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RESUMO

Há alguns anos a cultura ocidental vem alterando o lugar do idoso na sociedade. 

Saindo de uma posição de poder e sabedoria, hoje o idoso ocupa um (não)lugar 

derivado do desprezo e isolamento dos mais jovens. O crescente envelhecimento 

populacional  vem  aumentando  a  proporção  de  idosos  em  nosso  país, 

consequentemente  sobrecarregando  o  sistema  de  saúde  e  provocando  grande 

impacto  sobre  a  dinâmica  familiar,  social  e  econômica.  Muitos  desses  idosos 

demandam cuidados de longa duração, aumentando a procura por Instituições de 

Longa  Permanência  (ILP).  A presente  pesquisa  visa  compreender  como  idosos 

percebem e vivem a transição da vida familiar para a vida institucional. Para tanto foi 

realizada uma pesquisa de campo de caráter descritivo e abordagem qualitativa, 

entrevistando duas idosas moradoras em uma ILP do município de São Bernardo do 

Campo, São Paulo. Os resultados encontrados corroboram a posição do idoso não 

mais  como  centro  da  família,  mas  objeto  de  rejeição  social,  culminando  com o 

próprio velho se percebendo fadado a esse lugar de isolamento.  A transição da vida 

familiar para a vida institucional, embora idiossincrática, é sempre difícil de ser vivida 

por representar uma mudança significativa na vida do idoso. Embora mais raras, 

existem situações em que o idoso é  melhor  acolhido na instituição que no seio 

familiar.

Palavras chave: Idoso, Envelhecimento, Instituição de Longa Permanência.

INTRODUÇÃO 

Atualmente muito se fala sobre o envelhecimento populacional resultante das 

transformações demográficas ocorridas nas décadas pregressas. É um fenômeno 

mundial, cujas demandas só têm sido conhecidas recentemente. O Brasil também 

participa desse cenário, de forma que na década de 60 ocupava o décimo sexto 

lugar no ranking mundial de países com maiores populações de idosos, estima-se 

que em 2025 estará ocupando a sétima posição. Cálculos indicam que entre 2000 e 

2020 a proporção de idosos com 65 anos ou mais passará de 5% para 10%, e em 

2050,  38 milhões de brasileiros,  ou  18% da população,  terão mais  de 65 anos. 

(CHAIMOWICZ, 2013). Segundo a Organização Mundial da Saúde (2014), em 2020, 

pela primeira vez na história, o número de idosos irá superar o número de crianças 



até 5 anos. Até 2050 a população mundial de idosos deve chegar a 2 bilhões, contra 

os 841 milhões atuais.

Outra  característica  do  envelhecimento  populacional  é  o  aumento  da 

proporção de idosos com mais de 80 anos, grupo que mais cresce no Brasil. Em 

1975 os idosos com 80 anos ou mais representavam 12% de todos os idosos, em 

2030  devem  representar  21%  dos  idosos,  2,7%  dos  brasileiros,  totalizando  5,5 

milhões de octogenários. Essa faixa de idosos é caracterizada pela prevalência de 

doenças  e  o  grau  de  dependência  funcional;  por  consumirem mais  recursos  do 

sistema de saúde e provocarem grande impacto sobre a dinâmica familiar, social e 

econômica. (CHAIMOWICZ, 2013).

Esse ganho em anos vividos vem acompanhado pela incerteza a respeito das 

condições de saúde, renda e cuidado requeridos por essa população, que tende a 

apresentar  distúrbios  mentais,  baixa  capacidade  cognitiva  e  doenças  crônicas, 

podendo acarretar perdas na sua capacidade funcional e resultar em demanda por 

cuidados  de  longa  duração.  As  famílias  enfrentam  grandes  dificuldades  para  a 

provisão desses cuidados, fazendo com que o Estado e o mercado privado dividam 

as responsabilidades no cuidado com a população idosa dependente. (POCHMANN, 

2010).  Como alternativa de cuidado existem as Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPIs,  que são as tradicionais instituições asilares),  sejam públicas, 

privadas, filantrópicas ou com fins lucrativos. (BRASIL, 2010).

A família é estabelecida pela legislação brasileira (Constituição Federal  de 

1988,  Política Nacional  do Idoso de 1994 e Estatuto do Idoso de 2003) como a 

principal  responsável  pelo  cuidado  do  idoso,  o  que  reforça  os  preconceitos 

dominantes quanto ao cuidado institucional, e faz com que a residência em ILPIs 

não seja uma prática comum na sociedade brasileira. Seu público-alvo é composto 

por idosos comprometidos física e/ou mentalmente, sem renda e/ou aqueles cuja 

família não possui meios financeiros, físicos ou emocionais para a prestação dos 

cuidados necessários. (BRASIL, 2010). 

Segundo Whitaker (2007), até aproximadamente metade do século passado, 

o  Brasil  tinha uma estrutura social  na qual  o  idoso tinha muito  poder  e sempre 

possuía ou pertencia a um território.  “A família  ampliada girava em torno de um 

venerável casal de velhos que reinava soberano, merecendo cuidados especiais da 

parte  dos  filhos,  noras  e  genros”  (p.  56).  Portanto,  o  aumento  da  longevidade 



implicou numa perda de poder,  ao contrário do que acontecia num passado não 

muito distante.

Houve uma transição do momento em que o idoso desempenhava um papel 

social e familiar útil, para o atual momento, no qual a velhice é desprezada e voltada 

ao isolamento social (LARANJEIRA, 2010). Hoje as famílias não sabem mais o que 

fazer com o idoso que vai perdendo a vitalidade, a lucidez, ou mesmo o bom humor. 

Embora os mais jovens queiram ajuda-los, essa ajuda é vinda em forma de favor, 

propiciando um certo constrangimento aos idosos que sentem estar atrapalhando o 

cotidiano de seus filhos e/ou netos (WHITAKER, 2007).

A emergência dessa visão negativa a respeito do envelhecimento e da velhice 

pode ser  explicada por  um conjunto de fatores,  dentre eles a industrialização,  a 

alteração dos modelos de família e a desmistificação das imagens do idoso como 

guardião da sabedoria ancestral (LARANJEIRA, 2010).

De acordo com Iacub (2007), no século XIX a velhice passa a ser explorada 

sob um ponto de vista científico e médico, transformando a velhice em uma doença 

em si mesma e identificando o idoso com um ser moribundo e próximo da morte. 

Nessa mesma época, enquanto surgia um controle cada vez mais exigente do corpo, 

a cultura ocidental vai perdendo recursos simbólicos para enfrentar os temores ante 

a velhice e a morte. 

Desse modo, o corpo foi gradativamente transformado em uma propriedade 

“um capital que deveria ser mantido e cuidado e associando-o ao valor do trabalho 

em estreita relação com as condições de empregabilidade. Isso outorgou um novo 

significado ao corte por idades” (IACUB, 2007, p. 75). Ao não conseguir alcançar o 

patamar prevalecente de juventude, o idoso se sente desvalorizado e envergonhado 

de  suas  rugas  e  cabelos  brancos,  que,  cada  vez  mais,  atraem  olhares 

condescendentes  os  avaliando  como  inferiores,  deslocados  e  incapazes 

(WHITAKER, 2007).

OBJETIVOS

Compreender como idosos percebem e vivem a transição da vida familiar 

para a vida institucional.



MÉTODO

O método  utilizado  é  o  de  Pesquisa  de  Campo,  com caráter  descritivo  e 

abordagem qualitativa. 

DESENVOLVIMENTO

O instrumento utilizado é a entrevista semi-estruturada, partindo do relato do 

idoso a respeito de como veio a ser morador dessa instituição.

Foram  entrevistados  duas  idosas  moradores  em  Instituição  de  Longa 

Permanência (ILP) localizada no município de São Bernardo do Campo, São Paulo. 

Com o intuito de preservar suas identidades, serão aqui referidos como Senhora A 

(75  anos)  e  Senhora  B  (70  anos).  Após  obter  autorização  da  instituição,  as 

entrevistas foram realizadas na própria ILP, na qual os sujeitos foram informados 

sobre a confidencialidade da identidade, da publicação da análise dos dados e da 

possibilidade de desistir  da pesquisa a qualquer momento. Sua concordância em 

participar e a autorização para gravação das entrevistas em áudio (posteriormente 

transcritas  e  analisadas)  foram  registradas  na  assinatura  do  Termo  de 

Consentimento Livre Esclarecido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Senhora A narra ter tido um casamento muito bom, muito feliz “como um conto 

de fadas” (sic). Da mesma forma, relata como ótimo o relacionamento com seus 

pais. Passa por uma situação bastante traumática: num mesmo dia perde seus pais 

e seu esposo, seus entes mais queridos, todos por morte natural.  Apesar de um 

momento extremamente difícil, relata tê-lo superado e recuperado o gosto pela vida, 

diz se sentir feliz com seus filhos, seu apartamento, sua independência.

“Aí eu fiquei sozinha lá na casa, com dois filhos solteiros. Aí enfiei a cara no  
trabalho. Trabalhei bastante, ganhei dinheiro, tinha a pensão dele que era  
boa. Fiz o casamento dos meus dois outros filhos, que já estavam noivos  
(…) achei um apartamento lindinho, aluguei (…) mobiliei o apartamento tudo  
novinho, tudo chique do jeito que eu queria”. (Sra. A).

Diagnosticada com depressão e síndrome do pânico posterior ao tratamento 

cirúrgico de um aneurisma encefálico, Senhora A se vê dependente de seus filhos 

por não conseguir mais viver sozinha. É a partir desse momento que sente sua vida 

se transformar do conto de fadas que foi, para o abandono que hoje sente. 



“Minha  filha  de  vez  em  quando  ia  morar  comigo.  O  marido  dela  não  
prestava,  ela vinha e ficava comigo, com os dois meninos. E eu fazia o  
possível e o impossível pra não faltar nada nada nada nada pra eles, nem  
pra ela (…) daí eu tive um aneurisma, fiz cirurgia, fiquei com depressão,  
síndrome do pânico, aí eu não consegui ficar só mesmo”.  (Sra. A)

Sua filha, que a havia acompanhado por dois anos após o aneurisma, deixa 

sua casa para voltar a viver com o marido que não lhe permite contato com a mãe. 

Seu  filho  mais  velho  já  havia  falecido,  restando  para  o  filho  mais  novo  a 

responsabilidade de cuidar da mãe. Por alguns anos tenta mantê-la sozinha em um 

apartamento.  Não  tendo  sucesso,  leva-na  para  seu  apartamento  por  um  ano, 

quando  decide  não  estar  em  condições  de  ser  seu  cuidador,  e  procura  uma 

instituição que a acolha. 

“Eu fiquei um ano lá, ai menina que tristeza. Ele não era ruim, mas também  
não era agradável.  Nossa. Ai,  de domingo eu queria que ele saísse pra  
algum lugar, pra eu sair um pouco (…) Ele que falou pra mim que ia arrumar  
um lugar pra me colocar. Uma casa de saúde, uma casa de repouso. Ele  
não falou pra mim que não dava mais, não me falou nada. Ele falou que ia  
me  colocar  (…)  então  menina,  mas  depois  que  eu  entrei  aqui,  acabou.  
Acabou tudo,  eu fiquei sozinha,  só com esse povo todo que mora aqui.  
Fiquei sozinha, nunca mais vi uma irmã, nunca mais eu vi... meus netos...  
tudo se afastou. Minha filha, faz cinco anos que eu estou aqui, nunca mais  
eu tive notícias” (Sra. A). 

Hoje, apesar de se sentir privilegiada pela boa casa em que vive, por ser bem 

cuidada, ter bons companheiros e até alguns amigos, Senhora A se sente muito 

infeliz por não ter mais contato com seus familiares. Sofre bastante com o abandono 

de suas irmãs, sobrinhas, filhos e netos, por quem sempre teve muito amor.

“Eu sinto muita tristeza. Eu acho lindo o parente dos outros que vem aqui”.

“Mas ele num vem aqui pra ficar uma hora aqui conversando, nunca, nunca.  
E a mulher dele nunca mais eu vi. Nunca, nem por telefone”. (Sra. A)

Em contraste com a história da Senhora A, Senhora B teve uma vida sempre 

muito difícil. 

“Eu já passei por muita coisa ruim. Eu já passei por muita coisa. Teve um  
dia que, que o meu marido deixava assim um revólver em cima do guarda-
roupa. Eu peguei o revólver, olhei pra ele, olhei olhei pro revólver, olhei pro  
meu filho, que estava dormindo. Eu falei 'não, eu tenho meu filho, eu tenho,  
tenho muita coisa ainda...'”. (Sra. B).

Depois de anos sofrendo com a violência do marido, consegue sair de casa 

para  morar  com  o  irmão.  Não  consegue  realizar  seus  planos  de  trabalhar  e 

conquistar sua independência, pois a sogra de seu irmão e sua cunhada sempre 

atravancam  seu  caminho.  Com  a  morte  de  seu  irmão  e  após  um  AVC  grave, 

Senhora  B  se  vê  novamente  num relacionamento  abusivo,  dessa  vez  com  sua 

cunhada. 



“Teve um dia que eu... eu tava lá naquela casa enorme, eu não podia fazer  
nada mais. Eu não podia nem tomar um banho, porque, como é que eu ia  
sozinha?  Eu,  tinha,  o  meu  derrame,  não  dava  pra  eu  ir  sozinha.  Eu  ia  
sentada, subia a escada. Ninguém me ajudava. Ninguém me ajudava, eu  
subia  sozinha.  Sentada.  Eu aprendi  a  sentar  e  subir  a  escada sentada.  
Sentada, eu fazia tudo sentada. Tudo sentada (…) ela forçou a barra pra eu  
sair. Pensa se ela veio aqui alguma vez? Nunca veio aqui. Nunca veio aqui”.  
(Sra. B).

Com bastante esforço consegue se desvencilhar de tal  relação e passa a 

morar com seu filho único. No entanto, agora predomina a negligência. Senhora B, já 

sem o movimento das pernas e de seu braço dominante, depende de terceiros para 

realização de suas atividades da vida diária, entretanto, sente que não recebe esses 

cuidados mínimos na casa de seu filho. Portanto, depois de muita deliberação, pede-

o para que a encaminhe a uma instituição que possa lhe acolher e lhe promover 

alguma qualidade de vida. 

Senhora B hoje relata finalmente se sentir feliz e segura. Gosta muito de sua 

vida institucional e não a trocaria por uma vida familiar.

“- Faz tempo que eu já estou aqui. Estou aqui há dez anos. (...) Foi cinco e  
cinco, eu comecei a viver. Que eu comecei a viver.” 

“As vezes pra eu ir na casa do meu filho, eu falo pra ele, né? Eu vou, mas  
você me traz de noite, né?”.  (Sra. B)

Ao observar a vivência das duas entrevistadas podemos identificar situações 

quase opostas. A Senhora A relata uma vida feliz, até se deparar com o abandono na 

velhice.  Já  a  Senhora  B,  experimenta  negligência  ao  longo  de  sua  vida  adulta, 

encontrando na vida institucional um refúgio.

De acordo com Kovács (1992),  as  perdas por  separação são vivenciadas 

conscientemente, por isso são, muitas vezes, mais temidas do que a própria morte.  

O relato da Senhora A parece corroborar a teoria da autora, embora tenha vivido 

mortes muito importantes, é o abandono que a atordoa:

“Ela me abandonou na hora que eu mais precisei.... o marido dela voltou e  
ela foi correndo...”

“Eu sinto uma tristeza grande. Eu não gosto nem de ficar falando muito.  
Mas eu não posso fazer nada, né? Agora eu tenho que ficar aqui até o dia  
que Deus me levar.” (Sra. A)

É possível observar que o abandono se dá de varias formas, seja como a filha 

da Senhora A, que nunca mais lhe deu notícias, seja como seu filho, que a leva para 

morar consigo, mas não lhe da o mínimo de condições:

“E  a  gente  ficar  na  casa  de nora  não  da certo...  não da (...)  Eu ficava  
sentada no cantinho o dia  inteirinho...  eu tinha medo de tomar banho e  
dormir...  eu tinha medo... e eu dormia no quartinho com os meninos, ele  
tinha dois filhos e eu dormia junto, no chão, e eles dois na caminha.” (Sra.  
A).



Esse tipo de atitude, segundo Beauvoir (1990) é bastante comum, na qual os 

familiares tratam o idoso como objeto incômodo e inútil.  Alegando o interesse do 

velho, a família o convence a entrar numa instituição de longa permanência, na qual 

será abandonado.

Beauvoir  considera  a  entrada  num  asilo  um  choque  psicológico, 

particularmente para as mulheres, pois tendem a estar mais enraizadas em seus 

lares. Segundo a autora, essas senhoras são separadas de seus passados e, ao se 

verem  vítimas  das  pressões  submetidas,  costumam  manifestar  ansiedade  e  se 

resignar pouco a pouco, como no caso da Senhora A ao chegar na instituição:

“Eu não acertava fazer as coisas no horário certo... e atrasava um minutinho  
a enfermeira chamava atenção...”.

“Eu era rebelde menina, eu não conhecia esses negócios, tinha que cumprir  
horário  de  banho,  horário  de  tudo!  Aí  aquilo  pra  mim  foi  assim,  uma  
surpresa assim...” (Sra. A)

Mesmo antes da entrada na instituição, Senhora A já se sentiu deslocada ao 

ser levada para casa de seu filho, quando teve todos os seus bens vendidos:

“Aí ele desmanchou, parece que ele vendeu tudo que tinha dentro, até os  
moveis de quarto que era meu (...) Porque eu dormia, no colchão no chão  
de solteiro, e usava as roupas dela...” (Sra. A).

De acordo com Beauvoir,  o idoso se sente desorientado, até desesperado 

quando se vê brutalmente transplantado, ainda que para a casa de seus filhos. A 

autora também ressalta a importância das posses para idoso: “o possuinte é a razão 

de ser  de suas posses.  Meus objetos são eu mesmo.”  (1990,  p.  575).  Ou seja, 

enquanto o idoso possuir algo, não caberá a outrem decidir quem ele é. Nesse caso 

a entrevistada é duplamente violentada, uma vez que lhe são arrancados o passado 

e a identidade.

Uma das  maneiras  do  velho  se  defender  de  uma situação  precária  e  se 

proteger  da  ansiedade  é  se  refugiar  em seus  hábitos,  que  o  asseguram que  o 

amanhã repetirá o hoje. No entanto, as rotinas e regulamentos da instituição tendem 

a inibir o desenvolvimento de hábitos. Ao longo da entrevista, Senhora A se queixa 

diversas vezes de não poder fazer as coisas do seu jeito,  relata gostar  de usar 

copinhos descartáveis para auxílio de sua higiene pessoal, mas é constantemente 

repreendida pelo hábito: 

“Mas você  precisa de ver  quanto copinho  eles usam menina...  coloca o  
remédio seco, tira, já da na mão, e joga tudo fora... eu pego pra mim, eu  
vou, antes que ela usa, fica com ela, eu falo pra ela assim 'me da um pouco  
desse copinho', ela 'pra que? Não pode juntar lixo!'” (Sra. A).



Beauvoir defende que o hábito é a única maneira que o idoso tem de impor 

sua vontade,  dado o  estado de impotência  no  qual  se  vê  reduzido.  Segundo  a 

autora:

Em qualquer idade perde-se alguma coisa quando se renuncia a um hábito. 
Mas quando somos jovens, não nos perdemos a nós mesmos porque é no 
futuro, na realização dos projetos, que situamos nosso ser. O velho teme a 
mudança porque, temendo não mais saber adaptar-se ao futuro,  não vê 
nele uma abertura, mas apenas uma ruptura com o passado. (1990, p. 574).

Fica claro então que a Senhora A se encontra numa situação de impotência, 

não consegue seu espaço na família ou na instituição, o que Rosenberg considera 

como “pequenas mortes do velho, na medida em que ele é enterrado vivo” (1986, p. 

72).

A autora alega que os idosos são vistos como possuidores de potencial  e 

capacidade diminuídos, levando o próprio idoso a se perceber dessa maneira. Ao 

longo  da  entrevista,  Senhora  B  evidencia  sentir  o  idoso  nessa  posição 

desvalorizada: “É porque mesmo que seja uma pessoa muito abonada, rica, vai indo, 

vai indo, os netos, filhos falam assim 'onde é que vai enfiar essa velha', né? Fala a 

verdade”.

Motta (2010) atribui essa rejeição ao fato do idoso representar, ao mesmo 

tempo,  o  passado  e  o  futuro.  Sendo  esse  passado  considerado  superado, 

ultrapassado, obsoleto; e o futuro indesejado da dependência, decrepitude e morte.

Segundo  as  gerações  mais  jovens,  cabe  então  ao  idoso  ocupar  seu 

(não)lugar social  “de abdicar da posse dos bens materiais – da aposentadoria, da 

pensão, da casa – ou até de retirar-se da própria vida, incômodas criaturas que 

atravancam os espaços da casa e as redes de relações, e 'dão trabalho'”. (MOTTA, 

2010, p. 241). Conforme foi esperado da Senhora B ao se mudar para a casa de sua 

cunhada, onde foi proibida de buscar sua independência, e obrigada a se resignar. 

“Aí  a  vida  foi  muito  dura  pra  mim,  eu  tava sozinha,  e  estava na cara  dela  que 

(gagueja) que eu não queria que eu ficasse lá” (Sra. B).

Beauvoir (1990) observa que os idosos tendem ao egocentrismo, distanciam-

se de sua família embora conservem afeição por ela. Esse egocentrismo seria a 

resposta à indiferença das gerações mais jovens, por sentir que não é tratado como 

deveria,  o  idoso  passa  a  se  dedicar  inteiramente  a  si.  Em  diversos  momentos 

Senhora B demonstra essa independência de sua família:



“Eu queria ficar sossegada, um lugar pra mim que ninguém... reclamasse de  
nada. Sabe? Eu queria viver minha vida em paz.”

“Sozinha eu me dou bem, eu não ligo de ficar sozinha.” (Sra. B)

É possível observar também que a Senhora B ao ser ver independente de sua 

família, sob os cuidados da instituição, se sente muito mais feliz. “Sabe quando eu 

comecei a viver? Foi aqui (…) aqui que acabou a crise” (Sra. B). Para Beauvoir  

(1990), embora bastante raro, é possível sim que a institucionalização devolva ao 

idoso o prazer de viver. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há  alguns  anos  a  cultura  ocidental  vem  alterando  o  lugar  do  idoso  na 

sociedade. Saindo de uma posição de poder e sabedoria, hoje o idoso ocupa um 

(não)lugar  derivado  do  desprezo  e  isolamento  dos  mais  jovens.  Além  disso,  o 

crescente envelhecimento populacional tem aumentado a proporção de idosos em 

nosso  país.  Muitos  desses  idosos  demandam  cuidados  de  longa  duração, 

aumentando a procura por Instituições de Longa Permanência (ILP).

Pensando  nesse  contexto,  ao  entrevistar  duas  idosas  moradores  em ILP, 

buscamos compreender  como os  idosos  percebem e  vivem a  transição da  vida 

familiar para a vida institucional. Os resultados encontrados corroboram a posição do 

idoso  não mais  como centro  da  família,  mas  como objeto  de  rejeição  social.  O 

próprio velho se vê e se sente sem valor e sem espaço na estrutura familiar, se 

percebendo fadado a esse lugar de isolamento.

A transição da vida familiar  para a vida institucional  é  sempre subjetiva e 

idiossincrática, uma vez que depende de diversos fatores como a história de vida do 

idoso,  sua personalidade e seu atual  contexto.  Contudo,  trata-se  sempre de um 

processo difícil de ser vivido por representar uma mudança significativa na vida do 

idoso.

A pesquisa também pôde mostrar que as condições de vida do idoso nem 

sempre pioram com a mudança da vida familiar para a institucional. Embora mais 

raras, existem situações em que o idoso é melhor acolhido na instituição que no seio 

familiar.

Desta  maneira,  fica  clara  a  importância  do  estudo  de  temas  como  o 

envelhecimento,  idoso,  sua  condição  de  vida  e  sua  posição  na  sociedade, 

favorecendo espaços de reflexão para promoção de melhor qualidade de vida. Pois, 



segundo Simone de Beauvoir (1990, p. 664): “Um homem não deveria chegar ao fim 

da vida com as mãos vazias, e solitário”. 
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