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INTRODUÇÃO 

  A expectativa de vida vem aumentando em países em desenvolvimento 

ocasionando interesse sobre pesquisas científicas referentes aos idosos e ao 

envelhecimento (CARVALHO e GARCIA, 2003). No Brasil, segundo o IBGE (2008), 

estima-se que no ano de 2025 a população de idosos poderá alcançar 34 milhões de 

indivíduos. De acordo com o Governo Federal, (Lei nº. 8.842 de 4 de Janeiro de 

1994) estabeleceu a atenção ao idoso como uma de suas prioridades visando à 

qualidade de vida.  

A problemática da relação afetiva de idosos institucionalizados com familiares 

de 1º grau segundo Alcântara (2004), pode estar relacionada a características da 

sociedade moderna envolvida no mundo do trabalho e que acaba por não ter mais 

tempo disponível para a convivência com o idoso, tornando-se o espaço doméstico 

um lugar restrito apenas ao casal, e a um ou mais filhos. O envelhecimento com 

dignidade é uma utopia a se conquistar a todo o momento, e, pensando nisto, 

reconhece-se que o afeto na vida do idoso seja de suma importância para sua 

saúde. (TIER, FONTANA e SOARES, 2004).  

  Os estudos de Espitia e Martins (2006) apontam que os fatores que predispõe 

a institucionalização sob a ótica familiar são as dificuldades sócio-econômicas, 

dependência física do idoso e comprometimento na saúde do cuidador da família. Já 

a institucionalização sob a ótica do idoso e os fatores que contribuíram são a 

ausência do cuidador no domicílio e os conflitos familiares. 

 

JUSTIFICATIVA  

Com base na problemática apontada, este trabalho busca compreender as 

questões afetivas que permeiam a relação dos idosos que estão institucionalizados 

com seus familiares, entendendo que, para a psicologia, identificar estas facetas 

possibilita o acesso a elas e a contribuição para a construção de práticas de cuidado 

humanizado para um sujeito integral.  

 
 
OBJETIVO 

Objetiva-se compreender aspectos afetivos da relação entre idosos 

institucionalizados e seus familiares através de um breve levantamento bibliográfico 

possibilitando o diálogo com produções científicas complementado com a 



compreensão de dados da realidade obtidos em relatos de idosos vivendo em uma 

instituição de uma cidade do interior paulista.  
 

METODOLOGIA 

Por meio de um breve levantamento bibliográfico foram obtidos diversos 

artigos que apontam para a realidade social atual e sua influência no contexto 

familiar, colaborando para o crescente número de institucionalização de idosos. 

Buscando relacionar o material científico com a realidade vivenciada, contamos com 

uma instituição filantrópica, de uma cidade do interior paulista, que se dispôs a 

colaborar indicando alguns de seus moradores para responderem a uma entrevista, 

instrumento previamente confeccionado pelos pesquisadores composto por cinco 

questões abertas.  

As questões versavam sobre a decisão acerca da institucionalização do 

entrevistado, além de suas relações e afetos com familiares. Foram aplicadas 

individualmente em nove idosos indicados pelo Psicólogo da instituição, à partir de 

condições de lucidez e interesse na participação. As entrevistas foram realizadas 

respeitando os critérios do código de Ética da Psicologia sendo registradas a 

posteriori e analisadas em seu conteúdo segundo a busca do invariante, à luz dos 

pressupostos da psicologia social.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Atualmente a instituição colaboradora tem como estrutura física 30 conjuntos 

de quarto e sala individualizada, a que eles chamam de casas, e que são destinadas 

a cada morador, atualmente 10 destes conjuntos encontrasse em reforma, onde não 

é destinado a residir idosos. O banheiro é utilizado de forma coletiva fora das 

dependências dessas casas. A instituição esta passando por reformas e adequação 

das estruturas físicas que prevê a construção de banheiros privativos para cada 

morador. Nestas estruturas físicas residem 20 idosos sendo eles atualmente 10 do 

sexo feminino e 10 do sexo masculino.  

O questionário foi validado à partir de uma entrevista piloto realizada com 

uma idosa de outra instituição semelhante, sendo esta devidamente informada do 

teor e importância de sua participação, respaldada dentro dos pressupostos da ética 

em pesquisa. À partir desta experiência considerou-se as questões pertinentes para 



a obtenção de um relato passível de elucidar facetas da relação afetiva da 

entrevistada com seus familiares no âmbito da decisão pela institucionalização e 

rotina vivenciada neste contexto posterior.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados preliminares apontam para vivências de conflito ou incômodo 

vivenciado pelos idosos quando estes viviam com suas famílias sendo a instituição 

uma possibilidade de retomada da tranquilidade por estes, já que deixaram de se 

considerar como problemas para seus familiares. Ainda foi interessante notar a 

perspectiva de família como constitutiva não só de parentes de primeiro grau, mas 

com outras pessoas da família extensa como significativas. Os dados em sua 

análise final poderão contribuir para uma aproximação do significado da vivência de 

institucionalização apontando para as questões de relacionamento afetivo com 

pessoas significativas para os idosos, possibilitando a reflexão sobre humanização e 

integralidade em um equipamento social que vem sendo cada vez mais utilizado na 

atualidade. 
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