, perguntei se alguém se lembrava dos cheiros 

que foram apresentados anteriormente. E aos poucos foram se lembrando: arruda, manjerona, 

orégano e café - comprovando desta forma, que a memória olfativa permaneceu. 

Perguntei à cada uma delas os cheiros que elas se lembram e associam com a infância. Que 

cheiros lembram infância? 

Imediatamente Esmeralda responde: xixi ! Todas caíram na risada. 

Oliviana fala: talco. Rubi fala: Hipoglós. Jade fala: sorvete, chocolate, 

Âmbar: cheiro de presentes, Ônix: insiste na arruda e cheiro de ervas. 

 Noto que Ônix ficou impregnada pelo exercício anterior da Oficina de Olfato.  

Cristal: cheiro de caramelo. 

Comalina: cheiro de escola 

Marfim: cheiro de feijão 

Jade acrescenta: pipoca, bala, brigadeiro, e diz que adorava raspar brigadeiro da panela 

quando criança. 

Dos cheiros de infância passamos para doces de infância estimuladas por Jade que se lembrou 

do beijinho, Esmeralda lembrou do puxa puxa, maria mole e bolo. Cada uma falou de seu 

bolo preferido. O de chocolate foi quase unânime, seguido do de fubá. 

Coloquei Curió no meio da roda e pedi que falasse sobre os cheiros lembrados na Oficina e de 

quem era cada cheiro. Curió, a voluntária, lembrou-se de alguns poucos. Conforme prometido 

na semana anterior, disse a elas que iria fazer mágicas. Iniciei com a mágica da banana que já 

estava previamente cortada. Pedi que cortassem a banana com uma faca imaginária. Oliviana 

me pede a banana para comer. 

Abrindo a banana, mostro a elas que já estava toda cortada em fatias. 

Em seguida, apresento a mágica do fio que anda. Peço a Jade que chame o fio e ela entra na 

brincadeira e diz: Vem...vem...vem fio... (e o fio vai) e se transforma em lenço. Jade sorri. 

Depois realizo a mágica do dedo iluminado, do baralho, a mágica do vaso com flores, depois 

a bengala mágica verde...e para finalizar a sacola de papel que esconde várias flores... 

Pareciam animadas com as mágicas. 

Para finalizar, colocamos música relaxante e oferecemos revistas a elas. Percebi, contudo, que 

elas não gostam de revistas pesadas. Mirna conta que a Pietra está empenhada em guardar 

garrafas pets que pedi para uma atividade: fazer peso com areia para as velhas treinarem 



 

exercícios leves de musculação. Jade atenta diz que ela não quer brincar com areia. Então, 

explico que não vou dar areia e ela fica aliviada. Jade prestava bastante atenção na minha 

conversa. 

Peço a cada uma que encontre uma figura na revista que goste e mostre para nós. 

Cristal mostra um carro vermelho e conta que só pode andar de carro, saindo da Casa, se for 

de táxi. Perguntei onde ela costumava ir e ela diz que vai de vez em quando até a Praça da 

Árvore fazer compras. 

Jade mostra um carro também vermelho e diz que adora andar de carro. Comparamos os dois 

carros e falamos da coincidência. 

Converso com a diretora sobre os cartazes que pedi aos familiares, e ela responde que alguns 

se prontificaram, outros não, afirmando que alguns parentes dificilmente aparecem para visita, 

muito menos para fazer tarefas como o cartaz. Caso da Cristal, Oliviana e Marfim. Ofereci 

para ajudar com as fotos. Cristal apoiou a ideia, e pede para tirar uma foto com Pietra dizendo 

que a considera parte de sua família. Oliviana também se deixou fotografar. Marfim se recusa 

dizendo que é muito feia. Hoje, dia vinte e cinco de Outubro é dia de aniversário da Diamante 

(75 anos). Ela não aparenta esta idade, mas sua cabeça está bem afetada, dando a impressão 

de estar distante e sem concentração. Damos os parabéns e ela que nem se altera. Alienada, 

sorri eventualmente.  



 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 7 – CRIANDO UMA NARRATIVA 

IMAGINÁRIA 

 

7– Visita a Casa Tempo - 31 de outubro 2012  

 

Devido ao grande e inesperado recorde de calor na cidade de São Paulo, nesta última semana 

de Outubro previa encontrar as idosas da Casa apáticas pelo calor. E de fato, ao chegar na 

Casa, deparei-me com as velhas amuadas cada qual em um canto. Até a rotineira alegria 

expressada por alguns na minha chegada não aconteceu. Oliviana estava apática, cabisbaixa e 

parecia sem forças. Contou-me que hoje cedo havia escorregado no chão e que foi parar 

longe. Disse que após este episódio sente-se estranha. Rubi estava de olhos semi-cerrados, 

sonolenta, jogava a cabeça de lado. Mesmo Esmeralda, que estava estrategicamente sentada 

no caminho do vento entre as portas e corredores, mantinha-se em silêncio. Comalina, na 

varanda adormecida e bastante sonolenta, assim como Ágata, Marfim, Diamante (presa na 

cadeira com um colete de pano)
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, logo se desvencilhou do aperto. Jade apareceu com um 

vestido cor de cereja adequado para o verão. A maioria das velhas estava usando vestidos de 

tecido de jersey, leves e frescos ou saias. 

Iniciei a Oficina instigando-as sobre histórias e contos. Levei uma bruxa de pano e perguntei 

se lembravam de alguma história que tivesse bruxa no conto e/ou na história. Jade diz: Eu não 

sei. Pergunto: por que? Ela responde: eu era brava.  

Depois Jade falou dos anões, da cinderela...e foi se lembrando. 

Marfim disse que não se recordava de nada. Oliviana falou oa chapeuzinho vermelho e do 

lobo. As outras pouco se manifestaram. As idosas com mais capacidade de memória e 

cognição estavam ausentes (Cristal, Safira e Opala). Mesmo assim insisti na história do 

chapeuzinho vermelho ajudando-as a se lembrarem e pedindo que fossem contando o 

desenrolar da história…e foram se lembrando:  

Ela ia ver a vó... 

Levava uma cesta de lanche. 

Pergunto: o que tinha na cesta? (parecem estar pensando). O que gostariam que tivesse na 

cesta? 

Jade fala: pirulitos 

Marfim: balas 
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 Atividade comum em ILPI quando a pessoa fica muito exaltada. 



 

Oliviana: bolo de chocolate, maças, e biscoitos 

Topázio: frutas. Pergunto: quais frutas? 

Topázio dispara a falar muitos nomes de frutas: laranja, pêra, maça, goiaba, tangerina, 

mamão, abacaxi… 

Marfim: laranja 

Topázio: eu já falei esta! Neste momento noto uma certa disputa entre elas, fato que vez ou 

outra se repete. As velhas da Casa disputam atenção e demonstram ciúmes. Percebo afinal que 

as velhas da Casa são competitivas! 

 Desta forma, participaram enchendo a cesta do chapeuzinho com muitas guloseimas. 

O tema “comida“ é um excelente tema para conversa com elas. Adoram lembrar e relembrar 

pratos e quitutes, parte do cotidiano de todas. 

Na sequência mostrei algumas fotos de idosas da Tailândia. Idosas que trocam suas casas nas 

cidades para viverem no campo, cultivando e vendendo frutas, verduras e quitutes num 

Mercado à beira de um grande rio, num lugar chamado: “Mercado flutuante”. Levei várias 

fotos e elas olharam curiosas. Contei que lá não existem casas de repouso, que lá as velhas 

tomam banho no rio e vivem do rio e que, apesar de muito idosas trabalharem, parecem 

felizes. 

Jade diz: Ah não tomo banho neste rio não! 

Também levei um leque que vira chapéu e dei para cada uma segura; pediram para serem 

fotografadas com o chapéu. Só Marfim não quis ser fotografada. Acharam o chapéu muito 

curioso. 

Abanei-as por um bom tempo com o leque. Também levei dois jogos de Madeira para aguçar 

a coordenação. Um deles: o basquete de Madeira. É bem apreciado pelas velhas. Algumas se 

entreteram com este jogo. Jade, Marfim, Oliviana, Esmeralda e Ágata conseguiram encaçapar 

a bola na rede. Áries estava passando e foi convidado a participar. Ele ficou no meio das 

velhas que o observavam, em suas várias tentativas de acertar. 

Digo: Poxa Áries, acertou muitas vezes! 

Jade atenta, completa: Também errou muitas!  

Jade é extremamente atenta e participativa algumas vezes, em outras se retira e vai para a 

porta. Da mesma forma que sorri, depois de alguns segundos aparenta tristeza. Entretanto, é 

atuante na Casa, gosta de cooperar e ajudar. Cristal diz que Jade dobra muito bem as roupas 

da Casa. Coincidentemente percebo que hoje ela estava atuando na casa como se fosse uma 

funcionária. Por um momento Jade olha pra mim e diz: esta casa deveria ter uma 



 

organização, ter uma pessoa de plantão nesta sala por exemplo, esperando perceber quem 

esta precisando de ajuda, quem quer ir ao banheiro, quem quer água, e assim por diante. 

Quando estou em casa, fico nervosa e aborrecida, pois sei que elas podem estar precisando 

de mim.  

Pareceu ter ficado agoniada com Ágata que queria ir ao banheiro e não vinham buscá-la. Ela 

vai fazer nas calças! diz. 

Digo: chame alguém Jade.  

Cristal: Não tem importância, não se preocupe pois ela está de fralda. 

Em outro momento Jade ficou brava com a Diamante, pois ela começou a andar descalça pela 

casa. Jade gentilmente foi atrás da Diamante, colocou-a no sofá e carinhosamente colocou as 

sapatilhas nela falando com ternura: agora fique aí quieta. Diamante obedeceu. 

Engatamos uma conversa sobre ajuda e Cristal disse que a pessoa boa, provavelmente deve ter 

recebido uma boa educação. Jade concorda e diz que sua mãe foi uma boa pessoa. Oliviana 

interfere a conversa dizendo que a filha de Jade também é uma pessoa boa. Jade concorda. 

Quando o tópico da conversa é viagem, Jade conta que já visitou os EUA com a filha, os 

netos e genro. Pergunto os nomes dos familiares e ela diz todos os nomes facilmente. 

É importante ressaltar que Jade tem o seu quadro de fotos com a família na sala de TV. O 

quadro, a meu ver facilitou a lembrança do nome de seus familiares. 

Jade contou que gostou muito desta viagem e que um dia vai voltar nos EUA. Porém relembra 

que a viagem foi por demais cansativa pois havia muitos brinquedos, muitas filas… e muda 

de ideia. Falamos de viagem de trem e Oliviana disse que viajava muito de trem, Âmbar 

também.  

O dia estava tão quente que Áries começou a molhar o jardim. Provoco Oliviana dizendo que 

vou pegar o esguicho e molhar todo mundo. Oliviana retruca: Não!!!!!! Pois posso pegar 

pneumonia!  (foi o que aconteceu 4 semanas atrás, quando precisou ser internada por quase 2 

semanas). 

Por conta do calor, Cristal e Safira estavam nos quartos se refrescando nos chuveiros. Logo as 

duas aparecem. Safira diz que hoje não se sentia muito bem por causa do forte calor. 

 

Mais tarde, perguntei à cuidadora se não havia ventilador na Casa. Oliviana também disse que 

queria um ventilador. Mirna disse que a Casa tem, mas que naquele instante estava sendo 

usado em outra sala. 



 

 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 9 – OS SENTIDOS CRIADOS PELOS 

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

 

8 - Visita à Casa de Repouso Tempo – 8 de Novembro de 2012  

  

Em três, fomos hoje à Casa de Repouso Tempo. Bem-te-vi, Arara com sua  cachorrinha 

Vitória e eu. O tempo não estava quente nem frio. Entretanto, a maioria das idosas estava com 

blusas de lã. Disse a elas ao chegar: Poxa! Vocês não estão com calor? Elas responderam que 

não e que achavam que eu sentia calor por estar me mexendo muito. Digo: Vou fazer vocês 

dançarem hoje.  

Iniciei o aquecimento colocando uma música alegre, pedindo que elas acompanhassem os 

movimentos das minhas mãos como se eu estivesse tocando e dançando com os braços. 

Faziam os movimentos do jeito delas. Eu esperava que encontrassem cada qual sua forma de 

expressão. Rapidamente pareciam estar aquecidas e aos poucos foram retirando a blusa.  

Para trabalhar a Oficina sensorial da Visão, mostrei uma grande lupa e uma banana (fruta) 

cortada ao meio. Perguntei se já haviam visto uma banana através da lupa.  

Ao olharem as imagens ampliadas das frutas, as velhas mostraram-se interessadas e surpresas 

com a ampliação do tamanho dos pedaços de frutas e seus detalhes. Comentaram nunca ter 

visto antes frutas e outros elementos da natureza através de uma lupa. Oliviana não resistiu e 

pediu a banana que eu tinha trazido para essa experiência. Dei a banana a Oliviana depois do 

exercício. Logo em seguida Cristal reclama, exigindo bananas para todas.  

Prometi levar um cacho de bananas na semana seguinte. Em seguida mostrei uma laranja 

cortada ao meio para que olhassem os gomos através da lupa. 

Topázio e Turmalina disseram que os gomos da laranja pareciam cristais.  

Aproveitando a atividade com as frutas perguntei se alguém se lembrava o que tinha comido 

na refeição do almoço. 

Turmalina (a senhora que teve AVC, novata na casa), disse que comeu macarrão, lasanha feita 

pela diretora da Casa: com presunto, queijo e molho. Jade diz que não comeu nada pois está 

chateada. Turmalina a contradiz e diz: Você comeu sim. Jade fala: Mas eu nem gosto de 

presunto! E parece brava. 

Pergunto a comida que mais gostam de fazer. 

Jade fala que o marido dela sempre falou que a comida dela é a melhor: o feijão e arroz em 

especial. Pergunto como Jade cozinha. Então ela conta com detalhes como refoga o feijão 



 

dizendo que coloca óleo na panela, frita alho, a cebola e jogo o feijão cozido. Marfim diz que 

é o arroz doce a comida que ela mais gosta de fazer, mas não explica como faz. 

Oliviana diz que é um frango ensopado e se empolga e conta em muitos detalhes como fazia, 

inclusive como cortava o alho em pequenos pedacinhos. 

Turmalina conta como faz o nhoque.  

Cristal fala do quibebe. 

Bem-te-vi conta do pudim da mãe. 

Arara conta dos figos em calda. 

Chamo Bem-te-vi para relembrar e falar sobre todas as opções ditas pelas idosas e dessa vez 

ela lembra tudo. 

Foi a experiência com a lupa, ao que parece, que trouxe às velhas uma renovação da 

linguagem ao contarem sobre suas preferências culinárias, bem como sobre as situações e 

pessoas envolvidas no preparo de alimentos.  Contaram a preparação de seus pratos 

prediletos, enriquecendo a fala com muitos detalhes. Transformadas as velhas, inclusive 

aquelas com Alzheimer, Jade principalmente, revivendo seu amor pela arte culinária. 

Também nesta Oficina houve a efetiva participação de três funcionários da Casa: uma 

cuidadora, o cozinheiro e a enfermeira. A presença deles nas atividades sempre tinha sido 

eventual, mesmo com meu convite de participação, entretanto, parecia claro que desta vez, 

eles tinham se organizado com antecedência para garantir sua participação na Oficina dos 

sentidos 

Queriam participar da Oficina e enquanto eu fazia uma atividade de adivinhação com uma 

galinha de pano: Que bicho é este? 

As velhas geralmente demoram para adivinhar e é preciso respeitar o tempo delas. 

O que a galinha faz? 

O que bota? 

O que fazemos com os ovos? 

Quando pergunto o que fazer com os ovos, rapidamente muitas respostas surgiram: omelete, 

bolo, macarrão, biscoito, ovos mexidos e doces. 

Também mostrei uma canela em pau usando para o jogo de reconhecimento: O que é? 

Os funcionários se empolgavam e diziam: Canela! 

Digo que a adivinhação não é para eles e sim para as senhoras e que se respondessem antes 

delas, pagariam “mico dançando para as velhas. Riram muito e o cozinheiro acabou dançando 

para elas no meio da roda. As velhas gostaram da atividade inesperada. 



 

Levei um palhaço de brinquedo feito com sucata e com tampas de garrafas plásticas e pote de 

iogurte (adquirido no bazar de uma outra ILP). Mostrei para Cristal e Turmalina (as mais 

lúcidas) e perguntei se elas fariam para dar aos pobres. Concordaram. Então pedi aos 

funcionários que fossem guardando garrafas pet e tampinhas coloridas para a confecção do 

palhaço. 

Antes de ir embora pergunto se gostariam de fazer fuxico em uma próxima Oficina. Parecem 

ter gostado da idéia. 

Cristal veio me mostrar uma pasta com partituras e letras de músicas para piano. Eu disse que 

estava tentando conseguir um teclado para a Casa, porém não obtive sucesso. Oliviana escuta 

a conversa e diz que aprendeu a tocar piano e tocou por seis anos.  

 Levei um chapéu do time de futebol Corinthians, e usei para perguntar sobre as preferências 

delas pelos times de futebol. Perguntei que era corintiano. Oliviana e Turmalina se 

manifestaram. Jade e Cristal disseram ser palmeirenses. 

Levei três bolas de borracha (tipo frescobol) e joguei com Jade, Marfim, Safira, Âmbar, 

Turmalina e Cristal. Comecei devagar e depois inclui Áries na brincadeira e ficamos jogando 

as bolas que elas, atentas, nos devolviam. 

Percebi que esta atividade é apropriada para a coordenação motora, desde que as bolas sejam 

macias para não machucar ninguém. 

Levei revistas e pedi a elas que encontrassem algo que gostassem nas revistas. Neste 

momento dispersaram, apesar de folhearem as revistas. Turmalina veio com a foto de uma 

família feliz e sorridente e disse: é disto que eu gosto! 

Despedi-me delas e algumas retribuiram dizendo: 

Vai com Deus! 

Oliviana me chama sempre para mais uma prosa. Ela realmente adora conversar. 

Deixei com ela um joguinho de encaixe de bolinha que veio numa revista e percebi que ela 

gostou muito, distraindo-se com o objeto. Nos despedimos e elas foram lanchar. 

Durante o período que estive lá hoje, Jade e Marfim várias vezes me perguntaram que horas 

são? Jade aparentando preocupação diz: Quem vem buscar ela? apontava para Marfim : A 

mãe dela está preocupada, pois ela não sabe onde está, dizia Jade. 

Contornei e disse: ela sabe sim, agora Jade pegue Marfim e leve-a para sentar para comer o 

lanche. E assim as duas foram sentar na mesma mesa. 

Observei que é importante não contrariar as pessoas com Alzheimer, e sim dar-lhes direção. 

Parece que dando uma ordem sentem-se mais tranquilas, controladas e coordenadas. Com 

rumo. 



 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 6 – DANÇA SÊNIOR E À OFICINA 7 – 

CRIANDO UMA NARRATIVA IMAGINÁRIA  

 

11 - Visita à Casa de Repouso Tempo – 21 de março de 2013 

 

Hoje fui só à Casa de Repouso Tempo. As voluntárias não puderam comparecer. Sinto muita 

falta da companhia delas, pois dão um toque especial de alegria e vida às visitas, além de 

prestarem um grande apoio nas atividades. 

Para a Oficina de Dança Sênior, levei música apropriada para realizar a atividade. Pesquisei 

movimentos apropriados de um CD de Curso Básico de Dança Sênior de uma amiga. 

Confeccionei vários instrumentos musicais com sucata: chocalho usando garrafa pet e 

garrafas diversas, colocando feijão e/ou arroz dentro. Latas de leite vazias com feijão e potes 

de plástico também viraram tambores. Cobri os instrumentos com papel reciclado e fitas para 

ficarem mais apresentáveis. 

Pedi a Jade que distribuísse os instrumentos. Ela pergunta: Quanto é que temos de pagar? Eu 

disse: nada. Logo todas estavam com seus instrumentos sentadas nas cadeiras em roda, muito 

animadas. Coloco a música: Roda Alegre – versão 1 (Curso Básico Dança Sênior/ Associação 

Dança Sênior –Unidade de Ação Da Instituição Bethesda). 

Iniciei a atividade pedindo às velhas que olhassem com atenção os movimentos sugeridos. 

Demonstrei alguns movimentos para as idosas, tais como bater palmas, acompanhar a música 

com chocalho, cruzar mãos, bater pernas para cima, lados, para dentro e assim por diante.  

 Avisei que não era preciso seguir à risca os movimentos. É possível aproveitar a oficina para 

que criem seus próprios movimentos, desfrutando do prazer em encontrar seu ritmo próprio.  

Fizeram os movimentos com uma boa cadência e com ritmo, porém com o passar do tempo 

estavam visivelmente cansadas. 

Desliguei o som e passamos para outra atividade. 

Atividade de adivinhação com dicas. Mostrei um saco preto de uns 50 cm, e perguntei: O que 

está dentro deste saco? 

Muitos falaram coisas de comer. Digo que não é de comer. Pelo tamanho arriscam palpites. 

Insistem e dizem: doce, chocolate, ovo de Páscoa. Eu respondo: Não…e assim vai. Digo que 

começa com a letra C. Falam: Cebola. Digo novamente que não é de comer. E…casinha, 

caroço? Carro? (diz Cristal). Digo a ela que acertou. Pergunto: De que cor? vermelho, verde, 

azul… amarelo?  



 

Digo que acertaram. Tiro o carrinho da sacola e mostro a elas. O carrinho anda e faz barulho. 

Passam um tempo entretidas com os faróis e movimento do carrinho amarelo. 

Do carrinho passo para outra atividade: construir uma estória com o carrinho; eu começo...:  

”Era uma vez um carro amarelo... (e peço que continuem). 

Áries fala: “o carro se chamava Lana…. 

Áries continua: O carro foi assaltado…alguém socorreu o carro. 

Topázio diz: Cristal pagou o resgate ao Ladrão e o ladrão resolve ir até a casa da Cristal e 

pede comida. 

 Que tipo de comida? 

Jade diz: Ah frango com polenta… 

e de sobremesa?  

Pudim de leite condensado. (Jade logo responde) 

Quem ajudou a Cristal? 

Topázio responde: Jade e Áries. Mas o ladrão se apaixona pela Marfim…e leva a Marfim e a 

Oliviana para…? 

Jade fala: Nova York. 

Mas lá estava frio, e o que elas precisavam?  

Jade diz: casacos, gorros, luvas, calças... 

Pergunto a Marfim de que cor era seu casaco? Ela responde branco. E o seu Olivina? Ela diz 

verde. 

E neva, neva...o ladrão as leva para? 

Para o restaurante responde Jade 

E o que comeram? 

Polenta! (fala Ametista, embrulhada numa manta e de olhos fechados) 

A estória vai ganhando ritmo e criatividade, todas começam a rir imaginando as cenas. 

E para onde o ladrão as levou?  

Jade disse: resolvem voltar para Brasília. 

Quem os recebeu? 

Jade fala: Getúlio Vargas. 

E onde ele as levou?  

Ah! Para visitar o Ministério (Cristal fala) para dar uma volta no lago de barco. 

Então digo: o barco estava quebrado e as duas caem na água. 

Jade ri muito e as outras também. Jade se levanta e fazendo movimento de jogar uma rede. 

Fala saindo da cadeira: Joguei uma rede e fui pescando a Marfim e a Oliviana. 



 

A risada foi geral. Muitas de nós chorávamos de rir, inclusive Jade. 

Depois disso, pergunto: e agora? 

Jade diz, agora tenho que comprar roupas para elas, estão molhadas.  

E o que você comprou?  

Calcinhas, soutiens, calça, camisa, vestido e maiô, caso precisem. (Jade responde). 

Enquanto isso eu digo: a Cristal ficou com a louça suja que o ladrão deixou para ela lavar. 

Quem ajudou pergunto? 

Topázio responde: eu. 

Aproveito e pergunto que tipo de comida elas gostam? Polenta foi lembrada por todas. Falei 

vamos comer polenta um dia? Todas se entusiasmam. Onde tem polenta? 

Quanto custa um prato de polenta frita? 

Peço que imaginem quanto poderia custar. As respostas variam de R$15,00 a R$35,00 o 

prato. 

Topázio lembra que teve polenta com molho na Casa no dia anterior e que estava deliciosa. 

Pergunto: quem se lembra do que comeram hoje no almoço? 

Dizem: arroz, macarrão, molho e salada de alface roxa. 

Eu digo que adoro macarrão com feijão. Esmeralda acorda e diz: “Eu também”. 

Peço a Jade que me auxilie a distribuir revistas. Levei umas 20 revistas. Jade distribui e vai 

falando às colegas: Isto é para uma atividade. 

Todas folheiam. Mas quem mais se entretem é a Oliviana. 

Peço que escolham uma figura que gostem para conversarmos. 

Jade e Marfim começam a perguntar que horas são e quem vem buscá-las. Quase sempre 

neste horário elas se angustiam na espera pelo retorno à casa que nunca acontece. Quem vem 

me buscar irmã? 

Cristal escolhe a figura de uma família feliz. Pergunto o porquê desta escolha. Ela diz: É 

porque a família é a coisa mais importante da vida. 

Para estimular a memória aproveito a figura e pergunto a cor das roupas, dos cabelos e outros 

detalhes da figura. Ela responde corretamente sobre alguns itens. 

Jaspe
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, chega para visitar sua esposa, que permaneceu gemendo a maior parte do tempo 

hoje. 

Ele está visivelmente cansado e preocupado com a esposa que apresenta feridas no corpo. 

Toda vez que o encontro, Jaspe me conta que a esposa e ele ficaram juntos por 70 anos e que, 
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 Nome fictício para o marido de Comalina. 



 

depois da morte dela, ele não precisa mais viver. Diz que eles têm um filho, mas que é 

ausente. Continua dizendo que este filho deu muito trabalho. Jaspe fala que ele e a mulher 

fizeram tudo por este filho: cuidou, pagou estudos, faculdade, casamento, deu-lhe um 

apartamento, mas que agora, este filho não lhes presta nenhum tipo de apoio. Parece bem 

ressentido com o filho e também ao relatar que jamais imaginou que o fim deles poderia tão 

dramático. O fim de vida da esposa, acredito, pois ele parece bem nos seus 95 anos. Sempre 

que o vejo, está bem vestido e guiando seu próprio carro. Testemunhei Jaspe sair atrás da 

diretora da Casa para reclamar das escaras da esposa e parece que ele foi escutado. 

Os gritos de dor da esposa do Jaspe hoje, juntamente com o fato de saber que o corpo dela 

está coberto de feridas, me deixou triste e impactada. Sinto que não é possível avaliar tanto 

sofrimento. Dramático e doloroso lidar com a inevitável falência da vida. 

Antes de ir embora, sentei me ao lado de Oliviana para conversar sobre as figuras da revista. 

Oliviana revela que não anda bem, diz que sua garganta dói muito, tem sede. Peço água para 

ela. Oliviana diz que a velhice é muito ruim, e que eu nem imagino o que ela passa e sofre. 

Apesar de experimentar momentos de alegria durante a roda de estórias criativas, a 

experiência que Jaspe e Comalina estão vivendo me tocou e me fez compreender que na 

minha experiência, o sofrimento atinge diretamente o pesquisador. 

Beijei uma a uma como sempre faço e escuto de algumas: Já vai? 

Mais uma visita acabou. Saí dali pensando: eu já saí de lá e continuo triste. Como será ficar lá 

24 horas? Como será ficar lá 1 semana? Como será ficar 1 mês? 1 ano? 

E comecei a imaginar como seria para cada uma das velhas viver ali naquela Casa. Lembro de 

uma pergunta de Jade logo que conheci a Casa: Você colocaria sua mãe aqui? 

Conheci uma nova interna, Rubi, que está de passagem na Casa para se restabelecer de uma 

pequena cirurgia. Ela tem uma filha que a visita eventualmente. Em geral, são visitas rápidas, 

nas quais ela alega ter pouco tempo devido ao trabalho. Certo dia, a filha chega e rapidamente 

vai embora dizendo para a mãe: Hoje estou com pressa, tenho um compromisso, só vim 

mesmo dar lhe um beijo. E sai... 

Mas a filha não vai embora, fica no portão por mais de 30 minutos conversando com o marido 

da diretora da ILPI. A mãe, que estava na sala de TV, ao se levantar da cadeira, vê a cena. 

Depois desta experiência Rubi pára de se alimentar. Chegou a ser internada, tomou soro, mas 

continuou recusando alimentação vindo a falecer. As cuidadoras comentaram o ato como uma 

desistência dela devido à indiferença da filha. 



 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 8 – EXPLORAÇÃO DOS SIGNIFICADOS 

SONOROS 

 

12 - Visita à Casa de Repouso Tempo – 28 de março de 2013 

 

Hoje fomos em duas para a Casa.  A amiga voluntária Bem te vi e eu. O dia estava ensolarado 

e quente. 

Para o aquecimento inicial pedi para as idosas que se sentassem em roda. Demonstrei alguns 

exercícios de alongamento com as mãos e braços. Eu fazia e elas faziam cada qual do seu 

jeito e no seu ritmo. Pedi que prestasse atenção na respiração, para a entrada e na saída do ar 

pelos pulmões. Na seqüência pedi que chacoalhassem as mãos e os pés. 

Para a Oficina gustativa, levei uma forma com queijadinhas de milharina, côco queijo ralado e 

leite. Ao passar pelo corredor da entrada, Olivina fala; Eba, Eba, Eba”! O que temos pra 

comer? 

Cheguei perto dela com a bandeja que estava coberta e pedi que sentissem o cheiro fechando 

os olhos. O cheiro as envolve e Oliviana parece balbuciar de prazer.  

Peço ajuda de Jade para distribuir os doces. Jade é ágil e tem iniciativa, além de ser delicada e 

educada com as outras velhas. Parece que foi uma pessoa muito ativa quando mais jovem.  

Oferece os doces às velhas sempre com muito cuidado e especial atenção. 

Em seguida perguntei: Do que é feito o bolo? Que sabor tem? 

As velhas tentam descobrir: côco, leite, ovos, açúcar, farinha? Não, eu digo, no lugar da 

farinha utilizei aveia. Ficam surpresas. Todas comem, até as velhas com dificuldades não 

recusam. 

Neste dia na Casa chegou uma nova senhora, Granada. Ela é cega. Seus parentes pediram à 

direção da Casa que não dissessem à ela que foi internada numa ILPI, pois ela recusava-se a ir 

para um asilo. A família disse a Granada que ela está num hospital. Granada está sendo 

enganada: pela família e pela instituição. 

Notei uma grande aflição em Granada, quando lhe ofereci uma queijadinha, e ela diz: Quanto 

é? Eu não tenho dinheiro! Estou aguardando alguém de minha família aqui neste hospital, 

ela diz. A tal pessoa foi embaixo falar não sei com quem. 

 

Penso que deve ser difícil para uma pessoa de sua idade abandonar sua rotina, seus pertences, 

sua casa e seus hábitos. Doloroso demais.  

Comecei uma atividade nova: Oficina de memória auditiva. 



 

A atividade consistia em falar próximo do ouvido da idosa o que ela teria de imitar para que 

os outros adivinhem. 

Inicialmente falei para Jade imitar cachorro. Jade se envolveu imediatamente e latia forte. 

Logo acertaram: É um cachorro Pedi para Cristal imitar gatinho. Para Topázio imitar um 

passarinho...e assim foi. Na sequência, dei a oportunidade das idosas escolherem o que 

queriam que os outros imitassem. Era muito prazeroso vê-las fazendo este exercício de 

laboratório teatral. Todos riram muito e participaram da Oficina com muito entusiasmo. 

Marfim imitou galinha, leão; Topázio imitou bicho preguiça. Eu fui orientada para imitar 

canguru e pulei bastante, todas pareciam se divertir. Áries imitou bombeiro, Bem-te-vi imitou 

pato, Cristal imitou vaca, Oliviana maritaca e outros bichos e objetos foram requisitados: 

relógio, carro, buzina, carro de polícia. Parece que esta atividade foi muito apreciada por 

todos. Considero as risadas espontâneas fruto de uma intimidade com e entre elas. Acredito 

ser preciso esta convivência para se soltar e se expressar com intimidade. 

Cenas hilárias aconteceram. Áries foi instruído a imitar pipoca. Ele pega uma bandeja (que 

tinha 3 pedaços de queijadinha e diz que a coisa pula) e faz pular as queijadinhas. Jade corre e 

come um pedaço. Ajudamos e demos uma pista: o que pula na panela é? AH! Pipoca! Disse. 

Cristal, Topázio e Jade ficaram tão entusiasmadas com esta Oficina, que me acompanharam 

até o portão para dizer o quanto as atividades dadas hoje foram divertidas e apreciadas. 

Ficamos sabendo que a esposa de Jaspe havia sido transferida para um hospital devido às 

feridas (escaras) apresentadas. Cristal contou que ela ficou dez dias gemendo e sofrendo, 

chegando a gritar a noite toda. 

Cristal que está sempre atenta acha que as feridas de Comalina são resultantes de uma 

alimentação desregrada fornecida pelo marido: pêssegos em calda, vinho e outras iguarias. 

Este é um diagnóstico difícil. 

Ao final de nosso dia de atividades e interação, me sentia muito bem: apesar das tristezas, 

tinha sido um dia de alegria e bom humor também. 



 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 11 – O EQUÍVOCO DO FUXICO 

 

16 – Visita à Casa de Repouso Tempo – 13 de junho de 2013 

Apesar do dia frio, o sol aquecia a tarde facilitando as atividades. Reuni as velhas na sala de 

TV. Contei neste dia com a ajuda das voluntárias: Bem te vi e Beija Flor. A atividade 

preparada para esta tarde fria foi o artesanato do fuxico. Para esta Oficina, pesquisei a história 

do fuxico e também treinei e pratiquei a técnica diversas vezes em casa. Recebi doações: 

sacolas de tecidos e retalhos de uma empresa. Fiz alguns passos do processo de fazer fuxico e 

depois montei os moldes redondos para o corte do tecido. 

Chegando lá arrumamos as cadeiras ao redor de uma mesa.  Mostrei os vários tecidos para as 

idosas e recomendei que cada uma escolhesse uma padronagem para fazer o risco e recortar. 

Imediatamente notei uma imensa dificuldade das idosas em executar as tarefas do processo do 

fuxico. Devido a presença e a ajuda de dois cuidadores, conseguimos auxiliar as velhas a 

cortar cada qual seu molde e seu tecido. 

O cozinheiro também se prontificou em ajudar e colocou a linha em todas as agulhas para o 

alinhavo dos fuxicos. Notei a dificuldade das velhas em segurar a linha, a agulha e costurar. 

Pequenas tarefas de costura tornaram-se tarefas difíceis para todas sem exceção. Resolvemos 

fazer os fuxicos e dar para as velhas. Apesar das dificuldades, o fato de estarmos em roda e 

costurando entre tecidos coloridos diversos e envolvidas com artesanato, contribuiu para que 

o ambiente se tornasse amigável e acolhedor. 

Com o fuxico pronto mostramos que é possível utilizá-los para enfeitar toalhas e montar 

flores com eles, além de outros trabalhos como enfeites para bolsas, tiaras, chaveiros e 

pegador de panelas. 

A maioria das participantes do grupo de velhas não se animou com esta Oficina. As velhas 

pareciam ter sentido várias dificuldades: de visão e coordenação para cortar o molde, 

dificuldade para o cortar o tecido, dificuldade para enfiar a linha na agulha, dificuldade para 

traçar o alinhavo, e dificuldade para puxar a linha. Houve vários lamentos: Ah, não enxergo!, 

Ah! Não consigo cortar! Não consigo mais costurar, bem que eu queria, não dá mais! Fica 

bonitinho! Mas é muito difícil para mim. 

Apesar das dificuldades das velhas em manusear a tesoura, agulha, linha, tecido, ainda assim 

a atividade proporcionou um novo espaço de Oficina para as participantes: todas elas em 

torno de uma mesa, observando o que acontecia e conversando entre si sobre a atividade, ora 

se lamuriando, ora testemunhando outros fazendo a atividade artesanal.  



 

Acontece que nessa experiência foram os cuidadores, o cozinheiro e as voluntárias que 

tomaram lugar para fazer cada qual um fuxico. Depois de prontos, ofereceram o artesanato às 

velhas a sua volta. Elas pareciam satisfeitas com o presente e não percebi sinais evidentes de 

frustração relacionados às suas limitações para o corte e a costura dos fuxicos.  

Eu poderia justificar, de alguma forma, o que denominei de “atividade fracassada”, afirmando 

que o fuxico se prestou a esclarecer que as velhas da Casa não aceitam tarefas mais 

complexas e/ou estruturantes, que exigem concentração e habilidade específica. Mas então me 

lembro que, na minha passagem por Portugal, tive contato com velhas que faziam os fuxicos 

com incrível facilidade. O que isso significa? Provavelmente, que a atividade oferecida às 

velhas da Casa, não fluiu como outras tantas, em vista do fato de que, culturalmente, elas não 

tinham em sua história de vida passado pela vivência que lhes daria as necessárias condições 

para atender satisfatoriamente a esta atividade artesanal durante toda sua vida, até a morte. 

Nessa perspectiva cultural ainda me sobra uma outra pergunta: se eu tivesse oferecido essa 

atividade a velhas nascidas na região de origem do fuxico – o Nordeste brasileiro –. 

Importante destacar que, depois da experiência dessa Oficina, senti que deveria fazer uma 

pausa e “pensar sobre o que estava fazendo” (ARENDT, 2014). E nessa atividade de 

pensamento, pude realizar uma autocrítica que me levou a inserir essa atividade fracassada 

(sem aspas dessa vez) no cenário da minha convivência com as velhas, os funcionários, os 

cuidadores e os voluntários. Desta vez, não apresento apenas os limites encontrados na 

realidade de uma ILPI – apresento também um encontro com os meus limites, como 

pesquisadora e profissional de psicologia, e os significados que encontrei nesta Oficina, para a 

minha formação, enquanto co-participante da roda. 



 

DESCRITIVO REFERENTE À OFICINA 3 – MOBILIZANDO SIGNIFICADOS 

 

18 - Última visita à Casa de Repouso Tempo – 23 de janeiro de 2014 

 

Desde que havia chegado de Portugal planejava visitar as velhas da Casa de Repouso. Mesmo 

já tendo concluído minha parte da pesquisa em relação à coleta de dados, através de visitas 

semanais por mais de um ano na Casa de Repouso Tempo, o desejo de visitá-las me fez ir 

além das visitas previstas. 

Neste dia ensolarado de janeiro, muito quente e abafado. 

A voluntária Bem te vi me acompanhou nesta visita à Casa. Não havíamos planejado nada de 

especial para este dia, somente um bolo de côco comprado por Bem-te-vi para adoçar a tarde 

das velhas. 

Como sempre, a chegada à Casa pode ser uma surpresa. Quem ainda habita aquela casa? 

Quem será que ainda está lá? Quem saiu? Quem estará doente? Quem está viva? Quem se 

machucou, quem caiu? Quem se urinou durante a noite e teve de se banhar na madrugada? 

Estes fatos não chocam como no início. Testemunhamos alguns incidentes ao longo dos 16 

meses de atividades e sabemos que em casa ou em uma ILPI as pessoas podem adoecer. 

Chegar na Casa e encontrar alguém hospitalizado, outro com pneumonia, saber que uma delas 

caiu de cara no chão, que outra não dormiu a noite inteira devido a uma dor insuportável na 

cabeça por herpes no couro cabeludo, é possível. E tem aquelas que também já se 

acostumaram com os barulhos das vellhas que circulam a noite toda, levadas pela força das 

demências. Mesmo com todos estes acontecimentos a vida corre seu curso. 

Depois de mais de um ano sabemos que qualquer alteração, perda ou recaída de uma das 

velhas faz parte da rotina daquela Casa. Desde o momento que iniciei minha pesquisa, 

presenciei a morte de várias idosas: Oliviana, Turmalina, Ametista, Âmbar e Cristal. Assim 

como a saída da Casa de algumas outras para outra residência, mais recentemente: Jade e 

Água Marinha. 

Estes movimentos de idas e vindas, estas pequenas mudanças, deixaram lacunas e buracos 

vazios, durante estes dezesseis meses de convivência. E então me pergunto: como será para 

cada uma em particular?  

Será que a dor da perda de uma companheira de quarto é mais sentida, é mais dolorida do que 

a da institucionalização? Ou o chamado da morte do alheio lhes atormenta menos? Tudo é 

perda para as internas da Casa? As reflexões me atravessaram enquanto conversava com elas. 



 

Sentindo me também acolhida, por hora parecia que estar ali, era como se eu estivesse 

visitando tias queridas, para uma conversa sem cerimônia num dia de férias, jogar conversa 

fora saboreando café e bolo. Assim parecia. E hoje me aproximo mais ainda da realidade 

destas velhas, pois sei que independente da origem, do lugar que nascemos, do lugar que 

habitamos, nosso destino final é idêntico. 

 Estava eu descompromissada, e percebi que a conversa entre nós foi calma, solta e leve. Não 

sei se pelo sol, ou pela forte saciedade de tudo que por lá já fiz e vivi, levei comigo o mínimo. 

Peguei uma caixa dentro do porta-malas do carro contendo um jogo de madeira e outro de 

plástico colorido. As idosas estavam espalhadas pela casa, algumas na frente, no jardim, 

outras lá dentro. Os funcionários me receberam com mais entusiasmo do que as minhas velhas 

amigas. Senti uma imensa falta das outras que se foram: em especial de Jade, Cristal, 

Turmalina, Oliviana e Ametista.  

Cada qual deixou uma saudade em mim de forma diferente, cada uma com sua característica e 

singularidade. Hoje, mais do que nunca, prestei homenagem para cada uma delas, como 

pessoas, como sobreviventes de uma longevidade enorme (89, 90, 100, 101 anos), o que será 

de mim se alcança-las em tanto tempo de vida?  

 Percebo que foi um grande privilégio o meu encontro com essas pessoas, fui tocada por cada 

uma de uma forma única, rimos, choramos baixinho, revelamos segredos juntas, fizemos 

travessuras, cantamos e dançamos! 

Às vezes me pego lembrando de determinadas brincadeiras que criei para as Oficinas. Ousei 

muitas vezes por elas e para elas, e me pego rindo alto, feliz. Nesta hora sinto que fiz por elas 

algo realmente significativo. Posso fechar os olhos e facilmente me lembro de Jade imitando 

uma ambulância, imitando um leão, da Oliviana e o seu macaco comendo bananas, do pato da 

Marfim, da Cristal e o cavalo, da Topázio-arara? 

Quantas vezes desafiei as meninas (como as chamava) para acertarem bolas de plástico de 

todos tamanhos e texturas, numa caixa grande de papelão? Quantas vezes insisti para as 

cuidadoras fazerem a atividade nos dias subsequentes a mesma façanha! Só a cuidadora Mirna 

me seguia. Depois disto, houve semanas em que elas estavam tão craques e espertas, que não 

pareciam idosas, pareciam crianças brincalhonas correndo e brincando sem medo de acertar, 

sem medo de ser feliz. Mas na instituição ninguém tinha tempo nem atenção para oferecer a 

elas. Os cuidados básicos tinham um apelo maior, quem sabe. 

Um dia desafiei a mim mesma. Estava eu agachada, com a doce Ônix, dando-lhe bolinhas de 

espuma para acertar na caixa.  Naquele dia eu tinha levado mais de 20 bolas... jogava 

calmamente uma a uma... Ônix tentava pegar e ria quando não conseguia sequer segurar nem 



 

mesmo algumas poucas bolas. Instintivamente, comecei a jogar bolas de espuma nela sem 

parar (eu sabia que ela não iria aguentar segurar nem quatro de uma vez), mas eu falava: 

“cuidado agora, Ônix você vai ganhar uma chuva de bolas”... ela arregala os olhos e não 

acredita no desafio proposto e começa a rir. Certamente, esta oportunidade só se criou após 

muitas visitas, muitas conversas e depois de ter criado um vínculo com Ônix. 

Lembro que ao planejar Oficinas contendo atividades adaptadas à gente idosa devemos ser 

cautelosos, cuidadosos e adaptar as atividades para as diversas situações que surgem, 

ajeitando-o àquela singularidade a nossa frente, no ritmo de cada um e no momento oportuno. 

Mas não devemos nunca nos abster do riso quando na companhia de pessoas velhas. 

Levo na minha sacola um arsenal de desprendimento, despreocupação com o tempo, carinho, 

disponibilidade de escuta, afeto e vontade de tocá-las... não só fisicamente, mas também 

tocar-lhes o coração. E assim, percebo que seja lá o que invento e crio, na hora dá resultado e 

sempre me surpreendo. Como hoje: só entrei com uma caixinha de letras e palavras e com tão 

pouco consegui viajar com elas, atravessei oceanos com elas, passeamos pelas capitais do 

Brasil, lembramos nomes iniciados com certas letras, fizemos adição, subtração, invadimos o 

mundo da comida, o mundo animal, os nomes de animais, num “stop” imaginário e criativo, 

onde, por muitas vezes, eram elas que ousavam olhar para a caixa de palavras e me 

surpreender, como fez Marfim (que tem Alzheimer), e viu uma letra B jogada na caixa e de 

repente falou: “Que B mais bonito!” e riu feliz e serena! Claro que depois disto entramos no 

mundo das palavras, mundo esse iniciado com a letra B.  

Mais um grande aprendizado do dia: o instrumento escolhido para uma atividade nada mais é 

que um pretexto para encantá-las, para atingi-las, para escutá-las, senti-las vivas, para depois, 

e cuidadosamente, entrar no seu vasto universo. 
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RESUMO: Estas reflexões surgem a partir da experiência de investigação em uma Instituição 

de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), na cidade de São Paulo (SP), Brasil, durante o 

período de um ano e quatro meses, de setembro de 2011 a fevereiro de 2013, no 

desenvolvimento de projeto de doutorado intitulado “Geras Vitalis”, que teve como foco a 

criação de Oficinas adaptadas para a população de idosas dessa instituição, com o objetivo 

não só de viabilizar espaços de expressão e de escuta de idosos, mas especialmente 

proporcionar-lhes uma melhor interação sociocultural que lhes pudesse trazer melhoria em 

seu bem-estar, em sua qualidade de vida. Foram diagnosticados problemas como o de lacunas 

de serviços e de incipiência quanto ao conhecimento gerontológico, por parte de funcionários 

atuando como cuidadores diretos, e de dirigentes ― duas instâncias fundamentais para a 

gestão de uma Instituição como a que está em foco neste estudo. Tais insuficiências, a nosso 

ver, podem exacerbar comportamentos inadequados, contribuindo para uma baixa qualidade 

de vida dos internos, assim como daqueles que com eles lidam no cotidiano. Assim é que, 

como desdobramento deste estudo, sugere-se a implementação de projetos de capacitação, 

caracterizados por intervenções gerontológicas orientadas a componentes como 

Aconselhamento, Escuta Psicológica e Educacional e, se necessária, a utilização da estratégia 

denominada Gestão de Caso.  

Palavras-chave: Envelhecimento; Espaço de escuta e de expressão; Tempo livre; Idoso; 

Capacitação. 



 

 

ABSTRACT: Reflections discussed here originated from workshops developed to provide a 

space for elders to express themselves and to be heard as well to provide better socio-cultural 

interactions and improvement in their wellbeing and quality of life. These workshops were 

conducted at a Long Term Care Facility (LTCF) in São Paulo, Brazil, from September 2011 

to February 2013, as part of a PhD project entitled “Geras Vitallis”. Service gaps and lack of 

gerontological knowledge by care-takers and directors from the institution where the work 

was undertaken was observed during the workshops. These shortcomings, in our view, can 

exacerbate inappropriate behavior, contributing to a lower quality of life to the inmates, as 

well as those who deal with them in everyday life. As a result of this study, we suggest 

training programs, where geriatric interventions are oriented by components such as 

counseling , psychological and educational listening and, if necessary, the use of “Case 

Management”. 

Keywords: Aging; Listening space and expression; Free time; Elderly; Training.  

 

Introdução 

 

A capacitação dos profissionais da saúde para o cuidado geronto-geriátrico é, ainda, incipiente em 
nosso meio, provavelmente porque a velhice é um fato social relativamente novo entre nós.  

Mas, se não houver recursos humanos treinados especialmente para atender as pessoas idosas,  

não haverá uma atenção integral, integrada, digna e eficaz. Enfatiza-se, então, que,  

para a consolidação das políticas de saúde, a capacitação é requisito primordial,  

pois “novos saberes provocam novos fazeres.” (Martins et al., 2007). 

 

 

A reflexão em epígrafe fundamentou nossa experiência investigativa em uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), na cidade de São Paulo, durante o 

período de um ano e quatro meses - de setembro de 2011 a fevereiro de 2013 -, 

desenvolvendo o projeto de doutorado intitulado “Geras Vitallis”, no seu movimento de 

criação de Oficinas adaptadas para a população de idosas, a fim de proporcionar-lhes uma 



 

melhor interação sociocultural, no sentido de levá-las a um maior bem-estar. Foram 

verificadas lacunas de serviços e conhecimentos gerontológicos, na Instituição estudada, por 

parte de funcionários - como cuidadores diretos - e de dirigentes. Como desdobramento deste 

estudo, sugeriu-se a implementação de um projeto que capacitasse os funcionários, familiares, 

cuidadores e dirigentes da Instituição, para que pudessem agir com mais adequação e 

proficiência nos cuidados dispensados às pessoas idosas. Cabe ressaltar que cuidadores 

diretos também foram capacitados. Acredita-se que este investimento em formação possa 

estender-se de maneira mais produtiva, beneficiando, além das idosas institucionalizadas, os 

próprios cuidadores.   

A Instituição aqui focada é composta por uma população formada 90% por pessoas de 

alguma forma em processo demencial; por conta disso, o local se torna viável à 

implementação de um projeto de duplo caráter: informativo e de suporte a funcionários, 

cuidadores e familiares de residentes. O objetivo é propiciar reflexões críticas e lúcidas acerca 

de questões como envelhecimento, velhice, a compreensão das doenças (a Alzheimer como 

predominante, no caso desta Instituição), e de suporte ou apoio a cuidadores formais e 

informais e a familiares, muitas vezes acometidos por estresse e burnout
133

. Os sintomas 

comportamentais da demência sobrecarregam de tal forma os familiares, que acabam sendo 

um dos fatores responsáveis pela institucionalização da pessoa idosa, como afirmam Brodaty, 

Draper e Low (2003); Dupuis, Epp e Smale (2004); Hope, Keene, Gedling, Fairburn e Jacoby 

(1998), estes últimos citados em Figueiredo, Guerra, Marques, & Sousa (2012).   

Ressalte-se que algumas Instituições – pela dificuldade de escapar dos padrões 

socialmente instituídos, por falta mesmo de conhecimento e serviços especializados, pela 

ausência dos equipamentos sociais desejáveis - podem provocar, e de forma exacerbada nos 

idosos,  sintomáticos comportamentos de demência (Beer et al., 2010; Zuidema, Derkensen, 

Verhey & Koopmans, 2007, citados em  Figueiredo, et al., 2012).  

A consequência maior de um quadro, como o acima apresentado, é a propensão ao 

estresse e ao burnout de cuidadores e funcionários envolvidos no trabalho cotidiano (Cassidy, 

                                                 

133 Síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, 

definido por Herbert J. Freudenberger como "(…) um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente 

ligada à vida profissional". Trabalhadores da área de saúde são frequentemente propensos ao burnout, pois trabalham direta e 

intensamente com pessoas em sofrimento. Os enfermeiros, por exemplo, pelas características do seu atuação, estão muito 

predispostos a desenvolver burnout, e particularmente profissionais de áreas como oncologia, psiquiatria e medicina que, 

muitas vezes se sentem esgotados pelo fato de continuamente darem muito de si próprios aos seus doentes e, em troca, pelas 

características do quadro, receberem de retorno muito pouco. Recuperado em 01 agosto, 2014, de: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_burnout 



 

& Sheikh, 2002; Kuske, et al., 2009), podendo levar ao abuso de medidas restritivas, 

farmacológicas e físicas (Figueiredo, et al., 2012).  

As problemáticas identificadas permitem-nos considerar importante a elaboração de 

um projeto de intervenção de cunho psicoeducativo, que discuta a forma de como gerir a vida, 

no processo de envelhecer. É destinado a capacitar pessoas que trabalhem com idosos em 

ILPI (Instituições de Longa Permanência para Idosos), Centros-Dia (CD) ou Centros de 

Convivência de Idosos (CCI)
134

, cuja expectativa diante daqueles que vivem mais anos é a de 

se ter mais satisfação no trabalho, um maior bem-estar, e melhores condições de vida tanto a 

idoso, quanto a familiares, e aos próprios cuidadores. Sugerimos que o aqui colocado não só 

possa ser desenvolvido no Centro-dia, lócus da formação, mas que seja extensível a todas as 

instituições que apresentem similar condição problemática quanto a aspectos de gestão. 

Registre-se que o primeiro passo nesse processo seria conhecer a população da 

Instituição em estudo: quem são seus idosos, como chegaram lá, quais suas histórias de vida, 

dificuldades e competências. Na população-alvo do Centro-Dia deste trabalho, um grande 

número de idosos apresenta graus variados de dependência. É preciso levar em conta que a 

incidência de idosos institucionalizados com no mínimo uma doença crônica é muito grande. 

E, segundo a WHO-World Health Organization (2007), as doenças crônicas são, hoje em dia, 

a principal causa de morte no mundo (60%).  

Também se observa que o número de medidas para controle dessas doenças vem 

melhorando, tendo em vista o desenvolvimento de tecnologias médicas, prolongando cada vez 

mais a vida dos idosos. A autogestão da saúde vem mostrando sua eficácia ao evidenciar, para 

o idoso, o quanto ele aumenta sua independência, ao cumprir e gerenciar a própria medicação.  

Estudos apontam para uma estimativa mundial de 6% de pessoas que apresentam 

cinco ou mais doenças crônicas, sendo que, para lidar com tal situação, está sendo proposto – 

e nesse sentido é exemplar um projeto desenvolvido em Portugal -, que um profissional seja 

contratado para atuar na qualidade de Gestor de Saúde. De acordo com os pesquisadores, a 

população idosa com mais de cinco doenças crônicas é a que mais consome recursos públicos. 

Acredita-se que, com o acompanhamento de um Gestor de Saúde pessoal, em um mais longo 

prazo, tais ações-conjuntas poderão ajudar a “controlar o desperdício de recursos”.
135

 Na 

verdade, as funções deste “Gestor de Doentes”, ou “Gestor de Saúde”, são bem amplas, e 

compreendem: orientar o idoso, referenciar e definir plano de cuidado pessoal, promover a 

educação para o autocuidado, apoiar a família para o cuidado de suporte, e fornecer apoio 

                                                 
134 Sobre a diferença entre ILPI, CD e CCI, ver: Lima-Silva et al. (2012, pp.518-519).  
135 Cf. referido no jornal “Público”, online de Portugal, em 17/04/2014. 



 

administrativo personalizado. Funções estas de caráter social que ultrapassam o meramente 

clínico.  

Estudos experimentais norte-americanos demonstram que grupos de idosos com o 

perfil de mais de cinco doenças crônicas, acompanhados por Gestores, passam em média 36% 

do tempo em hospitais, e 48% a menos buscam serviços de urgência. A expectativa é a de que 

se faça diminuir o número de internações desnecessárias, e se reduza o tempo de internação 

de um paciente idoso. O privilégio trazido pelo paradigma proposto é a mudança de um 

sistema “centrado no tratamento da doença”, para um outro, orientado no sentido da 

“manutenção do bem-estar geral da população”.  

Parece ser este um grande avanço no campo da saúde, e sinal de novos tempos. 

Entretanto, o que ainda vemos hoje é que, a partir do momento em que uma pessoa idosa mais 

precisa ser monitorada e assessorada para garantir a ela mesma os cuidados básicos, o que se 

tem, via de regra, é sua institucionalização em uma ILPI. Cuidar de um idoso dependente não 

é tarefa simples e, na maior parte das vezes, não possível a uma família. Dar e receber apoio 

emocional e também instrumental na realização das AVD são dos desafios mais estressantes 

durante esta etapa complicada do ciclo de vida.  

Segundo alguns estudos, os cuidados prestados a um familiar, no caso de demência, 

ocorrem conjuntamente em níveis elevados de depressão, ansiedade, irritação, e ao 

consequente consumo elevado de fármacos psicotrópicos pelos cuidadores familiares (Dura, 

Kiecolt-Glaser & Stukenberg, 1991; Baumgarten et al., 1994; Schulz et al.,1995, citados em 

Figueiredo, & Sousa, 2008). Esses resultados relativos à saúde mental vão ao encontro de 

estudos anteriores, como os de Ory, et al., 1999). Neste último estudo, os autores verificaram 

que os cuidadores familiares de um idoso demenciado apresentam mais problemas de saúde 

mental do que aqueles que cuidam de um idoso sem demência. Mas sabemos que o bem-estar 

está para além da assistência e dos cuidados médicos. O ideal seria um cuidado multifacetado, 

e geral, tal qual aponta Fragoso (2008), ao sugerir uma abordagem holística, sistêmica, de 

todos os aspectos envolvidos no cuidar desse idoso. Esta abordagem inclui o trabalho 

interativo entre idoso, família, cuidadores formais e informais, técnicos, dirigentes de uma 

instituição, e levando sempre em conta a estrutura organizacional e o contexto comunitário no 

qual estão todos inseridos. 

Cabe aqui, porém, uma questão: como gerenciar todos esses cuidados? No 

desenvolvimento de uma Intervenção Gerontológica é interessante investir em múltiplas 

ações, tais como: o Aconselhamento, a Psicoeducação e, se necessária, a Gestão de Caso, que 

são detalhadas a seguir. 



 

Aconselhamento  

 

Quando pensamos no Aconselhamento, estamos falando em uma maior valorização da 

pessoa idosa, implicando atributos como a afetividade, a compaixão, a autenticidade nas 

relações. Para Carl Rogers (1983), o núcleo básico da personalidade humana tende à saúde e 

ao bem-estar. Este teórico acredita que, dentro do processo terapêutico, insere-se um trabalho 

de cooperação entre terapeuta e paciente, cujo objetivo é a liberação de um núcleo da 

personalidade de ambos, em que se promove a descoberta/redescoberta da autoestima, da 

autoconfiança e do amadurecimento emocional. Esta premissa não tem sua validade apenas na 

relação terapêutica: Rogers ampliava a aplicação de suas descobertas, e as incentivava em 

todos os setores que envolvessem uma relação pessoal.  

Santos (2004), em seu estudo sobre Rogers (1983), revela que, mesmo em momentos 

difíceis e condições adversas, o homem ainda é capaz de se autopreservar e continuar 

desenvolvendo sua autoestima, ao manter a convicção de que, apesar das adversidades 

encontradas em seu percurso, pode ainda ser um agente transformador e criativo na relação 

com o outro, e não se limitar somente a reagir aos acontecimentos.  

A Intervenção Psicoeducativa, por seu duplo caráter facilitador, como já dito, tem a 

finalidade de fornecer conhecimento e informação, ao mesmo tempo em que oferece suporte e 

apoio aos funcionários, cuidadores e familiares.  A Intervenção Psicoeducativa é uma 

modalidade de intervenção em grupo, direcionada a pessoas que partilham um mesmo 

problema. Geralmente é uma intervenção de curta duração, com 4 a 12 sessões, semanais ou 

quinzenais, estruturadas, adaptadas à população, à cultura,  e dinamizadas por um profissional 

da área da saúde. Os facilitadores são, usualmente, um psicólogo, ou gerontólogo ou 

enfermeiro, e, eventualmente, profissionais especializados nos temas das sessões (exemplo: 

um psiquiatra para esclarecer, e informar sobre sinais e sintomas de demência). Esta 

intervenção objetiva, além do fornecimento de informações úteis e instrumentais sobre uma 

doença, sua etiologia, sintomas, prevenção, e decurso esperado, prestar suporte emocional 

(criando espaço para a expressão e a normalização de emoções associadas à problemática e 

treino de competências de redução do estresse, gestão das emoções, resolução de problemas, e 

integração do grupo). O foco é minimizar os problemas advindos das mudanças, e das novas 

adaptações requeridas, proporcionando melhor qualidade de vida tanto de pacientes como de 

familiares, e/ou das outras pessoas envolvidas nos cuidados.  

A vertente que cuida do suporte emocional, por sua vez, orienta sobre o impacto do 

estresse resultante da doença, ajuda na expressão das emoções, e usa estratégias mais eficazes 



 

para a resolução dos problemas, incentiva interações sociais e novas redes de apoio, bem 

como busca restabelecer com a família relações mais produtivas, evitando, assim, o  

isolamento do doente (Sousa, et al., 2007). 

A literatura sugere que há, comumentemente, falta de envolvimento ativo e efetivo 

entre doentes e respectivos cuidadores (Rogers, Bond, & Curless, 2001, citados em Sousa, et 

al., 2007). 

As problemáticas que poderão ser beneficiadas por uma intervenção psicoeducativa 

são: o cuidado informal de pessoas com demência, a autogestão da doença crônica (diabetes, 

osteoporose, doença pulmonar obstrutiva crônica), ou a adaptação à aposentadoria, dentre 

outras.  

Um exemplo de Intervenção Psicoeducativa bem estruturada é a do tipo ProLongCare 

(Figueiredo, et al., 2012), desenhado para grupos de pessoas que convivem, trabalham, e 

cuidam de pacientes com demência. Esta intervenção apresenta uma estrutura de sessões  

elaboradas,  além de incluir sessões educativas e de apoio, procurando ao final de cada sessão 

fornecer material de apoio sistematizado, por meio de resumos dos temas abordados, e dos 

conhecimentos adquiridos. Os resultados sugerem que estas intervenções podem fortalecer os 

laços sociais dos cuidadores e das pessoas cuidadas. Outro benefício relatado é o relacionado 

às estratégias ensinadas para o autocuidado, e o enfrentamento do estresse. Devido à limitação 

de tempo, e de outros obstáculos, aconselham-se novas investidas e novos estudos (Penrod, et 

al., 2007; Figueiredo, et al., 2012). As intervenções Psicoeducativas tendem a obter respostas 

promissoras e resultados positivos. 

Outro exemplo de Intervenção Psicoeducativa foi relatado por Braun, et al., 2003), 

numa pesquisa realizada em Hilo e Kona/Hawaí (2003), denominada PAP ou 24 

horas/curriculum, com resultados bastante positivos. O objetivo era o de aumentar os 

conhecimentos dos envolvidos, utilizando-se técnicas, a fim de promover empatia entre os 

cuidadores diretos e os idosos, por meio de um modelo de aprendizado ativo e dinâmico. O 

projeto estende-se em seis sessões de quatro horas. O programa foi dividido em módulos, 

englobando temas sobre o envelhecimento, velhice, vida saudável, doenças, debilidades, 

cuidar com sucesso, a morte, o morrer, e a integração dos conhecimentos, além de técnicas 

para administrar o estresse (Cheang, & Braun, 2003). Verificou-se que 90% dos funcionários, 

antes do desenvolvimento deste projeto, não dispunha de formação para cuidar de idosos. A 

grande vantagem deste Programa foi fortalecer o processo de aprendizado por meio de trocas 

interpessoais, em que os participantes podiam contar e relatar suas experiências e dificuldades 

ao grupo, além de competências adquiridas.  Outro fator positivo era o de que os participantes 



 

eram pessoas vindas de diferentes backgrounds, e agências, o que favoreceu a estas pessoas 

uma quebra de rotina. Como se observa na literatura, os impedimentos, e limitações para 

aumentar estes Programas são o custo, e os fundos para treinamento, que são muitas vezes 

inexistentes em muitas Instituições.  

Como resultado foi reportada a redução do burnout (exaustão) e do turn over (rodízio) 

dos empregados e funcionários, a melhora do conhecimento básico e de atitudes que estavam 

sob o controle dos cuidadores diretos, além de ser um modelo de programa de baixo custo. 

A alta rotatividade dos funcionários, e de cuidadores diretos, em Instituições de Longa 

Permanência, constitui um grande problema que afeta consideravelmente  o bom andamento e 

a qualidade de cuidado oferecido aos idosos nas Instituições (Kash, Castle, Naufal, & Hawes, 

2006, citados em Dill, 2010), o que também é largamente verificado no Brasil.  

Vários Programas de Intervenção têm sido desenhados com expectativas de redução 

desse problema; porém, sem grandes repercussões positivas. Um modelo interessante, e bem-

sucedido, foi o implementado na Carolina do Norte (EUA), denominado “The Win a Step 

Up”, com parceria entre o Departamento de Saúde e Serviços de Humanidade, a Universidade 

do Norte de Carolina, e o Instituto de Envelhecimento, da Carolina do Norte. O objetivo deste 

programa foi tentar reduzir ao máximo o número de rodízios de cuidadores diretos nessas 

localidades, e melhorar a qualidade do cuidado. Foram oferecidas educação e bonificação 

para quem aderisse ao Programa. O Programa constou de vários tópicos, Clínicos e 

Interpessoais, e também de um contrato assinado, em que os empregados concordavam em 

assistir às classes, e continuar no emprego até no mínimo 3 meses. O resultado mostrou que a 

utilização dos contratos, assim como o treinamento adicional, foram eficazes no sentido de 

baixar o rodízio de trabalhadores e cuidadores diretos de idosos. O maior benefício notado foi 

a conscientização de que os gastos com treinamentos adicionais podem ser revertidos em 

gastos com novos treinamentos ou bonificações que garantam a permanência dos que lá já 

estão. É sabido, pela literatura que, quando os cuidadores diretos ficam em suas funções por 

um período maior de tempo, são capazes de melhor reconhecerem as necessidades dos utentes 

e oferecer um melhor cuidado. Evidencia-se, com isso, que a permanência dos empregados 

contribui para um impacto significativo a qualquer tipo de Instituição, ao reduzir o rodízio de 

trabalhadores. 

 Seguindo esta vertente, dois outros importantes estudos obtiveram resultados bastante 

positivos ao manter e qualificar melhor seus funcionários.  O primeiro foi o desenvolvido em 

Nova York, as Nursing Homes: “Growing Strong Roots”, e o Segundo, “Peer Mentoring 

Long Term Care: Rationale, Design, and Retention” (Hegeman, et al., 2007). Ambos 



 

procuraram valorizar a cultura de cuidado, tanto para residents, como para funcionários. Os 

programas informativos foram desenhados por meio de de mini-lectures, role plays, para 

ilustrar ou reforçar pontos importantes, e também focar na administração do estresse e do 

tempo. Os achados mostraram que, ao se valorizarem os fatores interpessoais, ao se dar 

suporte aos novos funcionários, e incentivar seu bom relacionamento, é bem mais favorecida 

a permanência desses funcionários, e também a qualidade do cuidado prestado (Straker, & 

Atchley, 1999); Buckingham, & Caffman,1999, citados em  Hegeman, et al., 2007).  

Estudos outros também sugerem algumas mudanças, a fim de melhorar a qualidade 

dos cuidados prestados e diminuir os rodízios de cuidadores. Um bom exemplo é o 

intercâmbio que acontece entre Universidades e Hospitais de Cuidados de Longa Duração 

(LTC/Long Term Care). Poder contribuir com oportunidades de educação, supervisão e 

reciclagem de conhecimento, tanto para enfermeiros, quanto para cuidadores, oferecer salários 

mais dignos, e oportunidades de carreira, entre outros incentivos (McConnell, et al., 2010), 

fazem uma enorme diferença na qualidade dos cuidados a serem prestados. 

Programas educacionais bem-estruturados, e elaborados para cuidadores diretos e 

funcionários de ILPI, podem também melhorar a qualidade de vida de pessoas com demência 

e que sofrem restrições de movimento.  A educação, funciona, neste caso, para diminuir o 

controle de movimento (restraint reduce) desses idosos com demência.  

Exemplar nesse sentido foi o caso de um pesquisa realizada na Noruega (Stavanger 

University, 2005), que demonstrou que, após o treino educacional com funcionários da 

Instituição, conseguiu-se reduzir em 54% os problemas relacionados ao controle e restrição de 

movimento de pessoas com demência (Testad, et al., 2005). 

Portanto, as pesquisas têm confirmado a importância e eficácia de Programas 

educacionais que fornecem conhecimentos, informações bem apropriadas, e também suporte 

emocional para as pessoas que trabalham com idosos.  

O mesmo pode se aplicar aos serviços de cuidados prestados em casa (home care), ou 

seja, de idosos que, por opção, permanecem em suas residências, embora a tendência 

observada seja de que, cada vez mais, diminui o número de pessoas interessadas em cuidar de 

idosos em casa, seja devido àos baixos salários, seja devido aos desafios do próprio trabalho 

(Stone, 2004).  

Recomenda-se, então, que seja preciso, por parte da sociedade e das políticas públicas, 

contemplar esta profissão de Cuidador de Idosos com mais seriedade, carinho, investimentos 

adequados à sua formação, e valorização maior destes profisssionais, que, dia a dia, nos 

mostram o quanto são, e continuarão sendo, importantes e necessários neste mundo longevo. 



 

Gestão de Caso adaptado à pessoa idosa 

 

Esta é uma estratégia colaborativa na intervenção, o que implica uma série de micro-

intervenções: avaliação, acompanhamento, coordenação e negociação de serviços, 

mobilização de recursos e advogação de direitos.  

O que vem a justificar a implementação de “Gestão de Caso” aqui trazida é a 

possibilidade de fornecer ao idoso uma intervenção menos fragmentada, em que se possa 

olhar o idoso para além da doença crônica, dando-se conta de suas várias necessidades e de 

seus desejos. O Gestor de Caso não deve olhar apenas para os problemas, mas também para as 

competências, para os recursos e forças. E qualquer contexto é repleto de recursos (Saleebey, 

et al., 2008).  

Dentre as estratégias de um Gestor de Caso (GC), é preciso lembrar sempre que a 

pessoa idosa é um sistema complexo, e que cada sistema complexo tem recursos próprios. 

Para compreender a pessoa idosa, é importante que, em sua avaliação, se discuta, converse 

sobre seus interesses pessoais, seus anseios, vontades, desejos, sua história de vida, suas 

competências e suas aspirações. Importante lembrar que, enquanto houver vida, há 

possibilidade de mudança e ressignificação, conforme bem o afirma Horney (1942): “Man 

can change and go on changing as long as he lives”.
136

   

Após o primeiro reconhecimento, na Gestão de Caso, é importante delinear um 

planejamento centrado nas necessidades da pessoa idosa: as explícitas e as subliminares. E 

explorar as opções e ações que podem ser realizadas perante os recursos existentes, assim 

como fomentar o reinvestimento na vida, iniciando por simples estimulações, como as 

atividades da vida diária. 

Um projeto bastante interessante pesquisou durante nove anos possibilidades de 

sucesso, com a gestão para melhorar a qualidade de vida dos idosos: foi o estudo Lifecare, 

com idosos de risco moderado nos Estados Unidos (Atkinson, et al., 2003), realizado por uma 

Organização não Governamental, com o intuito de promover uma vida mais saudável aos 

idosos. Este projeto teve como lema desconstruir a perspectiva de que o envelhecimento vem 

sempre acompanhado por dependência, quando os idosos se veem sem forças e incapazes de 

satisfazer suas necessidades. Buscou encorajar os profissionais que trabalham com os idosos a 

se confrontarem com os mitos do envelhecimento e trabalhar numa perspectiva de 

empoderamento. Para isso, foram utilizadas intervenções sociais para facilitar a autoestima, 

                                                 
136 “O homem pode mudar e continuar mudando enquanto viver.” (tradução nossa). 



 

incentivos a um melhor controle pessoal nas atividades da vida diária, e envolvimento em 

ações sociais existentes. Neste caso, a função do Gestor de Caso é maximizar a eficiência e 

custo por meio da utilização de serviços, assegurar a comunicação com organizações 

envolvidas nos serviços, fazendo uma ponte entre os serviços disponíveis e o consumidor 

(Gruman, 1997, citado em Atkinson, et al., 2003). 

Muitos estudos apontam, ainda nos dias de hoje, a figura do idoso carregada de 

preconceitos, associada a uma imagem social de dependência, inutilidade, decadência e 

improdutividade. Pesquisadores por décadas têm percebido que o ser humano tem a tendência 

de categorizar as pessoas por raça, gênero e idade. Esta tendência é tão automática que estas 

são consideradas categorias primitivas. Caso do “Ageísmo” (Ageism), que é um termo 

utilizado para caracterizar o preconceito e o estereótipo dirigido, pelo senso comum, ao idoso 

e, ao mesmo tempo, considera equivocadamente a condição de “envelhecer”, de “ficar velho”, 

como algo totalmente negativo (Sousa, Lodovici, Silveira & Arantes, 2014).   

Segundo estes estudos, a sociedade ainda não está preparada para receber e lidar com o 

aumento da longevidade. Muitos continuam a classificar os idosos como segunda classe, e não 

tendo nada a oferecer à sociedade. E, o que ocorre geralmente, são associações em que o 

velho é relacionado sempre com qualidades negativas, e como pessoas que não mais 

contribuem em nada. Os pesquisadores apontam que esta tendência possa vir a piorar (Branco, 

& Williamson, 1982; Palmore, 1999, citados em Nelson, 2002). O maior responsável por tudo 

isso parece ser o medo, o medo de ficar velho, o medo de ficar vulnerável e frágil. O 

envelhecimento, que deveria ser visto como um processo natural da vida, agora, passa a ser 

visto como um problema social. E a mídia parece contribuir e perpetuar este “Ageísmo”
137

, 

quando os idosos são frequentemente retratados como incapazes, deficientes e vulneráveis. 

No trabalho, na família e até pelos médicos nos consultórios e em hospitais podem ser 

encontrados comportamentos inadequados aos idosos quando estes, por exemplo, são 

infantilizados por parte dos mais jovens, sob o pretexto de oferecimento de afeto; assim é que 

as pessoas acabam falando mais alto com os idosos, com frases mais curtas ou mesmo com 

carinho demasiado. O que menos se vê é a vontade de estender a conversa com idosos, ou 

desafiá-los em temas mais difíceis (Rodin, & Langer, 1980, citados em Nelson, 2002). 

Côrte e Ximenes (2007) citam que há nas ILPI um “Assistencialismo” camuflado, em 

que o residente é visto como um “coitado, mas que ao mesmo tempo não se dá importância à 

                                                 
137  Ageísmo é um ato de preconceito e de discriminação contra a pessoa idosa, baseada na crença de que o envelhecimento 

torna a pessoa menos atrativa, menos inteligente, menos sexualmente produtiva (Atchley, 1997; Macionis, 1998, citados em 

Nelson, 2005; Sousa, Lodovici, Silveira, & Arantes, 2014).   



 

facilitação de novas interações sociais, entre eles, e não se investe em outros interesses, outros 

afazeres, como nas AVD (Atividades da Vida Diária). Estas pesquisadoras chamam a atenção 

para o “não fazer”, que é altamente nocivo à saúde do idoso, podendo levar sua capacidade 

física ao declínio devido ao “desuso” das funções do corpo, atingindo as AVD. (Pais, 2003, 

citado em Côrte, 2007). 

Corroborando com este pensamento, faz-se ver uma corrente de senso comum que 

insiste em dizer que ser velho é morrer socialmente. Então, o idoso introjeta um tal decreto de 

“morte social”, e age como se não tivesse mais nada a fazer na vida (Guillermand, 1972, 

citado em Guia, 2007). 

Temos necessidade urgente de desconstruir tais modelos que insistem em congelar a 

ideia de que o idoso seja frágil, vulnerável e incapaz.  E nos lembrarmos de que as 

fragilidades, as vulnerabilidades e as incapacidades não são trunfo de uma categoria de idade, 

e sim de toda a nossa humanidade. E, pensando também em nossa humanidade, não podemos 

desperdiçar nosso precioso tempo, nosso tempo da velhice, o tempo Kairós, o tempo das 

últimas oportunidades, conforme o reafirmam Souza, Lodovici, Silveira, & Arantes, 2014):  

 

Em suma, é imprescindível que as ações de esclarecimento e sensibilização 

junto à sociedade contem com o envolvimento dos próprios idosos que 

desejem acertar contas com seu atual tempo ― em que lhes é dado viver 

mais com as consequentes tarefas que lhes concernem ―, às quais eles 

precisam dar ouvidos e das quais não podem se distanciar. À luz de 

Agamben (2009), pode-se dizer que o compromisso colocado aqui aos 

idosos não pode estar ligado simplesmente a um tempo cronológico: são 

procedimentos que urgem dentro deste e que devem introduzir nesse tempo a 

“desomogeneidade”, trazer transformações nas relações entre gerações, ou 

mais precisamente, deslocar/desfazer discursos improdutivos, explícitos ou 

implícitos nas relações cotidianas do “tempo-de-agora” (o tempo existencial, 

ou kairosiano). 

 

De um lado, temos um imaginário social que insiste em colocar o idoso como 

dependente, velho, desgastado, desarticulado, e sem ambição. No outro polo, temos um 

sujeito também velho, mas ainda portador de desejos, e pronto para se reinventar. Não 

podemos nos esquecer de que, dentro destas duas polaridades, há as diversidades, que se 



 

entrecruzam, e se manifestam de diferentes maneiras; os diferentes velhos, e as diferentes 

velhices. 

Lembrando os pressupostos de Jung (1962), mantemos um impulso natural de 

sobrevivência, mas é, precisamente no momento crítico da meia-idade, que nossa psique 

começa a buscar o que é autêntico, verdadeiro e significativo. Mas neste momento de 

“libertação”, nem sempre estamos ainda “independentes”. Muitas vezes nossos desejos e 

necessidades estão atrelados ao suporte e à boa-vontade alheia. Temos, sim, desejos, e desejos 

não morrem nem envelhecem. O indivíduo, independentemente de idade permanece um 

sujeito com desejo (Messy, 1999), e é preciso ser motivado para continuar neste processo 

dinâmico, apesar das possíveis limitações. Mas a ideia deve ser sempre a de instigarmos o 

idoso, com a ideia de enfrentamento, e não de paralisação, diante dos acontecimentos da vida. 

Um trabalho de prevenção se torna necessário para valorizar, e priorizar a autonomia 

no maior tempo possível na fase da velhice para garantir a manutenção da independência do 

idoso. Se não insistirmos junto aos idosos para buscar suas forças e explorar competências, a 

doença e a dependência podem se instalar, processo não raras vezes irreversível. 

Um importante estudo realizado em diversas Instituições de Longa permanência na 

região Nordeste do Rio Grande do Sul no Brasil (Herédia, 2004) revela que, a partir do 

instante em que o idoso perde a autonomia/independência, junto perde a condição de tomar 

decisões e, portanto, de cuidar e gerir sua própria vida, mesmo antes do internamento em 

Instituições. E, quando internado, essa situação pode vir a se potencializar, e o idoso fica cada 

vez mais à mercê da vontade e das decisões da Instituição, perdendo, assim aos poucos, até 

sua identidade.  

Algumas sugestões importantes dos autores deste estudo podem ser utilizadas também 

como instrumentos de prevenção, que corroboram os preceitos dos projetos Psicoeducativos 

mencionados antes. Algumas sugestões citadas pelo estudo seriam: a priorização da 

manutenção dos vínculos familiares; orientação e informação sobre o processo de 

envelhecimento às Instituições, pelos conselhos municipais e outros órgãos governamentais; 

adequação de planos de trabalho e projetos para o conhecimento da legislação pertinente junto 

ao idoso; a valorização e implementação de ações essenciais visando ao desenvolvimento de 

atividades físicas, mentais, espirituais, de comunicação e interações sociais, por parte das 

Instituições asilares; capacitação e formação de profissionais qualificados para atuarem junto 

aos idosos Institucionalizados; aumento de práticas de estágios curriculares em Instituições 

asilares; incentivar, sensibilizar e mobilizar a comunidade a participar de atividades junto às 

Instituições de Longa Permanência, e incentivar  e envolver os idosos em atividades 



 

comunitárias. E, principalmente incentivar os idosos internados na medida do possível, para 

continuarem a envolver-se com atividades da vida diária (AVD). 

Portanto, existem boas alternativas e opções de trabalho dentro de um projeto para 

capacitar pessoas para trabalhar com o segmento idoso dentro das ILPI, fazendo uso de 

intervenções desenhadas para este fim. 

Como dito, é importante primeiramente conhecer a Instituição, conhecer as 

competências, e recursos existentes. Em seguida, elaborar um projeto de capacitação à gestão, 

um cronograma possível para aquela realidade, e reunir estas forças para implementar 

possíveis, e benéficas mudanças. Dessa forma, contrariando uma cultura assistencialista que 

marcou o percurso sócio-histórico das pessoas idosas, pode-se promover, nas instituições de 

atendimento a idosos, uma “cultura mais pró-ativa” (no sentido de Quaresma, 2008), diante da 

gestão de uma vida adulta que se prolonga, e que a um só tempo exige uma mudança 

qualitativa de expressão de seus direitos.  

Concluindo, é importante ressaltar, e é esperado que as políticas públicas não só 

reconheçam esta importante necessidade, mas que também implementem Programas de 

Capacitação para pessoas que trabalhem com o segmento idoso cada vez mais, e com mais 

qualidade e cumpram as normas de seus programas, já existentes no papel, conforme 

verificado no Estatuto do Idoso (Lei n.
o
 10.741, de 1 de outubro de 2003/Presidência da 

República do Brasil, Artigo 18, capítulo IV), o qual, reporta o direito do idoso à saúde, 

recomendando que as Instituições de Saúde devem atender aos critérios propostos às 

necessidades dos idosos e promover o treinamento e a capacitação dos funcionários 

responsáveis, assim como orientação a cuidadores formais e informais, e grupos de autoajuda.  

 

Aspectos importantes a serem debatidos, refletidos e estudados num projeto de 

capacitação para pessoas que visam trabalhar com a pessoa idosa 

* Discutir e oferecer noções sobre o Envelhecimento, Psicologia do envelhecimento. Como 

relacionar-se com o Envelheci(do)/(mento). 

* Universo das ILPI (Instituições de Longa Permanência para Idosos) 

 Conhecer a população: Quem são estes idosos que habitam as ILPI? 

* Respeitar e compreender a singularidade de cada pessoa idosa; conhecer seus desejos e 

vontades. O que querem estes idosos?   



 

* Desenvolver competências interpessoais: compreensão, sensibilidade, respeito, aceitação, 

empatia, colaboração, esperança, apoio, compromisso confiança, disponibilidade interior e 

afetividade. Posso ajudar? Estou pronto? 

* Estimular mudanças positivas para melhorar a qualidade de vida. O que podemos fazer para 

melhorar? 

* Envolver os cuidadores formais e informais em oficinas dinâmicas e interações 

socioeducativas adaptadas, para experimentar o lugar do idoso, para “utilizarem seu tempo 

livre”, mas também para obterem um espaço de escuta e expressão. Que tipos de Oficinas 

podemos utilizar? É importante conhecer material desenvolvido (Geras Vitalis), e também 

outros instrumentos, assim como criar e desenvolver novos, novas técnicas e novas 

estratégias.  

Obs.: * Um encontro não pode nunca ser normatizado. Para isso, devemos utilizar os 

instrumentos como meios de interação, e não como protocolo de resposta. Importante não 

criar expectativas, e ou esperar esta ou aquela resposta. Não existe certo ou errado. É preciso 

abrir espaço para o imprevisível. 
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COMO SE MORRE DE VELHICE 

Cecília Meireles 

Antologia Poética 

Rio de Janeiro, Global Editora, 2013 

 

 

 

 

Como se morre de velhice 

ou de acidente ou de doença, 

morro, Senhor, de indiferença. 

 

Da indiferença deste mundo 

onde o que se sente e se pensa 

não tem eco, na ausência imensa. 

 

Na ausência, areia movediça 

onde se escreve igual sentença 

para o que é vencido e o que vença. 

 

Salva-me, Senhor, do horizonte 

sem estímulo ou recompensa 

onde o amor equivale à ofensa. 

 

De boca amarga e de alma triste 

sinto a minha própria presença 

num céu de loucura suspensa. 

 

(Já não se morre de velhice 

nem de acidente nem de doença, 

mas, Senhor, só de indiferença.) 



 

O BRILHO DO BRONZE  

Boris Fausto 

São Paulo, Cosac Naif, 2014 

 

Estou só em São Paulo no primeiro mês após o falecimento de Cynira. Basta escrever 

“falecimento de Cynira”e um frio me atravessa. Mas é melhor escrever “falecimento” do que 

“morte”. A morte é definitiva, o nunca mais, o never more. Falecimento lembra 

desfalecimento, saída de cena temporária, o que combina melhor com esta passagem, pois 

Cynira é figura vital e não se compatibiliza com a ideia de extinção.  

Vou ao Cemitério do Morumby, numa primeira visita à lápide de bronze onde estão escritos 

os nomes de Cynira e de meu pai. Próximo à entrada, paro numa loja de flores. As donas – 

mãe e filha -, faladeiras, risonhas, evitam qualquer conversa sobre a morte, sobre entes 

queridos. Comprar flores e ir ao cemitério, que fica a cem metros de distância, são para elas 

atos inteiramente separados, mesmo quando lhes pergunto qual a planta que dura mais nessa 

seca combinada com sol forte. 

Gosto de cruzar com pessoas quando caminho pelas ruas do cemitério. Quase sempre, 

cumprimento. Sinto que uma solidariedade discreta nos une por instantes, tecida pelo respeito 

e pela dor. Quando possível, inicio uma conversa. 

Semanas atrás, dei com uma nissei de certa idade que, tal como eu, jogava flores murchas 

num cesto de lixo. Travamos uma conversa que fora daquele ambiente seria banal, mas que ali 

ganhava outro sentido. 

— Meu irmão se foi antes de mim, é estranho porque ele era mais novo e mais forte do que eu 

– observa o homem. Digo que destes mistérios nada sabemos (seria muita hipocrisia falar nos 

“desígnios de Deus”). 

— É mesmo. Só sei que esse nosso último apartamento é meio apertado, não é? 

Antes de sair, volto rapidamente à lápide dos meus. A angústia me invade: como posso deixar 

a Cynira ali, abandonada em meio ao sol, ao calor, à chuva? Corre um vento frio. Como vou 

abandonar você, Cynira, menina do interior, sempre friorenta?  



 

A MÁQUINA DE FAZER ESPANHÓÍS  

Valter Hugo Mãe 

São Paulo: Cosac Naify, 2011 

 

 

Depois confessei-lhe, precisava deste resto de solidão para aprender sobre este resto de 

companhia. Este resto de vida, Américo, que eu julguei já ser um excesso, uma aberração, 

deu-me estes amigos. E eu que nunca percebi a amizade, nunca esperei nada da solidariedade, 

apenas da contingência da coabitação, um certo ir obedecendo, ser carneiro. Eu precisava 

deste resto de solidão para aprender sobre este resto de amizade. Hoje percebo que tenho pena 

de minha Laura por não ter sido ela a sobreviver-me e a encontrar nas suas dores caminhos 

quase insondáveis para novas realidades, para os outros. Os outros, Américo, justificavam 

suficientemente a vida, e eu nunca o diria. Esgotei sempre tudo na Laura e nos miúdos. 

Esgotei tudo demasiado perto de mim, e poderia ter ido mais longe. E eu não morro hoje, 

rapaz, não morro sem acompanhar o senhor Pereira ao cemitério. Diz isso ao doutor Bernardo, 

que meta as suas psicologias e temores no lixo, eu vou ver o meu amigo ir à terra porque 

depois nunca mais hei de voltar a ver o meu amigo. 

Nunca eu teria percebido a vulnerabilidade a que um homem chega perante outro. 

Nunca teria percebido como um estranho nos pode pertencer, fazendo-nos falta. Não era nada 

esperada aquela constatação de que a família também vinha de fora do sangue, de fora do 

amor ou que o amor podia ser outra coisa, como uma energia entre pessoas, indistintamente, 

um respeito e um cuidado pelas pessoas todas. O Silva da Europa sorria e acenava que sim. 

Dizia-me que não desesperasse, haviam de deixar-me muito tempo ainda no meu quarto. 

Somos do piorio, somos silvestres, não nos abate uma qualquer ameaça, ainda vamos durar 

muito, você e eu, a vermos no que dá o romance do Anísio com a outra dos pés. E eu ri-me no 

meio das dores e da confusão e pensei na dona Glória do linho em bicos de pés a atravessar o 

lar de um lado para o outro com o Anísio a enxotá-la com carinhos e palavrinhas maricas. 

Eu não poderia sequer entender o que seria dali para diante. O meu cérebro estava a 

afundar-se, estava a aluir corpo abaixo, já depois do coração, lentamente, a desregular o sitio 

de cada coisa, a queimar-me como uma erosão pelo atrito em pedra rugosa. O meu cérebro 

levava-se de mim, anulando progressivamente cada memória, cada desejo. Estava no ponto 

peixe. O glorioso ponto peixe a partir do qual o destino nos começa a ser irrelevante. 

Encaramos as coisas com o mesmo drama com que em segundos o esquecemos e nos 

esperançamos de alegria por outro motivo qualquer, sem saber por quê. 



 

A ELEGÂNCIA DO OURIÇO 

Muriel Barbery 

São Paulo, Cia das Letras, 2009 

 

 

Pensamento profundo 

Se esqueces o futuro 

Perdes 

O presente 

 

Fico muito contente que a vovó não venha morar conosco. No entanto, em 

quatrocentos metros quadrados isso não seria problema nenhum. Afinal de contas, acho que 

os velhos têm direito a um pouco de respeito. E estar num asilo de idosos, é verdade, é o fim 

do respeito. Ir para lá significa: “Estou acabado (a), não sou mais nada, todo mundo, eu 

inclusive, só espero uma coisa: a morte, este triste fim do tédio”. Não, a razão pela qual não 

quero que a vovó venha para nossa casa é que não gosto da vovó. É uma velha horrorosa. 

Depois de ter sido uma moça má. Neste asilo, observo os pensionistas, que ainda válidos têm 

uma pulseira eletrônica no pulso quando tentam cruzar os muros da residência. Uns velhos 

inválidos ressecados passeiam pelos corredores. Olhei ao redor procurando algo de positivo, e 

não encontrei nada. Todas aquelas pessoas que esperam a morte sem saber o que fazer... E, ai 

milagre, foi Colombe quem me deu a solução. Quando fomos embora, depois de ter beijado a 

vovó e prometido voltar logo, minha irmã disse: “É, vovó parece bem instalada. Quanto ao 

resto... vamos nos apressar para esquecer isso bem depressa”. Depois de muito refletir, pensei: 

Ao contrário, não se deve de jeito nenhum esquecer aquilo. Não se devem esquecer os 

velhos de corpos estragados, os velhos que estão pertinho de uma morte em que os jovens não 

querem pensar (por isso confiam ao asilo o cuidado de levar seus parentes, sem escândalo, 

nem aborrecimentos), a inexistente alegria dessas derradeiras horas que deveriam ser 

aproveitadas a fundo e que são padecidas no tédio, na amargura e na repetição. Não se deve 

esquecer que o corpo definha, que os amigos morrem, que todos nos esquecem, que o fim é 

solidão. Esquecer muito menos que esses velhos foram jovens, que o tempo de uma vida é 

irrisório, que um dia temos vinte anos, e no dia seguinte, oitenta.  

Mas se tememos o amanhã, é porque não sabemos construir o presente e, quando não 

sabemos construir o presente, contamos que amanhã saberemos e nos ferramos, porque 

amanhã acaba sempre por se tornar hoje, não é mesmo? 



 

 

O DIÁRIO DE UMA BOA VIZINHA 

Doris Lessing 

Rio de Janeiro, Editora Record, 1983. 

 

 

Calções imundos... Bem, não vou continuar, nem mesmo como válvula de escape, 

estou enjoada. Mas estava olhando para a camiseta e as anáguas que ela acabava de tirar, 

marrons e amareladas de merda. Tudo imundo. Ela ficou ali de pé, nua da cintura para baixo. 

Coloquei papéis sob os seus pés, pilhas de papel. Lavei e lavei toda a outra metade de seu 

corpo. As mãos grandes de Maudie estavam apoiadas na mesa. Quando cheguei às nádegas, 

ela se inclinou para a frente, como uma criança, e eu lavei tudo, as rugas também. Depois, 

joguei fora toda aquela água, tornei a encher a bacia, rapidamente coloquei as chaleiras no 

fogo. Lavei suas partes íntimas, e pela primeira vez me ocorreu que ela estava sofrendo 

horrores porque aquela estranha invadia sua intimidade. E lavei as pernas outra vez, e mais 

outra, pois a sujeira havia descido por elas. E eu a fiz ficar de pé na bacia e lavei seus pés, pés 

velhos, amarelados e nodosos. A água estava quente no fogão a gás, e eu a ajudei a vestir os 

calções “limpos“. A essa altura, depois de ter visto tudo o que era possível, para mim eles 

estavam limpos, apenas um pouco empoeirados. E depois a bonita anágua cor-de-rosa. 

— Seu rosto – eu disse, pois não o tínhamos lavado.  - E que tal o cabelo? As mechas 

ralas e brancas sobre o couro cabeludo amarelado. 

— Pode esperar – disse ela. Então lavei-lhe o rosto, cuidadosamente, com outro 

pedaço rasgado da velha toalha. Pedi a ela para se sentar, encontrei uma tesoura, cortei-lhe as 

unhas dos pés – o mesmo que cortar chifres - apanhei meias limpas, o vestido, o agasalho. E 

quando ela se preparava para se enrolar outra vez nas roupas pretas, eu disse, quase sem 

sentir: 

— Oh, não faça isso... – e me arrependi, porque ela se ofendeu, tremeu mais ainda e 

ficou silenciosa, como uma criança malcomportada. Ela estava exausta. 



 

OS VELHOS 

 

Carlos Drummond de Andrade 

"Nova Reunião", José Olympio Editora - Rio de Janeiro, 1985 

 

Todos nasceram velhos — desconfio. 

Em casas mais velhas que a velhice, 

em ruas que existiram sempre — sempre 

assim como estão hoje 

e não deixarão nunca de estar: 

soturnas e paradas e indeléveis 

mesmo no desmoronar do Juízo Final. 

Os mais velhos têm 100, 200 anos 

e lá se perde a conta. 

Os mais novos dos novos, não menos de 50 — enorm'idade. 

Nenhum olha para mim. 

A velhice o proíbe. Quem autorizou 

existirem meninos neste largo municipal? 

Quem infrigiu a lei da eternidade 

que não permite recomeçar a vida? 

Ignoram-me. Não sou. Tenho vontade 

de ser também um velho desde sempre. 

Assim conversarão 

comigo sobre coisas 

seladas em cofre de subentendidos 

a conversa infindável de monossílabos, resmungos, 

tosse conclusiva. 

Nem me vêem passar. Não me dão confiança. 

Confiança! Confiança! 

Dádiva impensável 

nos semblantes fechados, 

nos felpudos redingotes, 

nos chapéus autoritários, 

nas barbas de milénios. 

Sigo, seco e só, atravessando 

a floresta de velhos. 


