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RESUMO 

 

O Brasil vem vivenciando uma ampliação exponencial da longevidade humana. Com 
o aumento expressivo da população idosa paralelamente a situação de pobreza em 
que vive parcela significativa das famílias brasileiras, cresce a demanda por 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Assim, nas ILPIs, as quais 
geralmente se configuram a partir de isolamento social para os residentes e de ajuda 
nos cuidados biológicos, um fato preponderante é a ineficaz relação que os idosos 
residentes mantém entre si, levando-os a inatividade e a depressão. Este trabalho 
objetiva analisar o impacto de atividades linguístico-discursivas na promoção da 
saúde, em um grupo de idosos residentes numa Instituição de Longa Permanência, 
situada num município da região centro-sul, do interior do Paraná. Trata-se de um 
estudo de caráter qualitativo, sendo que o desenvolvimento das atividades foi 
pautado na estratégia de grupo focal, fundamentado em uma ótica dialógica de 
linguagem. Além disso, para coleta de dados, foi aplicada uma entrevista 
semiestruturada junto aos idosos que compuseram o grupo focal. A análise e 
interpretação dos enunciados produzidos pelos participantes da pesquisa foram 
embasadas na perspectiva bakhtiniana da linguagem. Tais enunciados anunciam 
que um componente imprescindível para a promoção e manutenção da saúde geral 
entre os idosos institucionalizados é a linguagem/interação, tomada como trabalho 
social, capaz de favorecer o empoderamento e de significar a vida em seus 
diferentes ciclos. Nessa direção, os impactos positivos relacionados ao incremento 
das atividades sócio-verbais na qualidade de vida dos idosos institucionalizados 
foram revelados pelo fortalecimento de relações interpessoais, pelo 
compartilhamento de experiências vividas, pelo uso da linguagem para aliviar 
tensões, pelo engajamento numa atividade grupal, pela viabilização da produção e 
troca de conhecimento, pelo estabelecimento de confiança mútua. Portanto, a 
pesquisa ressalta o grupo focal como uma estratégia significativa para o 
desenvolvimento de práticas com linguagem, indicando que atividades sócio-verbais, 
mediadas por um fonoaudiólogo embasado em uma perspectiva dialógica, podem se 
configurar como uma alternativa capaz de promover saúde e (re) significar a vida 
dos idosos residentes, empoderando-os e levando-os a se reconhecerem como 
sujeitos ativos na ILPI. 
 
Palavras chave: Envelhecimento; Linguagem; Fonoaudiologia; Instituição de Longa 
Permanência para Idosos; Promoção da Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Brazil has been experiencing an exponential expansion of human longevity. The 
expressive increase in the elderly population alongside the situation of poverty in 
which a significant portion of Brazilian families live, incurs in a growing demand for 
long-stay institutions for the elderly. Thus, a preponderant fact in these institutions, 
which commonly represent social isolation for residents and aid in biological care, is 
the ineffective relationship held by the elderly residents among each other, leading 
them to inactivity and depression. This study aims to evaluate the impact of linguistic-
discursive activities in health promotion in a group of elderly residents in a long-stay 
institution, located in a city in the south-central region in the country side of the state 
of Paraná, Brazil. This is a qualitative study, and the development of activities was 
guided by the focus group strategy, grounded in a dialogical perspective of language. 
Furthermore, in order to collect data, a semi-structured interview was applied to the 
elderly who composed the focus group. For the analysis and data interpretation, the 
Bakhtinian perspective of language was applied. Such statements show that an 
indispensable component to the promotion and maintenance of general health 
among institutionalized elderly is the language/interaction regarded as social work, 
meant to translate life in its different cycles. In this sense, the positive impacts related 
to the increase of socio-verbal activities in the life quality of the institutionalized 
elderly have been revealed by the strengthening of interpersonal relationships, by 
sharing experiences, by the use of language to release tension, by the engagement 
in a group activity, by the feasibility of production and knowledge exchange, by the 
establishment of mutual trust. Thus, the study highlights the focus group as a 
significant strategy for the development of language practice, indicating that socio-
verbal activities, mediated by a phonoaudiologist grounded in a dialogical 
perspective, can be configured as an alternative capable of promoting health and (re) 
mean life of the elderly residents, empowering them as well as recovering their roles 
as human beings. 
 
Keywords: Aging; Language; Speech, Language and Hearing Sciences; Homes for 

the Aged; Health Promotion. 
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INTRODUÇÃO 

 “O que era antes o privilégio de poucos, chegar à velhice, hoje passa a ser a norma 
mesmo nos países mais pobres. Esta conquista (...) se transforma, no 

entanto, em um grande desafio para o século que se inicia.”  
Lima-Costa & Veras 

 

Na sociedade atual, que supervaloriza “o sujeito que produz”, é evidente o 

agir segregador mediante aos idosos institucionalizados. Quando mencionamos a 

palavra asilo, modalidade mais antiga e universal de atenção institucionalizada ao 

idoso e, atualmente, renomeada para Instituição de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI), surgem estigmas e preconceitos sociais que remetem a espaços de 

isolamento do idoso no fim de suas vidas. 

A adoção da designação Instituição de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) foi sugerida pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no ano de 

2002, numa perspectiva de que tais instituições contemplem serviços de natureza 

híbrida, ou seja, médico-social, a partir da qual se conjuguem os serviços de 

assistência social e de saúde.  

Na literatura e na legislação brasileiras, encontram-se referências 

terminológicas ao uso da denominação vinculada a ILPIs: casas de repouso, clínicas 

geriátricas, abrigos e asilos. As instituições, por si só, não se autodenominam ILPIs 

(KANSO et al, 2010). 

Com isso entendemos que, apesar da nova expressão, ainda estamos 

distantes de relacionarmos tal instituição a um lugar onde a vida é valorizada e a 

dignidade de idosos, enquanto historiadores legítimos, é reconhecida. E para 

fundamentar a posição de que idosos guardam a nossa história, Bosi (1994), numa 

pioneira incursão pelas memórias de velhos, aponta alguns caminhos em relação à 

importância de dar-lhes voz. 
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“Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não 
conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse 
mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até 
humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma 
experiência profunda” (p.82). 
 
 

Contudo, a institucionalização tende a não considerar a relevância de 

pessoas velhas na sociedade em que vivemos e as Instituições de Longa 

Permanência geralmente tutelam os idosos e levam-nos a uma posição de 

incapazes de tomarem decisões, de extrema necessidade de proteção, de 

prisioneiros de um estado do qual parece não haver possibilidades, senão por meio 

de um retorno à conjuntura de abandono, de dependência e fragilidade. O ambiente 

institucional demonstra-se “ora acolhedor, ora constrangedor e excludente” 

(FREITAS, 2009, p. 19). Pois, apesar de assegurar as condições de sobrevivência, 

muitas vezes, na ILPI os idosos não são reconhecidos como recursos sociais, 

conforme evidenciado durante a Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, 

realizada em Madrid, (WHO, 2002). 

Nessa direção, as conclusões do Relatório de Inspeção a ILPIs1 apontam a 

falta de perspectivas para os idosos que residem em tais instituições. Além disso, 

Pavan e colaboradores (2008, p. 2188) enfatizam que os idosos que enfrentam a 

institucionalização “sofrem os efeitos da violência simbólica de terem sido 

destituídos de suas casas e pertences, das relações familiares, de amizade e 

vizinhança, de suas próprias histórias e vidas”.  

                                                           
1   Este relatório publicado no ano de 2008 é resultado de uma inspeção conjunta da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB e do Conselho Federal de Psicologia – CFP, realizada a ILPIs, com o 
objetivo de se avaliar, a partir de uma amostra representativa da realidade nacional, as condições 
concretas a que estão submetidos nossos idosos, a efetividade de seus direitos humanos e a 
adequação das ILPIs às novas exigências do Estatuto do Idoso.  
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Destacamos que, para contrapormos à visão hegemônica de que a vida 

encerra-se numa instituição asilar, é preciso atentarmos às possibilidades de 

promover qualidade de vida a população idosa que reside em ILPI e, assim, discutir 

ações integradas de promoção de saúde a esses sujeitos. 

Há um preconceito histórico em viver numa instituição e também incertezas 

da função social desse espaço de acolhimento e controle, visto as atuais políticas de 

Direitos Humanos voltadas para idosos, que preconizam: promover o 

envelhecimento saudável; assistir às necessidades de saúde e, conforme a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, manter a máxima capacidade funcional do 

sujeito que envelhece (BRASIL, 2006).  

Cabe ressaltar que conforme a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, que 

dispõem sobre o Estatuto do Idoso, observamos que a ênfase é a manutenção do 

idoso na família. No entanto, percebemos o aumento da institucionalização dos 

idosos, até mesmo daqueles que podem ter cuidadores (BESSA, 2008). O Brasil 

vem apresentando, ao longo dos anos, uma tendência de crescimento da população 

dos grupos etários mais elevados, acompanhada pela redução dos grupos de idade 

mais jovens. Segundo o Censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem uma população de idosos de 

aproximadamente 11% e será, em 2025, o sexto país com o maior número de 

pessoas idosas. A relação que hoje é de aproximadamente uma pessoa idosa para 

cada nove pessoas não idosas, tende a diminuir em 30 anos, a uma proporção de 

um idoso para cada três brasileiros não-idosos, em 2040 (NERIS, 2011). 

Entendemos que, com o aumento expressivo da população idosa 

paralelamente à situação de pobreza em que vive a maioria das famílias brasileiras, 

cresce também a demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos 
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(ILPIs), as quais se configuram como cenários de cuidados contraditórios frente às 

perspectivas da promoção da saúde. De fato, as ILPIs, quando afrontadas com a 

proposta da promoção de saúde que se funda no empoderamento2, ainda 

constituem-se como desafios, que exigem reestruturação e planejamento social e da 

saúde. É preciso priorizar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, haja vista 

que ela aponta a importância da promoção do envelhecimento ativo e saudável, 

visando favorecer a reflexão sobre os determinantes do envelhecimento, bem como 

propiciar a participação na vida, por meio da construção de espaços em que 

pessoas idosas sejam afetivamente vinculadas e tenham valorizadas sua história e 

seus saberes (COMBINATO et al, 2010). 

A promoção de saúde deve ser um processo apto a capacitar os sujeitos e 

comunidades para desenvolverem seus potenciais dentro de um ambiente favorável, 

onde exista acesso à informação, desenvolvimento das habilidades e  oportunidades 

para escolhas saudáveis; que, segundo BUSS (2000), constituem-se nos principais 

elementos capacitantes nesse processo. 

Os modelos de promoção da saúde devem caracterizar um espaço importante 

de abertura relacional, bem como tomar a saúde nas suas relações com a realidade 

social e política.  

Assim, mediante a realidade das ILPIs, as quais geralmente se configuram a 

partir de isolamento social para os residentes e ajuda nos cuidados biológicos, outro 

fato preponderante é a ineficaz relação que os idosos residentes mantém entre si, 

levando até mesmo a inatividade e a depressão. Conforme evidenciado no trabalho 

                                                           
2
   Tradução do conceito de "Empowerment" faz parte do campo de ação da Promoção da 

Saúde -  Reforço da ação comunitária/Participação Comunitária (BARROS, 2002). 
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de Mello et al (2013, p. 44), “os idosos vivem juntos, em um mesmo lugar, mas nem 

sempre interagem entre si”.  

Nesse sentido, entendemos que um componente imprescindível para a 

promoção e manutenção da saúde geral, entre os idosos institucionalizados, é a 

linguagem/interação, pois Massi et al (2010) afirmam que a interação social e o 

acesso à educação e à saúde dependem, essencialmente, de processos 

interlocutivos. 

Para a minimização da segregação, que é a realidade em que as ILPIs estão 

constituídas, neste trabalho, buscamos ressaltar a linguagem com vistas à promoção 

da saúde.  Com base nessa premissa, partimos de uma concepção de linguagem 

fundamentada em Mikhail Bakhtin (1895-1975). Nessa visão, a linguagem é 

dialógica, tem caráter interativo, histórico, cultural e “o sujeito é autor das 

transformações sociais, na medida em que se constitui de acordo com o fenômeno 

linguístico” (MASSI, 2007). 

Pinto et al (2009, p.3) evidenciaram um trabalho com e pela linguagem como 

proposta de intervenção em grupos de idosos ativos: 

[...] A linguagem e a comunicação dialógica contribuem para promover a 

saúde integral e um envelhecimento salutar, permitindo ao sujeito significar 

a si e ao mundo; processo que não se interrompe com a chegada da 

velhice, mas continua até o último dia de vida. 

 

Este estudo afirma que, na atualidade, o discurso científico sobre o processo 

de envelhecimento vem passando por uma série de mudanças, exigindo dos 

profissionais o rompimento de paradigmas que tomam a velhice como sinônimo de 

perdas biológicas e socioeconômicas expressa como “peso para sociedade”. Assim, 

assumindo um paradigma que toma o envelhecimento como processo ativo, 

profissionais vêm buscando compreender o envelhecimento como processo munido 
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de sentidos construídos ao longo da vida, com um tempo útil, recoberto de 

possibilidades de realizações e (re) significações, conforme Massi et al (2010). 

Dentro desse contexto, um fator que sustenta a importância desta pesquisa 

é que, na Fonoaudiologia, a produção científica no âmbito da promoção da saúde 

com idosos institucionalizados ainda é escassa. Os estudos são fortemente 

influenciados por uma visão centrada na identificação de alterações/perdas, e a 

maior parte das investigações relacionadas à temática que envolve a linguagem e o 

envelhecimento, estão pautadas unicamente na presença de aspectos que enfocam 

dificuldades de memória e lesões neurológicas.  

Segundo afirma Lourenço (2009), a atenção dada ao envelhecimento, nas 

produções de conhecimento, são: 

 
“[...] voltadas à dimensão orgânica do idoso, às perdas físicas que seu 
corpo sofre em função da passagem do tempo. Áreas como a 
Fonoaudiologia, a Medicina, a Psicologia têm se ocupado das perdas 
funcionais desse organismo que vê diminuída, a cada dia, sua vitalidade. 
Seria sobre os aspectos de perda da voz, audição e deglutição que se 
debruçaria a Fonoaudiologia; as reduções ou alterações da percepção, 
cognição, memória e afetos interessariam à Psicologia; alterações 
hormonais, à Medicina [...]” (p. 19-20). 

 

Isto posto, entendemos que, na Fonoaudiologia, uma forma de superar a 

predominante atenção centrada na doença, bem como os desafios impostos pelo 

fator institucionalização no contexto da promoção da saúde, é tomar como base a 

linguagem/interação a partir de estratégias grupais, visto que a linguagem é 

essencial para a saúde geral, para a inserção social, para a promoção  de uma vida 

com qualidade e autonomia na velhice (GAMBURGO, 2009).  

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar o impacto de atividades 

linguístico-discursivas na promoção da saúde, em um grupo de idosos residentes 
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numa Instituição de Longa Permanência, situada num município da região centro-

sul, do interior do Paraná. 

Cabe explicitar que o interesse em direcionar o trabalho acerca do 

envelhecimento humano está intimamente atrelado à nossa história de vida; 

influenciada por nossos avós com quem vivemos e foram os responsáveis pela 

nossa infância, juventude e maturidade. Assim, consideramos a velhice como 

possibilidade de sabedoria e a curiosidade e o questionamento desperta-nos pela 

convivência estreita que estabelecemos com idosos ao longo da vida. 

Fortemente instigados por essa trajetória, durante a graduação em 

Fonoaudiologia tivemos a oportunidade de fazer uma visita, em um momento extra 

curricular, a uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, em Irati, município 

do interior do Paraná, aproximando a possibilidade de efetivar uma pesquisa com 

esta parcela da população e verificar in loco a importância do desenvolvimento de 

estudos ou mesmo ações na área da Fonoaudiologia, voltados a tal parcela. E, na 

medida em que a aproximação com a realidade institucional foi se efetivando, 

pudemos perceber a necessidade da continuidade de um trabalho que propiciasse a 

interação entre os institucionalizados. Essa necessidade nos sensibilizou a fazer a 

conexão – envelhecimento, linguagem e promoção da saúde. 

Nesse sentido, nossa experiência nos proporcionou a reflexão de como o 

idoso institucionalizado está destituído das ações vinculadas às nossas políticas 

públicas. Por isso, consideramos imprescindível promover melhores condições de 

vida – a partir da linguagem -, a uma população que cresce a cada dia e que se vê, 

muitas vezes, sem perspectiva.  

Reconhecemos a viabilidade de a Fonoaudiologia, enquanto ciência capaz de 

aprofundar seu saber/fazer em torno do processo de envelhecimento, repensar a 
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velhice para além da dimensão biomédica, a qual tem caracterizado 

hegemonicamente as ações no campo da saúde.  

Propomos um espaço que retira o idoso institucionalizado da posição de 

“assistido” que lhe é conferida pela instituição, a partir do momento em que o 

convocamos a falar sobre ele próprio, sobre sua vida, suas opiniões, seus anseios, 

seus desejos, seus medos e sentimentos.  

A fim de contemplar os elementos que fazem parte do fenômeno a ser 

investigado, apresentamos nosso estudo em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, abordamos um breve histórico de como se constituíram 

as instituições para idosos e, em seguida, levantamos questões sobre a organização 

dessas instituições, na atualidade. Além disso, buscamos ressaltar a promoção da 

saúde como norteadora da (re) orientação da práxis fonoaudiológica voltada aos 

idosos em ILPI.  

No segundo capítulo, explanamos os pressupostos teóricos da perspectiva 

bakhtiniana da linguagem, enfatizando a estratégia de Grupo Focal (GF), utilizada 

para o desenvolvimento desse estudo, como viabilizadora de um trabalho efetivo 

com e sobre a linguagem. 

No terceiro capítulo, explicitamos os materiais e métodos utilizados na 

pesquisa de campo. 

E, por fim, no quarto capítulo, anunciamos como o trabalho com e sobre a 

linguagem pôde promover situações interativas entre os idosos institucionalizados,  

favorecendo a promoção da saúde.  
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1 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUAS DIRETRIZES LEGAIS  

“Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 

Declaração dos Direitos Humanos. Artigo III. 

  

 

Neste capítulo alusivo a questões históricas das instituições de cuidados de 

longa permanência para idosos, pretendemos ter uma melhor compreensão dos 

antecedentes que refletem suas práticas atuais, pois a imagem que desenvolvemos 

dessas instituições está em boa parte relacionada às condições nas quais estas 

foram constituídas (CREUTZBERG, GONÇALVES, SOBOTTKA, 2008). É importante 

destacar que não constitui objetivo deste trabalho desenvolver uma discussão 

aprofundada3 sobre essa historicidade complexa e contraditória da constituição das 

instituições asilares que, recentemente, foram renomeadas para Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Reiteramos, no entanto, que pretendemos 

situar o leitor sobre essa reconstituição conceitual. 

O presente capítulo, também busca discutir a respeito das políticas públicas 

brasileiras voltadas a pessoas idosas, destacando os pressupostos teórico-

conceituais subjacentes à Promoção da Saúde, com o intuito de discutir seus 

desafios e interfaces junto a este segmento da população. Pois, “reconhecemos que 

o envelhecimento reflete o processo dinâmico e multifacetado de vidas humanas, 

cujas características tornam relevantes o acesso a novos direitos sociais” (NERIS, 

2011, p. 21). 

 

 

                                                           
3  Para o aprofundamento da historicidade das instituições asilares no Brasil, sugerimos a obra 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada intitulada:“Cuidados de longa duração para a pessoa 
idosa: um novo risco social a ser assumido?” (CAMARANO, 2010). 
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1.1 ASILOS, INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA OU INSTITUIÇÕES 

GERIÁTRICAS: ISOLAMENTO SOCIAL? 

 

O surgimento de instituições para idosos não é recente. Historicamente, tem 

um enraizamento no processo de filantropização por uma mediação religiosa e 

ideológica humanista. É importante enfatizar que, paralelamente ao surgimento das 

populações urbanas, emerge à preocupação com as necessidades sociais 

principalmente ao que se tratava da disciplina cotidiana dessas populações, 

envolvendo: ordenamento de comportamentos, tempo, espaço e trabalho a ser 

desenvolvido pelos sujeitos que passaram a viver em centros urbanos. De tal modo, 

instituições voltadas para os sujeitos destituídos de oportunidades, dentre eles: os 

velhos, os doentes, os mendigos; aparecem como imperativo político e exigência de 

uma sociedade despreparada para acolhê-los. Estas instituições estavam de alguma 

forma, ligadas a ordens militares e religiosas (CUNHA, 1986). 

Um olhar para história indica que os asilos assumiram, de início, um papel de 

amparo aos sem-família, pobres e mentalmente enfermos. Sua identidade estava 

relacionada à caridade, numa perspectiva assistencialista que determinava a 

homogeneização dos velhos, a percepção da velhice como degeneração e 

decadência (CREUTZBERG, GONÇALVES, SOBOTTKA, 2008). 

Nessa direção, a identidade dos asilos inicialmente constitui-se de forma a 

relacionar: o asilo e o hospício; o albergue e o abrigo: 

 

A assistência era, no começo, mista e indistinta, cuidando indiferentemente, e 
conjuntamente de todos e ao mesmo tempo do velho e do doente; do peregrino 
e do simples romeiro, do deficiente físico e do indigente; e até daqueles que, 
outrora, expunham por qualquer motivo à arriscada contingência das viagens 
(BRASIL, p. 237, 1965). 
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Diante do exposto, o termo asilo destinado ao abrigo de idosos desprovidos 

de recursos, tem uma história que se confunde com a do termo hospital, que não era 

idealizado para curar, e sim, concebido como uma instituição médico-social, 

essencialmente voltada a dar assistência aos pobres (FOUCAULT, 1995).  

A esse respeito, a obra “História e Evolução dos Hospitais”, Brasil (1965) 

ressalta que diversos vocábulos constituíram-se para corresponder aos vários 

aspectos de assistência, dentre eles gerontokomium, asilo para velhos. Assim, 

parece-nos evidente que há um entrelaçamento entre a terminologia usada para 

designar asilo e hospital.   

Convém referir que, merece destaque neste cenário, a conjuntura do 

capitalismo mercantil/industrial em que se pôde observar transformações no modelo 

de institucionalização. Pois, com o nascimento das cidades surgiu à necessidade de 

ordenação do espaço público, no sentido de impor a ordem pública (FOUCAULT, 

1977). A partir do século XVIII, o modelo de institucionalização é apresentado por 

Foucault (1977,1979) como uma forma de controle disciplinar, organizado por 

seriação, divisão dos tempos e homogeneização dos comportamentos. Tal modelo 

preconizava, portanto, uma perspectiva do bom adestramento, com a sanção 

normalizadora e a vigilância hierárquica, além do estabelecimento de punições e 

distribuição de pessoas por lugares e forças. 

Nesse sentido, Michel Foucault, em sua obra “Vigiar e Punir” (1977), 

dialogando com diferentes áreas do conhecimento científico, tão diversas como a 

História, a Filosofia, a Política, a Psicologia, a Medicina, a Psiquiatria, a Psicanálise, 

a Literatura, as ciências humanas em geral e outros campos de conhecimento, trata 

do tema da “Sociedade Disciplinar”. 
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Foucault (1977) analisa a sociedade com base na disciplina do cotidiano, 

afirmando que todas as instituições procuram disciplinar as pessoas desde que 

nascem: família, escola, quartéis, hospitais, prisões, asilos, pois o fundamental é 

distribuir, vigiar e adestrar os sujeitos em espaços determinados. 

Para Foucault o poder disciplinar é: 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 
do corpo humano, que não visa unicamente ao aumento de suas 
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de 
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente 
quanto mais é útil, e inversamente (FOUCAULT, 1977, p. 127). 

 

Assim, a sociedade disciplinar, procura organizar grandes meios de 

confinamento, em que o sujeito em cada instituição deve aprender a disciplina 

específica do lugar social em que se insere. 

Nesse sentido, a fim de que possamos melhor compreender a dimensão da 

complexidade do que é passar por um processo de institucionalização, nos 

apoiaremos, nos pressupostos de Erwing Goffman, que fez o primeiro estudo sobre 

processos de institucionalização. Embora, Goffman (1961) focalize as instituições 

para doentes psiquiátricos nos Estados Unidos, o aporte sociológico desse autor, 

contempla aspectos que permitem traçar um paralelo com a realidade bastante 

parecida de idosos que residem em ILPIs. 

Primeiramente, consideramos pertinente destacar o que abarca o termo 

institucionalização na língua portuguesa, que é o ato ou efeito de institucionalizar, 

que por sua vez é dar o caráter de instituição; adquirir o caráter de instituição; dar 

forma institucional. Deste modo, o idoso institucionalizado é aquele a quem se dá ou 

que adquire o caráter de instituição, que se transforma em instituição (LUZ, 2009). 

 Goffman (1961) apresenta uma análise do que chama de instituição total, 

definido como um local de residência e trabalho onde um grande número de sujeitos 
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que vivem em situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 

considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada. 

Seu estudo, realizado na década de 60, resultou na obra “Manicômios, Prisões e 

Conventos” (Asylums – essays on the social situation of mental patients and other 

inmates).   

Afirma Goffman (1961) que toda instituição tem tendências de fechamento, o 

que caracteriza o “caráter total”, simbolizado pela barreira à relação social com o 

mundo externo. As instituições totais são enumeradas em cinco categorias, sendo 

uma delas ambientes destinados aos cuidados de sujeitos considerados incapazes e 

inofensivos – indigentes, órfãos, cegos e velhos.  

Um aspecto central das instituições totais é a ruptura das barreiras, que 

comumente separam as três esferas da vida da sociedade moderna que são: dormir, 

brincar e trabalhar em diferentes lugares, com diferentes participantes, sob 

diferentes autoridades e sem um plano racional geral (GOFFMAN, 1961).  Essa 

possibilidade de estar em diferentes locais com participantes distintos é quebrada 

nas instituições totais, pois, idosos comem e dormem, tem seu momento de lazer 

bastante restrito, num mesmo lugar, com o mesmo grupo de pessoas e dentro de 

circunstâncias bastante regradas e repetitivas diariamente. Em silêncio, o idoso 

assiste a perda do seu papel social.  

Outro ponto importante relativo aos efeitos nefastos da institucionalização 

dessas pessoas é o fato de que idosos chegam à instituição com valores, hábitos, 

ideologias aparentemente estabelecidas na vida familiar e a longa estada na ILPI 

tende a apagá-los. Já para aqueles idosos que retornam para o mundo exterior, 

como em visitas à família, podem passar a se sentir deslocados em relação à vida 

fora da instituição. Luz (2009, p. 94), por sua vez, afirma: 
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A bagagem trazida pelo idoso é sua história de vida, da qual é obrigado a 
abrir mão no momento da institucionalização, em detrimento à sua inserção 
na nova condição de vida. A troca de meio provoca a passagem de um 
mundo amplo e público para um mundo restrito e privado, fazendo com que 
os idosos se recolham a um estado de mutismo, perdendo sua vez ao 
diálogo, ficando relegados ao silêncio. 

 

Ao lado deste efeito, há outro mencionado por Goffman (1961) que é o 

“processo de mortificação ou de mutilação do eu”, processo esse favorecido pela 

barreira que essas instituições impõem entre asilo e o mundo externo. É muito 

comum, por exemplo, haver perda de propriedade de bens simbólicos. O idoso é, 

muitas vezes, despojado de seu conteúdo vivencial, além de costumes e da própria 

privacidade, pois sofre exposição de informações íntimas de sua vida. Os bens 

individuais têm relação com o eu, diz Goffman (1961). A perda de propriedade 

“despe” o sujeito e promove o que ele chama de “desfiguração pessoal”. Essa 

“desfiguração pessoal” é entrevista na exposição e violação do corpo através de 

exames rotineiros, que muitas vezes invadem o corpo sem que haja permissão do 

idoso. 

Nas instituições totais, segundo Goffman (1961), há uma divisão básica 

entre um grupo grande controlado (residentes) e uma pequena equipe de 

“supervisão” que responde ao “ideal de vigilância”. A equipe dirigente que trabalha 

na instituição é integrada ao mundo externo e não é infrequente que seus membros 

sintam-se superiores e detentores da verdade e do saber sobre os idosos 

residentes. Estes, na maioria das vezes, são tratados como inferiores e mais fracos, 

o que estabelece uma nítida configuração do exercício da relação de poder. 

Assim, a partir dos conceitos formulados por Goffman (1961), cabe ressaltar 

que, apesar da mudança de nomenclatura dos asilos, instituições geriátricas para 

ILPIs, na prática, essas instituições continuam como instituições totais. Estas, em 

alguns casos, parecem continuar promovendo uma destruição massiva da 
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possibilidade de exercício da cidadania, pois, pelo fato de estarem internados em 

uma ILPI, sujeitos devem se submeter às normas e aos regulamentos próprios 

destas, o que, via de regra, pode levar ao comprometimento da autonomia e da 

independência dos mais velhos. 

Direcionando tais apontamentos especificamente para o Brasil, Christophe 

(2009), realizou um estudo que objetivou comparar a oferta de cuidados 

institucionais de longa duração para a população idosa, identificada na Pesquisa 

Nacional de Condições de Funcionamento das ILPIs. Para essa autora, não é 

possível identificar uma linha histórica da evolução das instituições asilares 

brasileiras, e sim, apenas a grande participação das associações religiosas, 

filantrópicas e de imigrantes nesta atividade.  

Estas ações filantrópicas aliaram-se à medicina social para prevenir doenças 

contagiosas; e, um impulso significativo surgiu com a onda de imigração, que 

ampliou o assistencialismo. Com os imigrantes vieram as sociedades de socorros 

mútuos, com fins médicos, beneficentes ou de amparo social (ESCORSIM, 2008). 

Entretanto, no Brasil, a velhice passou a ser reconhecida como uma questão 

de direitos aos soldados velhos que serviram à pátria, em 1794, no período colonial 

brasileiro (CAMARANO 2010). 

Desse modo, a primeira referência a um asilo brasileiro, relaciona-se à Casa 

dos Inválidos, fundada em uma chácara no Rio de Janeiro, que o V Vice-Rei Conde 

de Resende, instituiu. Em carta dirigida a Lisboa, tal Conde afirmou a sua intenção 

de destinar a casa aos soldados velhos, que pelos seus serviços se fizeram dignos 

de uma descansada velhice. A história da Casa dos Inválidos foi curta, tendo sido 

seus residentes transferidos no início do século XIX para a Santa Casa de 
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Misericórdia, no Rio de Janeiro. A chácara foi doada por Dom João VI ao seu 

médico, como pagamento de dívida (FILIZZOLA, 1972). 

Outra instituição asilar, dentre as primeiras que se têm notícias, voltada 

especificamente para a população idosa, foi o Asilo São Luiz destinado à velhice 

desamparada, criado em 1890, na cidade do Rio de Janeiro. Visava atender os 

velhos pobres, dentro da ótica filantrópico-assistencialista do século XIX 

(CAMARANO, 2010). 

Com a incorporação de aspectos relativos à discussão dos Direitos Humanos, 

surge um modelo político-institucional vinculado aos asilos, com o desenvolvimento 

de Leis e normativas para regulamentar direitos e ordenar atividades voltadas à 

instituições integrais (FALEIROS, MORANO, 2009). 

Com esse modelo, passamos a adotar, no Brasil, a denominação Instituição 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI), uma adaptação do termo utilizado pela 

Organização Mundial de Saúde Long-Term Care Institution e sugerida pela 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia: 

“As ILPIs são estabelecimentos para atendimento integral institucional, cujo 

público alvo são as pessoas de 60 anos e mais, dependentes ou 

independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a 

família ou em seu domicílio. Essas instituições, conhecidas por 

denominações diversas – abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica 

geriátrica e ancianato - devem proporcionar serviços na área social, médica, 

de psicologia, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, 

odontologia, e em outras áreas, conforme necessidades desse segmento 

etário” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

2002-2003, p. 22 ).  

 

Dessa forma, de acordo com as necessidades específicas do sujeito idoso, 

atualmente, a Resolução RDC nº 283 (2005, p.2) da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece as normas de funcionamento 

para as Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil, e define tais 
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instituições como: “instituições governamentais ou não governamentais, de caráter 

residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 

60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e 

cidadania”. 

 Com relação ao vínculo com órgãos públicos ou privados, cabe destacar que 

as ILPIs são categorizadas em: 

-Privada sem finalidade lucrativa: instituições mantidas por organizações 
não-governamentais, pessoas jurídicas de Direito-Privado sem fins 
lucrativos, as quais mantêm unidades executoras; 
-Privada com finalidade lucrativa: instituições mantidas por pessoas 
jurídicas de Direito com fins lucrativos; 
-Instituições públicas: instituições mantidas integralmente pelo Poder 
Público, sendo pessoas jurídicas de Direito Público (FUNDAÇÃO DE AÇÃO 
SOCIAL, CURITIBA, 2009, p.9). 

 

Tanto a Lei 8.842/94, como o Estatuto do Idoso de 2003 denominam essas 

instituições de “Entidades de Atendimento”. A Portaria 2.854, de 19 de julho de 

2000, que instituiu modalidades de atendimento conforme o previsto na Política 

Nacional de Assistência Social, refere-se a “atendimento asilar” ou congênere 

(FALEIROS, MORANO, 2009). 

O Estatuto do Idoso, na perspectiva dos direitos sociais, prevê que essas 

instituições devem garantir aos idosos institucionalizados integração com a família, 

participação, identidade, contrato e condições adequadas, planos institucionais, 

individuais, cuidados profissionais, profissionalização, autonomia, morte digna, 

pessoal capacitado, uma política de saúde, assistência e defesa de direitos pelo 

Ministério Público (FALEIROS, MORANO, 2009). 

Porém, essas instituições são, muitas vezes, avaliadas negativamente, como 

no Relatório de Inspeção a Instituições de Longa Permanência para Idosos do 

Conselho Federal de Psicologia e da Ordem dos Advogados do Brasil (2008, p. 
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105): “O modelo asilar predominante é o reflexo de uma cultura que desqualifica, 

segrega e exclui os idosos do convívio familiar, econômico e social, colocando-os 

num lugar de inutilidade, que anula a sua cidadania”. 

 Residir em uma ILPI é um evento complexo, em decorrência de uma série de 

mudanças em relação à vida habitual. Durante o processo de acomodação do idoso 

na instituição, ele pode sentir-se perdido quanto à sua capacidade de 

governabilidade em relação ao tempo, ao espaço e às próprias preferências ao se 

submeter às regras da instituição (BESSA; SILVA, 2008). Assim, para inúmeras 

pessoas, morar numa ILPI, torna-se difícil, pois o seu sistema social não privilegia a 

autonomia dos idosos, pela submissão às normas institucionais. 

Diversas são as causas da inserção de idosos em asilos, entre elas as 

condições precárias de saúde, distúrbios de comportamento, necessidade de 

reabilitação, falta de recursos financeiros e abandono da família, observando, muitas 

vezes, que a vontade do idoso não é mais respeitada. E ele passa, então,  a perder 

sua autonomia e independência (CARREIRA et al, 2011). 

Convém explicitar que independência e autonomia são por nós tratados 

como conceitos distintos: independência pode ser compreendida como a capacidade 

funcional para a sobrevivência do sujeito sem que requeira ajuda para o autocuidado 

e para o manejo instrumental da vida, ou seja, é a capacidade de realizar atividades 

básicas do cotidiano e atividades instrumentais da vida diária. Autonomia, por sua 

vez, significa o exercício do autogoverno, da auto-regulação, da capacidade de fazer 

escolhas livremente, da valorização da individualidade, da privacidade, da liberdade 

individual, da independência moral (NERIS, 2011).  

É importante destacar que as instituições para cuidados de longa 

permanência para idosos, podem abrigar pessoas com três graus diferentes de 
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dependência, conforme Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária das 

Instituições de Longa Permanência para Idosos: 

- Grau de Dependência I – idosos independentes, mesmo que requeiram 
uso de equipamentos de auto-ajuda; 
- Grau de Dependência II – idosos com dependência em até três atividades 
de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, 
higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva 
controlada; 
-Grau de Dependência III – idosos com dependência que requeiram 
assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou 
com comprometimento cognitivo (BRASIL. ANVISA. Resolução – RDC nº 
283, 2005). 

 

Conforme investigações de Camarano (2010) residem em instituições de 

longa permanência, no Brasil, aproximadamente 100 mil pessoas, das quais 84 mil 

são idosas, o que representa menos de 1% da população idosa no Brasil.  

Essa conjuntura está atrelada ao fato da grande maioria das instituições 

asilares brasileira serem casas inapropriadas às necessidades do idoso. Algumas 

sequer oferecem os cuidados básicos de higiene e alimentação, são particulares ou 

filantrópicas, raras as mantidas pelo Estado, e minimamente apresentam 

profissionais especializados ou que possuam uma proposta de trabalho capaz de 

manter o idoso independente e autônomo (PEIXOTO, 2011). 

Porém, há ambiguidade da função do asilo para o idoso. Não é possível 

perceber um discurso homogêneo no que se refere à vida no asilo. O sistema 

burocrático e desorganizado de normas que visam à eficiência institucional gera 

dilemas, conflitos e ambivalências nas pessoas. Sempre há aqueles que defendem 

essa alternativa, e outros que serão contra a sua permanência na sociedade (MELO, 

2009). 

No livro de Jacob Van Velde, intitulado “A grande sala”, é retratado o conflito 

na vida do idoso em instituição asilar; é descrito o depoimento de um idoso, 

residente em um asilo, que evidencia a forma como os idosos, independentes de 
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sua idade, são tratados pelo corpo-técnico, que leva-os a sentimento de regresso, 

como se voltassem à infância (BEAUVOIR,1990). 

Na opinião de Clós (2010), pensar na realidade cotidiana de idosos 

institucionalizados remete a uma reflexão sobre a rotina diária nas ILPIs, sobre a 

forma como os idosos enfrentam o processo de adaptação, sobre as relações 

sociais que estabelecem e sobre a apropriação do espaço em que vivem.  

Estudos atuais apontam que a capacidade de interagir socialmente é 

fundamental para o idoso, a fim de que este possa conquistar, manter e  perceber-se 

como recurso social (CARNEIRO et al, 2006). 

Contudo, tendo em vista nossa pesquisa bibliográfica e nossa atuação 

prática em uma ILPI, é possível afirmar que os asilos, de forma geral, não promovem 

essa integração. Os idosos que residem em ILPIs tendem a se tornar mais 

introspectivos e isolados do convívio social, sendo as relações interpessoais, 

fundamentais para a qualidade de vida e a preservação da saúde mental de 

qualquer pessoa (CARREIRA et al, 2011). 

Não há como negar que a ILPI, na atualidade, faz emergir a construção de 

um mundo social limitado. Porém, a instituição de longa permanência não precisa 

ser um local de segregação, silêncio e limitação de relações sociais. Nela podem 

haver atividades como: exercícios físicos, dança, canto, teatro, contação de 

histórias, dentre outras que promovam integração entre os moradores (PAES, 2007). 

Assim, um grande desafio para as instituições é manter-se como um lugar 

onde a vida é valorizada e a dignidade do idoso é reconhecida. Embora sendo uma 

instituição de cuidados prolongados, as ILPIs devem continuar a ser uma moradia, 

uma residência, um lugar para viver, onde o idoso possa ser respeitado como uma 
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pessoa única, com um nome e uma história, sonhos e desejos (FUNDAÇÃO DE 

AÇÃO SOCIAL, CURITIBA, 2009). 

Para que as ILPIs se constituam como um local agradável e digno, são 

muitos os paradigmas a serem superados, a depender da parceria entre o poder 

público, sociedade, profissionais e idosos. Desta forma, não há como exigir 

mudanças no sistema sem manutenção financeira das instituições, engajamento 

com a causa do idoso, expresso em ações políticas, aplicação e liberação de 

recursos financeiros em programas de apoio à velhice, bem como a ampliação e 

implementação de novas modalidades de serviços no país. Pois, sabemos que, o 

aumento da demanda por cuidados institucionais tende a acompanhar o ritmo 

acelerado com que a população brasileira vem envelhecendo (LOCATELLI, 

FONTOURA, 2012).  

Essa recorrente referência à mudança demográfica que está ocorrendo na  

sociedade brasileira, resultante da queda das taxas de mortalidade, natalidade e  

fecundidade, paralelamente ao fato das mulheres estarem cada vez mais presentes 

no mercado de trabalho, traz a redefinição  da organização familiar, e 

consequentemente o aumento por cuidados de longa permanência para idosos 

(OLIVEIRA, GOMES, PAIVA, 2011). Mediante tais constatações, não podemos nos 

furtar de trazer algumas considerações acerca do idoso em meio a essas 

transformações sociais. 

Do ponto de vista da autora Ecléa Bosi (1994), na sociedade capitalista, o 

velho é objetalizado, na medida em que deixa de se assumir como um trabalhador 

produtivo: 

A noção que temos de velhice decorre mais da luta de classes que do 
conflito de gerações. É preciso mudar a vida, recriar tudo, refazer as 
relações humanas doentes para que os velhos trabalhadores não sejam 
uma espécie estrangeira. Para que nenhuma forma de humanidade seja 
excluída da humanidade é que as minorias têm lutado, que os grupos 
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discriminados têm reagido. A mulher, o negro, combatem pelos seus 
direitos, mas o velho não tem armas. Nós é que temos que lutar por ele 
(BOSI, 1994, p.81). 

 

 Esta é uma luta de classe, que reflete o fato de a sociedade capitalista ter 

transformado as pessoas em mercadorias, fixando idades, critérios e atribuições 

para cada faixa etária da vida (SIGRIST, 2006). Este sistema capitalista, em que a 

má distribuição dos recursos financeiros e tecnológicos submetem uma grande parte 

da sociedade a níveis de extrema pobreza, afeta especialmente os segmentos 

menos participantes do processo considerado produtivo, como é o caso dos idosos 

(GOLDFARB, 1997). 

 Em tempos de capitalismo, como salienta Fromm (1983), o modo de produção 

determina a organização social, determinam o homem, suas ideias, assim como 

seus interesses. Mas, diante de todo esse processo de desenvolvimento orientado 

pela ótica da mais valia, como fica o idoso, em especial o institucionalizado? 

Em função deste questionamento entendemos ser necessário que a ILPI 

continue a ser discutida e reivindicada em todos os espaços que a sociedade 

oferece, assim poderá se conceber um novo fazer nessas instituições [...] “pois 

vivemos, atualmente, numa sociedade que insiste em abolir certos valores sociais 

que dignificam o ser humano” (ALVES, 2011, p. 87). 

Entendemos que a institucionalização têm muitos desafios a serem 

superados, advertindo que parte significativa da população idosa precisará 

necessariamente se submeter a ela nas próximas décadas. As próprias 

transformações das relações sociais de gênero, eximindo as mulheres do ônus do 

cuidado obrigatório dos idosos, contribuem para essas mudanças.  

Herédia et al (2004) salientam que existem muitas formas de organizar os 

serviços de atenção destinados a idosos, no que se refere especificamente à 
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institucionalização do idoso. Algumas dessas formas já estão determinadas em Lei e 

também no Plano Integrado de Ação Governamental para o Desenvolvimento da 

Política Nacional do Idoso (1996). Nestes documentos, estão previstos os seguintes 

espaços para cuidar das pessoas idosas: família natural; família acolhedora; 

residência temporária; centro-dia; centro de convivência; casa-lar; república; 

atendimento domiciliar e institucional; assistência domiciliar/atendimento domiciliar, 

ou seja, as ações integradas previstas no plano são: 

 

I - Centro de convivência para idosos: visa atender à pessoa idosa, 

promovendo o fortalecimento de práticas associativas, produtivas e 

promocionais, de forma a favorecer a melhoria da sua convivência na 

família e na comunidade; 

II - Centros de cuidados diurnos: visa atender ao idoso dependente detentor 

de deficiência temporária ou que necessite de assistência multiprofissional; 

III - Casa Lar: visa atender idosos sem família e detentores de renda 

insuficiente para sua manutenção; 

IV - Oficinas abrigadas de trabalho: visa desenvolver atividades produtivas, 

de capacitação e de reciclagem profissional, proporcionando à pessoa idosa 

oportunidade de elevar sua renda; 

V - atendimento domiciliar: é o serviço prestado ao idoso que vive só e seja 
dependente, a fim de suprir as suas necessidades da vida diária. Esse 
serviço é prestado em seu próprio lar, por profissionais da área de saúde ou 
por pessoas da própria comunidade; 
VI - outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na própria 
comunidade, que visem à promoção e à integração da pessoa idosa na 
família e na sociedade (BRASIL, 1996, p. 2). 

 

Segundo este Plano Integrado de Ação Governamental, para o 

Desenvolvimento da Política Nacional do Idoso (1996), o princípio das políticas 

sociais de atenção à velhice deve ser o de manter o idoso fora do ambiente 

institucionalizado, priorizando a mobilização das comunidades e implantando 

programas que atendam às principais fragilidades desse grupo etário, 

desenvolvendo sua autonomia e independência. 

Apesar da existência destas diferentes nomenclaturas e da tendência que 

elas sejam implementadas, observamos a presença constante do asilo, também 
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conhecido por ILPIs no cotidiano social, instituições que acolhem os idosos em 

tempo integral e em caráter permanente (LUZ, 2009). 

Assim, entendemos que a institucionalização pode ser humanizada e 

funcionar em moldes mais abertos, ou seja, com ambientes que permitam a 

socialização, a valorização da independência e autonomia, a preservação da 

individualidade e respeito da identidade, para que as instituições de longa 

permanência de cuidado aos idosos não signifiquem apenas "depósitos de velhos" 

(SANTOS et al, 2008). Mas que, antes disso, tais instituições possam desempenhar 

papel preponderante na promoção de saúde de nossos velhos. 

 

 

1.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO: UM HORIZONTE 

POSSÍVEL ATRAVÉS DA INTERAÇÃO 

 

 

As necessidades de saúde são social e historicamente determinadas e, por 

isso, não dizem respeito tão somente à conservação da vida, mas à realização de 

um projeto em que o sujeito, situado entre o particular e o genérico, 

progressivamente se humaniza (CIOSAK, 2011). 

Na área da Saúde Coletiva, a atenção ao idoso quando abraçada pelo 

campo teórico da Promoção da Saúde visa um olhar descentralizado da doença com 

intuito de favorecer atitudes vinculadas à saúde. Assim, com base no conceito 

ampliado de saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

concepção relacionada à promoção da saúde é complexa por se tratar de um 

construto influenciado por aspectos históricos, culturais, que assume diversas 

conotações e contradições (PESTANA, SANTO, 2008).  
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Também vale destacar que a promoção da saúde está associada a um 

conjunto de valores: qualidade de vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, 

cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre outros. Faz referência 

também a uma combinação de estratégias: ações do Estado (políticas públicas 

saudáveis), da comunidade (reforço da ação comunitária), de sujeitos 

(desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde (reorientação do 

sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais (BUSS, 2000). 

Nesta pesquisa, assume-se o conceito de promoção da saúde, aliado à 

noção de saúde que pauta-se nas formulações ético-filosóficas de Ivan Illich, um 

pensador austríaco-americano que, na sua obra Nêmesis da Medicina (1975), 

aponta perspectivas para construir o caminho crítico da Saúde Coletiva no Brasil: 

 

A saúde designa um processo de adaptação. Não é o resultado de instinto, 
mas uma reação autônoma, embora culturalmente moldada, diante da 
realidade socialmente criada. Ela designa a habilidade de adaptar-se aos 
ambientes mutáveis, ao crescimento e ao envelhecimento, à cura quando 
enfermo, ao sofrimento e à expectativa pacífica da morte. A saúde abrange 
o futuro também e, portanto, inclui a angústia assim como os recursos 
internos para conviver com ela (p.2). 

 

Desse modo, a Promoção da Saúde não apreende o conceito de saúde 

definido na forma negativa, como mera ausência de doença, mas, dialeticamente 

frente aos fatores sociais, econômicos, ambientais e sociais que a favorecem.  

E assim, neste trabalho, assumimos a concepção de Promoção da Saúde, 

que amplia o conceito e a visão sobre saúde, favorecendo uma ótica integral do ser 

humano, que pressupõe o reconhecimento do imperativo ético de responder às 

necessidades sociais no marco dos direitos universais fundamentais, visto que 

entendemos o direito à saúde como expressão direta do direito fundamental à vida 

(YAMAMOTO, 2010). 
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Na Fonoaudiologia, a concepção de Promoção da Saúde não é linear, pois 

suas ações estão entrelaçadas numa perspectiva conservadora e, ao mesmo tempo 

em uma abordagem transformadora. Neste campo observa-se o crescente emprego 

do termo promoção da saúde; contudo, uma análise mais cuidadosa evidencia, na 

maioria das vezes, a superficialidade da fundamentação teórico-conceitual e das 

concepções que as norteiam; o que leva o leitor a construir uma percepção, às 

vezes, equivocada de que promoção da saúde seja apenas um novo nome, uma 

nova roupagem para a já conhecida prevenção (PENTEADO, SERVILHA, 2004). 

Essa percepção equivocada pode estar atrelada ao fato de que os 

profissionais da área da Fonoaudiologia inseriram-se nos serviços de saúde pública, 

com uma visão reservada à recuperação e à reabilitação, em virtude da influência do 

modelo assistencialista vigente e da formação voltada para a atuação clínico 

terapêutica. 

 Nas últimas décadas, a Promoção da Saúde tem sido apontada como um 

marco das políticas públicas no mundo (GAMBURGO, 2006). Trata-se de um campo 

em construção, confrontado com desafios conceituais, metodológicos e operacionais 

(CARVALHO, WESTPHAL, LIMA, 2007). Tal campo vem sendo amplamente 

discutido nas conferências internacionais de saúde, como as realizadas em Ottawa 

(1986), Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Santafé (1992), Jacarta (1997) e Helsinki 

(2013).  

Em meados dos anos 80, ocorreu a I Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá, sendo que a Carta de Ottawa define tal 

política de saúde, como processo de capacitação dos sujeitos e coletividades para 

identificar os fatores e condições determinantes da saúde e exercer controle sobre 
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eles, de modo a garantir a melhoria das condições de vida da população 

(FERNANDEZ, MENDES, 2007). 

A partir dessa conferência, definiram-se estratégias ou campos de ação, 

ratificadas e desenvolvidas nos encontros internacionais subsequentes, que 

orientam as intervenções em promoção da saúde até os dias de hoje (FERNANDEZ, 

MENDES, 2007). 

A OMS caracteriza como iniciativas de Promoção de Saúde os programas, 

as políticas e as atividades planejadas e executadas de acordo com os princípios de 

concepção holística, intersetorialidade, empoderamento, participação social, 

equidade, ações multiestratégicas e sustentabilidade (WHO, 1998). 

A concepção holística implica na compreensão ampliada de saúde, extrapola 

o campo específico da assistência médico-curativa, envolve fatores para além do 

setor saúde, como sociais, econômicos e ambientais (WHO, 1998). Segundo Sícoli e 

Nascimento (2003, p.102), a visão holística: 

 

“[...] supõe uma concepção que não restrinja a saúde à ausência de doença. 
Incidindo sobre as condições de vida da população, extrapola a prestação 
de serviços clínico-assistenciais, supondo ações intersetoriais que envolvam 
a educação, o saneamento básico, a habitação, a renda, o trabalho, a 
alimentação, o meio ambiente, o acesso a bens e serviços essenciais, o 
lazer, entre outros determinantes sociais da saúde.” 

 

Outro fator preponderante é a intersetorialidade, que assume a relação da 

saúde com a política, a economia, o meio ambiente e os fatores sócio-culturais indo 

ao encontro do conceito ampliado de saúde e seus determinantes. Como exposto na 

Política Nacional de Promoção da Saúde: 

 

“Entende-se que a promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo 
de fortalecimento e implantação de uma política transversal, integrada e 
intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas do setor sanitário, os 
outros setores do Governo, o setor privado e não governamental, e a 
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sociedade, compondo redes de compromisso e co-responsabilidade quanto 
à qualidade de vida da população em que todos sejam partícipes na 
proteção e no cuidado com a vida” (BRASIL, 2006, p. 15). 
 

 

O empoderamento e a participação social são evidenciados como princípios 

fundamentais da Promoção da Saúde, sendo a efetiva e concreta participação social 

estabelecida como objetivo essencial da promoção de saúde (WHO, 1984). 

Segundo Horochovski e Meirelles (2007, p. 486), a definição de 

empoderamento é próxima da noção de autonomia, pois se “refere à capacidade de 

os sujeitos e grupos poderem decidir sobre as questões que lhes dizem respeito, 

escolher, enfim, entre cursos de ação alternativos em múltiplas esferas - política, 

econômica, cultural, psicológica, entre outras”. Nessa direção, a participação social é 

compreendida como o envolvimento dos atores diretamente interessados no 

processo de eleição de prioridades, tomada de decisões, implementação e avaliação 

das iniciativas (WHO, 1998). 

Para a ampliação de políticas de promoção de saúde, deve haver 

ininterrupta consulta, diálogo e troca de ideias entre sujeitos e grupos, tanto leigos 

como profissionais. Mecanismos políticos devem ser estabelecidos de forma a 

garantir oportunidades de expressão e desenvolvimento do interesse público na e 

pela saúde (WHO, 1984). 

A Carta de Ottawa, a qual já nos referimos e que contém os princípios da 

Promoção da Saúde, ao remeter a equidade, confirma: 

 

“La promoción de la salud se centra en alcanzar la equidad sanitaria. Su 
acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a 
asegurar la igualdad de oportunidades y  proporcionar los medios que 
permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial” 
(OMS, 1996, p.368). 

 

As ações multi-estratégicas pressupõem o envolvimento de distintas 

disciplinas e envolvem à combinação de métodos e abordagens variadas, incluindo 
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desenvolvimento de políticas, mudanças organizacionais, comunitárias, questões 

legislativas, educacionais e do âmbito da comunicação (SÍCOLI, NASCIMENTO, 

2003). 

Em março de 2006, através da Portaria do Ministério da Saúde nº. 687, 

ocorreu à divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, 

com intuito de:  

 

“melhorar a qualidade de vida de sujeitos e coletividades, entende-se que é 
urgente superar a cultura administrativa fragmentada e desfocada dos 
interesses e das necessidades da sociedade, evitando o desperdício de 
recursos públicos, reduzindo a superposição de ações e, 
consequentemente, aumentando a eficiência e a efetividade das políticas 
públicas existentes” (BRASIL, 2006. p. 13). 

 

As diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde (2006) afirmam a 

importância de fortalecer a participação social como fundamental na consecução de 

resultados de promoção da saúde, em especial o empoderamento e a equidade. 

Ainda destacamos que a Política supracitada expõe como ações específicas a 

divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde; a 

alimentação saudável; a prática corporal/atividade física; a prevenção e controle do 

tabagismo; a redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool 

e outras drogas; a redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; a 

prevenção da violência e estímulo à cultura de paz; a promoção do desenvolvimento 

sustentável, na tentativa de incidir sobre as condições de vida e favorecer a 

ampliação de escolhas saudáveis por parte dos sujeitos e da coletividade no 

território onde vivem. 

 Portanto, é função das políticas de saúde contribuir para um 

envelhecimento ativo e saudável. Se considerarmos a saúde de forma ampliada, 

tornam-se necessárias algumas mudanças no contexto atual em direção à produção 
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de um ambiente social e cultural mais favorável à população idosa (CIOSAK et al, 

2011). 

Veras et al (2002, p. 32)  destacam a importância de políticas e modelos de 

promoção da saúde no envelhecimento: 

[...] que não apenas previnam os efeitos deletérios da incapacidade 

funcional, mas que permitam a compreensão da morbidade pelos idosos, de 

modo que desenvolvam processo de empoderamento, capaz de favorecer 

oportunidade de controle de sua própria saúde, não mais esperando que 

vivam uma vida passiva. 

 

 

Destacamos a importância da promoção da saúde junto aos idosos 

institucionalizados, pois apesar do poder institucional se manifestar no cotidiano das 

ILPIs, por meio do controle das rotinas, na adesão ao ideário proposto, os atores 

institucionais – idosos – têm em tal política, uma perspectiva de liberdade sobre a 

própria saúde. 

A concretização do direito de envelhecer, com dignidade, requer esforços de 

todos e, ao menos indignação, para com a lógica do poder econômico na definição 

de acesso aos direitos, bem como a não aceitação da mercantilização das diferentes 

etapas da vida, para assim partirmos rumo à atenção às necessidades da pessoa 

idosa em suas dimensões e sonhos (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 

2011). 

Na tentativa de oferecer melhores condições de assistir ao idoso e com a 

projeção de aumento dessa população na sociedade brasileira, a partir da década 

de 1990, foram sancionadas Leis voltadas a essa parcela da população. Dentre elas, 

a Política Nacional do Idoso, Lei n. 8.842/94, a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (Portaria 2.528/2006) e o Estatuto do Idoso, Lei nº. 10.741 (2003). A 

criação desses dispositivos legais denota uma preocupação com a implementação 
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de programas vinculados à saúde e à educação, ao trabalho, à assistência e ao 

lazer da população que envelhece. 

As políticas de saúde, voltadas para idoso dizem respeito a diretrizes, 

planos, serviços, programas de saúde, visando o atendimento a este segmento da 

população, sendo necessário estarmos preparados social, econômica, cultural e 

tecnologicamente para sermos um país de velhos (FREITAS, 2009). 

O Estatuto do Idoso (2003), que define os direitos fundamentais da pessoa 

idosa, é a coroação de esforços do movimento dos idosos e se constitui o 

instrumento jurídico formal mais completo para a cidadania deste segmento 

populacional (GOLDMAN, FALEIROS, 2008). Ciosak et al (2011) evidenciam que o 

Estatuto do Idoso representa um grande avanço na legislação, embora ainda exista 

uma grande lacuna entre desejo e realidade. 

A Política Nacional do Idoso (Lei. nº. 8.842/94) preconiza que “a pessoa 

idosa deve ter assegurado seus direitos sociais, a partir de políticas que criem 

condições de promover sua autonomia, integração e participação ativa na 

sociedade” (BRASIL, 1996, p.42). 

No que concerne estritamente a idosos institucionalizados, a Política 

Nacional do Idoso (1994), ressalta no artigo 3°, que a instituição asilar tem por 

finalidade acolher, em regime de internato, o idoso sem vínculo familiar ou sem 

condições de prover a sua própria subsistência, de modo a atender suas 

necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social. 

As diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa expõem que: 

 

 "quando o processo de envelhecer é aceito como um êxito, o 
aproveitamento da competência, da experiência e dos recursos humanos 
dos grupos mais velhos é assumido com naturalidade, como uma vantagem 
para o crescimento de sociedades humanas maduras e plenamente 
integradas" (PLANO DE MADRI, Artigo 6ºapud BRASIL, 2006). 
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Além dessas políticas em favor dos idosos, vale ressaltar que, nas últimas 

décadas, importantes avanços no campo da saúde têm sido conquistados no Brasil. 

Assim, o processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado 

pela Constituição Federal de 1988 e pelas Leis Complementares, vêm ocorrendo 

sobre os pilares da universalização, da integralidade, da descentralização e da 

participação popular (TAHAN, CARVALHO, 2010). 

Na Constituição Brasileira de 1988, algumas Leis se referem à condição 

especial da pessoa idosa: 

 

Art. 229 – Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 
e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade. Não só a família deve proteção aos mais velhos, 
mas também a sociedade e o Estado, assegurando sua participação e 
defendendo sua dignidade, conforme o artigo seguinte, formando-se um 
tripé cidadão: proteção, participação e dignidade. 
 
Art. 230 – A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

 

Sob esse ponto de vista é pertinente salientar que as iniciativas da 

promoção da saúde no envelhecimento devem buscar ampliar a visão dos 

profissionais na área da interdisciplinaridade, preparando esses profissionais e 

sensibilizando a comunidade, para desenvolver escuta atenta, capaz de captar as 

diferentes demandas dos também diferentes idosos. 

Para as Instituições de Longa Permanência, na perspectiva da promoção da 

saúde, o desafio implica em uma reestruturação que envolve desde a possibilidade 

de contar com profissionais capacitados, a disponibilidade de atividades de interação 

e, sobretudo, o contato social dos residentes com a comunidade. Apesar do desafio, 
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neste trabalho, procuramos indicar a viabilidade de construção de um espaço que 

propicie a promoção da saúde dos idosos abrigados e residentes em ILPIs. 

Nesta pesquisa, assumimos a Promoção da Saúde numa ILPI, considerando 

a pessoa idosa como protagonista geral de sua saúde, que pode agregar o 

empoderamento a partir da linguagem.  
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2   O GRUPO FOCAL COMO MEDIADOR DA ATIVIDADE CONSTITUTIVA DO 

SUJEITO: A LINGUAGEM 

A vida é dialógica por natureza. 
Viver significa participar de um diálogo. 

Bakhtin 

 

Neste segundo capítulo, anunciamos as linhas mestras dos pressupostos 

teóricos da perspectiva bakhtiniana da linguagem, abordada como constitutiva do 

sujeito, a qual, por conseguinte, norteia este trabalho. Também refletimos sobre 

trabalho de Grupo Focal (GF), ainda pouco utilizado na Fonoaudiologia, com 

destaque para as suas possíveis contribuições e aplicações de atividades com/sobre 

a da própria linguagem, uma vez que foi a estratégia que utilizamos para o 

desenvolvimento da pesquisa em campo.  

Assim, apontamos as práticas de linguagem num contexto grupal junto aos 

idosos de uma Instituição de Longa Permanência, como uma proposta que vai ao 

encontro das políticas públicas preocupadas com um envelhecimento ativo, uma vez 

que destacamos a linguagem como atividade simbólica capaz de (re) significar este 

processo. 

 

2.1 LINGUAGEM: DIALOGIA E  ALTERIDADE 

 

Pautados na importância de trazer o discurso da vida para dentro da ciência, 

de forma a dar sentido às novas necessidades emergentes da prática social, 

encontramos em Bakhtin um posicionamento que apreende o homem como sujeito 

histórico-social e concebe a linguagem de forma dialógica. Deste modo, a seguir, 

apresentamos, na perspectiva dialógica, reflexões acerca da concepção de 

linguagem a partir de dois eixos básicos: dialogismo e alteridade.  
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Mikhail Bakhtin foi um filósofo russo, crítico feroz da chave que fundamenta a 

constituição do sujeito a partir da linguagem, como interação social. Esse autor, 

imerso numa visão totalizante da realidade, ou seja, numa dialética que envolve a 

cultura e a história, compreende o sujeito em função de um conjunto de relações 

sócio-históricas. De fato, Bakhtin afirma que o homem é histórico-social. Segundo 

ele, a compreensão verbal é processada pelo homem a partir de sua ligação com a 

vida, e ainda é convicto de que um enunciado se produz num contexto que é social, 

sempre dialógico, sempre uma relação entre pessoas. 

Cabe assegurar que Bakhtin inaugurou a sua trajetória intelectual com a obra 

“Para uma filosofia do ato”, que já continha o cerne das discussões que ele iria 

desenvolver ao longo de sua vida: a relação que envolve o eu e o outro, a autoria, a 

responsabilidade, a exotopia, o pensamento participativo e as implicações do fato de 

o sujeito individual viver um “não-álibi na existência”, isto é, de ocupar um lugar 

singular e único (BAKHTIN, 2010).  

Portanto, no aprofundamento da concepção de linguagem na teoria 

bakhtiniana, entendemos que a linguagem não pode ser vista de forma linear, mas 

requer de um movimento dialógico que perpassa a nossa realidade dinâmica, 

complexa e contraditória. 

De acordo com Bakhtin (2010), as atividades humanas, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com o uso da língua, que concretiza nossos 

enunciados, sejam eles orais ou escritos, concretos e únicos, que procedem dos 

integrantes de uma ou outra esfera da atividade humana.  

Para Bakhtin (1995), a verdadeira substância da língua não é constituída por 

um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
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da interação verbal, realizada através da enunciação, que constitui a realidade 

fundamental da língua. 

A enunciação – momento de uso da linguagem - é marcada tanto pela 

interação entre os sujeitos quanto pelo meio social que os envolve. Durante o 

processo de interação, os enunciados produzidos na relação dialógica são 

estruturados a partir da atividade responsiva, como enunciados já vivenciados em 

outras relações.  

Bakhtin (2004, p. 79) afirma: “nenhuma enunciação verbalizada pode ser 

atribuída exclusivamente a quem a enunciou: é produto da interação entre falantes e 

em termos mais amplos, produto de toda uma situação social em que ela surgiu”. 

Deste modo, a concepção de linguagem de Bakhtin (1995) considera a relação 

dialógica entre dois sujeitos que estão frente a frente, a partir de uma atividade 

dialógica mais ampla, constituída social e historicamente. Esse autor dá uma 

interpretação peculiar à natureza da relação dialógica, ou seja, entre o “eu” e o 

“outro”. O eu, para ele, não é autônomo, existe somente em diálogo com outros 

“eus”. O eu necessita da colaboração de outros para poder definir-se e ser autor de 

si mesmo.  

Para Bakhtin (2010, p. 35-36), “a alteridade define o ser humano, pois o 

outro é indispensável para sua concepção: é impossível pensar no homem fora das 

relações que o ligam ao outro”. 

Além disso, Bakhtin (2010) afirma que o olhar do outro sempre será diferente 

do meu, mas preciso dele para me enxergar diferente do que me vejo. 

A esse respeito, Faraco (2003, p. 22) assevera que: 

O mesmo mundo, quando correlacionado comigo e com o outro, recebe 
valorações diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos. E 
essas diferenças são arquitetonicamente ativas, no sentido de que elas são 
constitutivas dos nossos atos (inclusive de nossos enunciados): é na 
contraposição de valores que os atos concretos se realizam; é no plano 
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dessa contraposição axiológica (é no plano da alteridade, portanto) que 
cada um orienta seus atos. 

 
 

É a partir da convivência com os outros que o ser se constitui humano. Assim, 

o princípio dialógico funda a alteridade e estabelece a intersubjetividade como 

antecedente à subjetividade, visto que “o pensamento, enquanto pensamento, nasce 

no pensamento do outro” (BAKHTIN, 2010, p. 329). Reconhecer a dialogia é encarar 

a diferença, uma vez que é a palavra do outro que nos traz o mundo exterior e 

também o interior. 

À luz desta visão bakhtiniana de linguagem, apreendemos que o dialogismo 

é o princípio constitutivo da linguagem e a condição do sentido do discurso, o qual 

não é individual, pois é construído entre pelo menos dois interlocutores que, por sua 

vez, são seres sociais.  

Desta forma, entendemos que atividades linguístico-discursivas grupais 

compõem uma iniciativa relevante para a maximização da interação entre os idosos 

institucionalizados, uma vez que por meio de um contexto dialógico no qual os 

idosos digladiam segundo seus pontos de vista, constituem um espaço privilegiado e 

assim se (re) significam e ratificam o direito de autonomia, uma posição de 

empoderamento enquanto atores/autores sociais.  

Assim, entendemos que o entrelaçamento entre autonomia, dialogismo e 

empoderamento pode dar lugar aos idosos institucionalizados através das relações 

dialógicas, tornando possível a promoção da saúde junto a esses sujeitos.   
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2.2 GRUPO FOCAL: INTERAÇÃO A PARTIR DA PROMOÇÃO DO DIÁLOGO 

 

A grupalidade maximiza e potencializa as possibilidades de realização do 

sujeito, suas habilidades interpessoais e o desempenho de papeis designados pela 

cultura (SENA et al, 2010). 

Nesse sentido, entendemos que o grupo ressalta a importância do outro, pois 

possibilita a troca permanente entre os sujeitos. O grupo é pois o resultado da 

dialética entre a história do grupo (movimento horizontal) e a história dos sujeitos, 

suas projeções e transferências (movimento vertical) no suceder da história da 

sociedade em que estão inseridos (PICHON-RIVIÈRI, 1998).  Enfatizamos, assim, 

que um grupo constitui-se pela dinâmica das interações, e representações 

coletivamente construídas. 

Além disso, valores morais e éticos, posicionamentos ideológico-filosóficos, 

tanto dos próprios sujeitos, quanto do seu universo de relações estão presentes no 

grupo continuamente (MACHADO, BERBERIAN, MASSI, 2007). 

Deste modo, explicitaremos o que vem a ser a estratégia de grupo focal, 

suas características, o contexto histórico que se originou, até vir a ser empregada 

nas pesquisas em saúde. 

O grupo focal surge nos Estados Unidos, com a designação “entrevista 

focalizada”, nos trabalhos dos sociólogos Robert Merton e Paul Lasarsfeld, durante a 

Segunda Guerra Mundial. Esses pesquisadores usaram os grupos focais com o 

objetivo de compreender e elucidar os processos de formação de atitudes e de 

opiniões dos ouvintes de diferentes emissoras de rádio (MARKOVÁ, 2003). 

Para a história dos grupos focais, a relevância dos trabalhos desses dois 

sociólogos, está no fato dessa estratégia de investigação, ser um meio suplementar 
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e complementar a da entrevista individual, do questionário, da experimentação, 

proporcionando acesso a um material verbal interativo, mais oportuno a uma análise 

qualitativa (MARKOVÁ, 2003). 

Assim, conforme Seymour, Bellamy, Gott, Ahmedzai e Clark (2002) os 

grupos focais têm seu surgimento nas pesquisas de mercado, em pesquisas 

qualitativas etnográficas, e em pesquisas políticas.  

Deste modo, apreendida como estratégia de coleta de dados, o grupo focal 

se originou no cenário da pesquisa social e, desde então, tem sido utilizado nas 

áreas da antropologia, ciências sociais, mercadologia e educação em saúde 

(BACKES et al, 2011). 

Marková (2003, p. 223) salienta que o grupo focal “nos abre uma janela 

sobre a formação e a evolução das representações sociais, das crenças, dos 

saberes e das ideologias que circulam nas sociedades. No grupo focal se elabora e 

se tematiza um objeto social”. 

Consideramos, nesta pesquisa, que o grupo focal objetiva identificar os 

pontos de vista, conceitos, sentimentos, enfim, vivências dos sujeitos idosos sobre 

um tema, permitindo por meio de uma troca constante, a partir da interação, 

compartilhar experiências dos sujeitos constituintes do grupo.  

A estratégia de grupo focal possibilita o acolhimento do sujeito, devido à 

criação de um espaço para a explicitação das angústias e ansiedades (SILVA, 

ASSIS, 2010). 

As potencialidades do grupo focal consistem, no ganho para os 

participantes, por meio de uma possibilidade efetiva de diálogo, reflexão e, sendo 

uma estratégia dialógica, permite-nos que a vinculemos com a concepção 

bakhtiniana de linguagem, na qual o diálogo constitui uma das mais importantes 
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formas da interação. No dizer de Bakhtin (1995), nas vozes do grupo estão as vozes 

da história, na medida em que cada componente do grupo traz consigo o legado da 

sua cultura e do seu processo de inserção histórico-cultural. 

No que se refere à duração de cada sessão de grupo focal, o preconizado é 

que não ultrapasse a duas horas, pois períodos superiores podem ocasionar 

cansaço e desgaste mental, prejudicando o alcance dos objetivos e dos resultados 

do grupo. Já o local escolhido para a realização das sessões grupais deve ser 

neutro, de fácil acesso. O ambiente precisa ser agradável, descontraído e sem 

ruídos, pois o registro dos dados deve ser efetuado por meio da gravação de voz ou 

imagem (TRAD, 2009). 

A amostra é intencional, ou seja, coerente com os objetivos da pesquisa a 

ser realizada e os critérios (sexo, idade, escolaridade, diferenças culturais, estado 

civil e outros) podem variar, devendo, todavia, ter pelo menos um traço comum 

importante para o objetivo proposto pelo grupo (ASCHIDAMINI, SAUPE, 2004). 

Quanto ao número de pessoas que constituirão um grupo focal, não há 

consenso na literatura, pois alguns autores citam a reunião de seis a dez, e outros 

sete, oito ou até doze pessoas. O número de sujeitos deve ser tal que permita a 

participação e a interação de todos (DIAS, 2010).  

No grupo focal, a discussão deve ser conduzida por um moderador que 

utiliza dinâmicas capazes de apreender os sentimentos expressos pelos 

participantes. Em outras palavras o grupo focal preconiza compartilhar percepções, 

sentimentos, atitudes e ideias dos sujeitos sobre um determinado tema, pela 

interação. O moderador atua no grupo de maneira a redirecionar a discussão, caso 

haja dispersão ou desvio do tema pesquisado, sem, no entanto, interromper 

bruscamente a interação entre os participantes (DIAS, 2010).  
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Dall’agnol e Trench (1999) esclareceram que a peça mais importante do 

grupo focal é o moderador, pois é significativo e relevante para o funcionamento dos 

grupos e implica preparo e instrumentalização em todas as fases do processo.   

O grupo focal necessita de prévio planejamento em que aspectos inerentes 

ao andamento dos trabalhos necessitam ser contemplados. Neste sentido, o 

planejamento assume grande importância tendo em vista a necessidade de 

visualização de particularidades que serão imprescindíveis (ZIMMERMAN; 

MARTINS, 2012). 

Nessa direção, entendemos que os encontros de grupos focais podem ser 

espaços privilegiados capazes de proporcionar interação entre idosos 

institucionalizados, com o intuito de ampliar as suas relações dialógicas, dentro de 

um processo reflexivo, visto que o diálogo entre eles se torna um espaço para 

reflexão sobre o processo de (re) construção de suas próprias velhices. 

Como o grupo focal consiste na interação entre os participantes, proporciona 

uma forma de empoderamento dos sujeitos, pelo compartilhamento que oferece, o 

qual situa-se no âmbito da promoção da saúde (SOUZA, MENESES, 2010).  

Foi, portanto, a relação dialógica, fundamental na teoria bakhtiniana , que 

possibilitou apresentar o grupo focal como um campo fértil que nos permitiu 

empreender esforços no sentido de desenvolver um percurso teórico para a reflexão 

sobre a linguagem. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO: MATERIAL E MÉTODO 

“A Pesquisa Qualitativa parece ter vocação para mergulhar na profundidade dos fenômenos. Não 

almeja alcançar a generalização, mas sim o entendimento das singularidades.” 

Fernando Bignardi 

 

Neste capítulo, explicitamos o caminho metodológico percorrido para realizar 

a pesquisa de campo, desde o locus da pesquisa, os sujeitos participantes, 

materiais,  procedimentos e estratégias realizadas.  

Explorar essa realidade complexa, construída e reconstruída 

constantemente pelas significações e sentidos instituídos pelos idosos no seu 

mundo vivido na ILPI, a partilha de experiências que os idosos nos proporcionaram 

durante as atividades dialógicas, momentos vividos com marcas de sofrimento  e 

traumas jamais apagados da memória, levou-nos à pesquisa qualitativa. 

O foco principal deste tipo de pesquisa está no aprofundamento da 

compreensão de um fenômeno social, da relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e objeto. Como expõe Chizzotti, 

(2000, p.79): 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que [...] o conhecimento 
não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 
explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de  
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O 
objeto não é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e 
relações. 

 

  

 De tal modo, diante a natureza de nosso objeto de estudo, utilizamos a 

pesquisa qualitativa pautada numa perspectiva sócio-histórica da linguagem. 
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3.1 CENÁRIO DA PESQUISA 

 
 

A Instituição de Longa Permanência para Idosos, na qual o trabalho foi 

desenvolvido, é uma entidade sócio assistencial, de direito privado, sem fins 

lucrativos, fundada em 21 de março de 1957.  

A ILPI é mantida através de doações da comunidade e empresas que 

ajudam nas necessidades financeiras apresentadas, bem como pelos benefícios 

previdenciários dos próprios idosos institucionalizados (aposentadorias, benefícios 

de prestação continuada – BPC para idosos). Ela tem como missão, como exposto 

no seu Estatuto de Organização da Sociedade Civil (2005, p. 1) e de interesse 

público: 

Art 2º: A instituição tem por finalidade prestar promoção da assistência 
social à pessoa idosa desamparada e indigente de ambos os sexos, 
fornecendo-lhes moradia, segurança alimentar e nutricional, vestuário, 
medicamentos e funerais; sem distinção de crença política/religiosa, cor ou 
nacionalidade, prestando auxílio as autoridades eclesiásticas da Diocese e 
as civis em geral, dentro dos padrões das suas possibilidades. 
 
 

Dessa forma, vários idosos chegam até a instituição para obter assistência 

necessária para viver os últimos anos de suas vidas. E muitos são acolhidos após 

um estudo social realizado por profissionais de Serviço Social pertencentes à 

Política de Assistência Social do município (Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS ou do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS). 

O perfil dos sujeitos acolhidos é bem definido: idosos que não dispõem de 

condições financeiras para permanecer com a família; idosos em situação de 

abandono; idosos com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; idosos com 

vivência de situações de negligência familiar, institucional, de autonegligência, 

abusos, maus tratos e outras formas de violência. 
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Em síntese, a instituição onde realizamos a pesquisa busca acolher pessoas 

preferencialmente com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou 

com diversos graus de dependência, em natureza provisória e excepcionalmente de 

longa permanência, quando esgotadas as possibilidades de auto-sustento e convívio 

com os familiares. 

Os idosos possuem horários para realizar suas atividades, desde refeições 

até aquelas relacionadas à higiene pessoal. São alojados em dormitórios localizados 

em alas de acordo com o gênero. Além disso, como a instituição não conta com 

muitas atividades planejadas para realizarem ao decorrer do dia, os idosos são 

liberados para desenvolverem atividades indiscriminadas, tais como: assistir 

televisão, caminhar, ler, dormir, entre outras.  

Desde o ano de 2008 são realizados alguns projetos de extensão 

universitária na ILPI em questão, tendo em vista a proximidade com uma 

universidade pública, situada no município. Segundo a diretoria da própria ILPI, a 

cada ano, ao menos um curso, oferece alguma atividade, dentre as áreas de 

Educação Física, Psicologia e Fonoaudiologia. Ressaltamos que há 4 anos é 

realizado um estágio supervisionado de Psicologia, tendo em vista que não há na 

equipe técnica da instituição, profissionais desta área. 

A estrutura da instituição comporta 100 sujeitos, sendo que especificamente 

durante a pesquisa de campo atendia 83, totalizando 44 homens e 39 mulheres. Ela 

conta com 16 funcionários, dentre eles: cuidadores, cozinheiras, serviços gerais, 

secretária, técnica de enfermagem, dentista, enfermeira. Além de pessoas do 

município, também residem sujeitos advindos dos municípios da região. 

Embora a instituição objetive atender idosos, ela acolhe atualmente sujeitos 

de diferentes idades. Na época da coleta de dados, haviam 14 pessoas com idades 
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entre 30 e 50 anos; 15 pessoas de 50 a 60 anos; 20 sujeitos de 61 a 70 anos; 22 

pessoas com idades entre 71 a 80 anos; 10 pessoas de 81 a 90 anos; e 2 sujeitos 

com mais de 90 anos de idade.  

Vive também nesta instituição, uma população jovem de 30 a 50 anos, a 

qual foi excluída deste trabalho; é aquela precocemente institucionalizada, que 

necessita de cuidados ou simplesmente um lugar para viver por terem suspeita de 

algum processo demencial e por carecerem de família. Esses dados ratificam a 

heterogeneidade da população residente em instituições de longa permanência tanto 

no que se refere à idade quanto às condições de saúde. 

Uma dificuldade adicional para a maioria das instituições é o fato de abrigar 

pessoas com idade inferior a 60 anos. Em geral, são sujeitos com transtornos 

mentais, alcoolistas e, também, pessoas portadoras de necessidades especiais. São 

pessoas que requerem tratamento especializado e que, por falta de outras estruturas 

voltadas a esse tipo de atendimento, acabam sendo encaminhadas para as ILPIs. 

Ocorre que estas têm uma finalidade de outra ordem e por isso podem apresentar 

dificuldades em ofertar (ou mesmo articular-se junto aos serviços de saúde) um 

atendimento compatível com as necessidades dessa clientela (IPARDES, 2008). 

 

3.2 DEFINIÇÃO DOS PARTÍCIPES DO ESTUDO 

 

Cabe elucidarmos que foram inclusos, no grupo focal, os sujeitos com idade 

igual ou superior a 60 anos, que não apresentavam dificuldades vinculadas à 

linguagem, ou seja, que não tivessem alterações que os impossibilitassem de 

participar de atividades dialógicas, tais como: afasia, doença de Parkinson, 

Alzheimer e demências.  
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 Deste modo, foram excluídos deste estudo sujeitos com dificuldades 

significativas vinculadas à linguagem, e os sujeitos com idade inferior a 60 anos. 

Ressaltamos que cada um dos doze sujeitos incluídos nessa pesquisa será 

identificado por um numeral de 1 a 12. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário de Maringá sob o número 114.859/2012 (ANEXO A). 

 

3.3 MATERIAL 

 

Todos os encontros foram gravados em áudio. Para tal, utilizamos um 

gravador digital de voz- Powerpack DVR-2089 (2160 HR). Além disso, fizemos uso 

de um diário de campo, no qual registramos os acontecimentos relevantes durante 

as reuniões. 

Tendo em vista as estratégias dinâmicas realizadas durante as sessões de 

grupo focal, utilizamos, durante os encontros vários materiais, tais como um rádio 

portátil e gêneros textuais diversos: poemas, letras de músicas, notícias, biografia, 

memórias, contos, causos, Estatuto do Idoso, textos bíblicos e, também fizemos uso 

de figuras e fotos. 

Ao término dos dezesseis encontros com os idosos, realizamos entrevistas 

semiestruturadas orais com cada partícipe do grupo focal, com o objetivo de analisar 

o impacto das atividades propostas aos sujeitos institucionalizados. 
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3.4 PROCEDIMENTOS 

3.4.1 Primeira etapa 

  

Após a aprovação do Comitê de Ética e o assentimento verbal e escrito da 

ILPI, interagimos com uma funcionária da instituição, que, por ter convívio com todos 

os idosos institucionalizados, elencou os possíveis sujeitos que se enquadrariam nos 

critérios de inclusão da presente pesquisa. Logo após conversarmos com tal 

funcionária, iniciamos o convite aos idosos.  

Após esse processo, agendamos o primeiro encontro e obtivemos a 

assinatura dos termos de consentimento livre e esclarecido pelos participantes da 

pesquisa, conforme Apêndice A.  

 

3.4.2 Segunda etapa 

 

Foram realizados 16 encontros de grupo focal, semanalmente, no período de 

setembro a dezembro de 2012, em horários determinados pelos idosos, sendo que 

cada encontro teve duração de aproximadamente 90 minutos e foi norteado por 

temas específicos.  

Quanto aos temas norteadores da interação, tendo em vista a perspectiva da 

Promoção da Saúde, no primeiro encontro, os idosos foram solicitados a expor 

assuntos que gostariam que fossem abordados. E, também, no decorrer das 

reuniões, a partir da interação dos sujeitos, foram sugeridos os tópicos de 

discussões dos próximos encontros. 

O ambiente para a realização das reuniões foi a sala de espera do 

consultório odontológico da Instituição de Longa Permanência para Idosos, a qual 
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fica ao lado do prédio principal. Essa sala era organizada anteriormente, com a 

disposição das cadeiras em círculo, com o intuito de deixar o local agradável, 

tranquilo e acolhedor. 

Antes da realização de cada encontro, era preparada uma pauta, 

apresentada no Apêndice B, a qual continha o objetivo; a dinâmica a ser realizada, 

bem como as questões norteadoras a serem desenvolvidas em cada encontro.  

É importante evidenciarmos que o roteiro elaborado servia apenas como um 

guia para a discussão, havendo flexibilidade para incorporar questões de interesse 

do grupo de idosos, trazidas pelos participantes, mas que não haviam sido 

contempladas na referida pauta, visando favorecer o processo de constituição do 

grupo e de criação de possibilidades, de partilha entre os idosos. 

No início de cada encontro, a pesquisadora/mediadora explanava a 

finalidade da discussão e a importância da participação de todos. A pesquisadora foi 

a moderadora do grupo focal, de forma a distribuir as vozes, conduzir a discussão e 

mantê-la dentro dos tópicos de interesse do roteiro, de forma a destacar e organizar 

experiências, ideias, observações e necessidades do grupo.  

Ao finalizar cada encontro, a mediadora fazia anotações gerais a respeito do 

grupo e descrevia com mais detalhes alguma situação especial que havia marcado a 

reunião. 

No primeiro encontro, realizamos a abertura com boas vindas aos idosos, 

apresentação da moderadora/pesquisadora, explanação dos objetivos do estudo, do 

grupo focal, esclarecendo questões éticas, conforme a resolução 196/96. 

Evidenciamos os critérios de escolha dos participantes e a forma de registro – 

gravação em áudio. Explicamos que, neste trabalho, todas as opiniões e ideias de 

cada idoso eram relevantes e que não havia resposta ou posicionamento certo ou 
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errado, bom ou mau argumento, mas que estávamos interessados na conversa que 

aconteceria entre os membros do grupo. 

Ainda na primeira sessão de grupo focal, além das apresentações de cada 

participante e esclarecimentos acerca do propósito do trabalho, como já 

mencionamos, tivemos como objetivo possibilitar ao grupo a escolha de temas a 

serem abordados, de suas histórias de vida, que permitissem trocar experiências, 

atualizar o passado, elaborar o presente e o futuro. E, a partir das escolhas 

delineadas pelo grupo, as atividades linguístico-discursivas foram desenvolvidas no 

decorrer dos dezesseis encontros.  

Além disso, no primeiro encontro, preparamos um mural com figuras de 

fases da vida como: infância, com crianças brincando; juventude, com diversões, 

festas, namoros; fase adulta, com casamento, trabalho, religião, vida na instituição e 

figuras de objetos antigos, da atualidade e outras representativas de como será a 

vida futuramente, para despertar temas nas escolhas dos idosos e logo após 

fizemos as perguntas norteadoras.  

Elucidamos que as perguntas norteadoras fazem parte do roteiro 

semiestruturado que envolve o tópico em discussão, ou seja, questões que devem 

auxiliar o grupo a manter o foco no tema tratado em cada encontro. 

Tendo em vista que o grupo focal deve proporcionar um encontro em que os 

participantes sintam-se a vontade e seja um momento o mais informal possível, ao 

final de cada encontro era realizado um Coffee Break. E antes que os participantes 

deixassem a sala, um convite anunciando a data, hora e local do próximo encontro 

era entregue a cada um dos idosos. 

A segunda sessão de grupo focal teve como tema a juventude.  A 

moderadora do grupo levou algumas músicas de cantores que fizeram parte das 
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histórias de vidas dos idosos no passado e também músicas dos dias de hoje, com o 

intuito de remeter às lembranças de suas juventudes. A partir daí as discussões 

começaram e gradativamente as questões norteadoras foram sendo colocadas. 

No terceiro encontro, à temática foi a infância dos idosos institucionalizados. 

Como dinâmica da sessão, utilizamos uma caixa com vários brinquedos e cada 

idoso retirou um objeto com o propósito de os remeter às suas próprias brincadeiras 

de infância. A moderadora cantou juntamente com os idosos algumas cantigas de 

roda e depois leu o texto “Meus tempos de criança” (Rostand Paraíso) e a poesia 

“Ser criança” (Sandra Mamede). Posteriormente, realizamos as perguntas 

norteadoras da sessão.  

Já no quarto encontro, o tema em foco foi o trabalho laboral. Como material 

de apoio a moderadora realizou a leitura de algumas poesias, mostrou ferramentas 

em miniatura e figuras representativas de diversas profissões. Posteriormente 

iniciaram-se as interlocuções entre os idosos institucionalizados. 

O quinto encontro teve como assunto religiões. A moderadora levou como 

símbolo comum a quase todas as religiões, a Bíblia, e realizou a leitura de alguns 

trechos que os idosos solicitaram. Indagou os idosos sobre algumas questões 

norteadoras e assim demos início à discussão. Ao final, fizemos uma dinâmica de 

integração, ou seja, ao ritmo de uma música calma, cada um dos idosos teve os 

olhos vendados e por meio da sensibilidade teriam que adivinhar quem era o idoso 

disposto a sua frente e dar uma qualidade a essa pessoa. 

O sexto encontro teve como alvo das atividades linguístico-discursivas, as 

eleições. Enfatizamos que realizamos esse encontro uma semana após o 

acontecimento das eleições municipais em todo território brasileiro. Antes das 
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perguntas norteadoras, realizamos a leitura do gênero textual - notícia jornalística. 

Encerramos a sessão com um bingo. 

Na sétima sessão de grupo focal, o assunto girou em torno de mitos e 

lendas da nossa sociedade. Num primeiro momento, a mediadora do encontro fez a 

leitura do gênero textual conto, mostrou aos idosos figuras de personagens lendários 

e depois realizou as perguntas norteadoras. 

 Na oitava sessão, realizamos uma reflexão sobre crendices e práticas 

populares no processo saúde-doença (ervas medicinais, simpatias e remédios 

caseiros). Na dinâmica realizada, levamos várias plantas medicinais para os idosos 

reconhecerem e num segundo momento a mediadora leu trechos e mostrou 

gravuras do livro “As plantas que curam” (Moreira Yarza Acharam, 1985). 

Posteriormente, demos início às questões para discussão. 

O nono encontro teve como destaque os ditados populares e provérbios. 

Como estratégia facilitadora, a moderadora utilizou a contação de história “A 

vontade do falecido” (José Guimarães, 1986), e recitou alguns provérbios em que os 

sujeitos participantes precisavam completar oralmente. Logo após, fizemos as 

perguntas a fim de guiar o encontro. 

A décima sessão teve como foco de discussão práticas e costumes 

alimentares. Inicialmente a moderadora leu dicas do Ministério da Saúde para se ter 

uma alimentação saudável, fez algumas quadrinhas (trovas populares) com 

alimentos e mostrou algumas figuras de pratos típicos.  Em seguida, apresentamos 

as questões para dar continuidade às interlocuções. 

No décimo primeiro encontro, o tópico em destaque foi moda/estilos. 

Inicialmente a mediadora levou algumas roupas e acessórios relacionados ao tema, 
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que os idosos acabaram utilizando durante o encontro, mostrou revistas com 

pessoas de vários estilos e depois lançou as perguntas norteadoras. 

O décimo segundo encontro do grupo focal teve como enfoque “Viver Bem”. 

Num primeiro momento a moderadora contou a história e mostrou fotos de Nelson 

Mandela, pediu para refletirem e fazerem uma analogia com a vida na ILPI e após 

iniciou as perguntas norteadoras. 

No décimo terceiro encontro, as discussões pautaram-se em fatos 

relacionados a fatos marcantes nas vidas dos idosos institucionalizados. Num 

primeiro momento, a moderadora declamou a poesia “O tempo” (Mario Quintana) e 

os idosos escutaram a música “Oração ao Tempo” (Maria Gadu). Posteriormente 

propôs as perguntas para darmos início a situação de interação. 

No décimo quarto encontro, o tema em evidência foi envelhecer. 

Antecedente às perguntas norteadoras, a moderadora leu trechos do Estatuto do 

Idoso (2003). E como os idosos solicitaram em encontro anterior, finalizamos com 

um bingo. 

O décimo quinto encontro enfocou “A minha casa: ILPI”. Inicialmente a 

moderadora realizou a leitura do poema “A casa da gente” (Gilberto de Almeida) e 

depois fez as questões que guiaram a sessão. Ao final da sessão de grupo focal, 

fizemos um amigo secreto. 

No décimo sexto encontro realizamos uma retrospectiva e avaliação dos 

encontros realizados. Primeiro a moderadora levou o áudio “Como num filme” de 

Antonio Gil Neto, contando sua história de vida e logo após iniciamos as perguntas 

norteadoras. 

 Na tabela 1, apresentamos o cronograma dos dezesseis encontros  

realizados, com  a temática tratada em cada uma das sessões. 
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Tabela 1: Cronograma dos encontros do grupo focal e suas temáticas 

Encontro Tema em foco 

1º Escolha dos temas 

2º Juventude 

3ª Infância 

4ª Trabalho 

5º Religiões 

6º Militância política 

7º Mitos 

8º Crendices e práticas populares no processo saúde-doença 

9º Provérbios e/ou ditados populares 

10º Práticas e costumes alimentares 

11º Moda/estilos 

12º Viver bem 

13º Fatos marcantes na vida dos idosos 

14º Envelhecer 

15º Vida na ILPI 

16º Retrospectiva dos encontros realizados 

Fonte: A pesquisadora 

 

3.4.3 Terceira etapa 

 

Realizamos entrevista semiestruturada oral individual com os sujeitos da 

pesquisa (Apêndice C), após o término do décimo sexto encontro do grupo focal.  

A entrevista foi organizada com dez perguntas abertas, em um roteiro que 

incluiu questões para investigar os sentidos atribuídos pelos idosos as atividades 

linguístico-discursivas desenvolvidas no e com o grupo focal. Ressaltamos que as 

entrevistas foram realizadas no mês de janeiro do ano de 2013. 
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Num segundo momento transcrevemos, na íntegra, os encontros e as 

entrevistas, fizemos (re) leituras detalhadas dessas transcrições, relacionando-as 

com as anotações feitas no diário de campo, a fim de compor o corpus da pesquisa.  

 

3.5  BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

   

A análise e interpretação dos enunciados são elaboradas numa perspectiva 

bakhtiniana de linguagem, a partir dos princípios de Dialogia e Alteridade, os quais 

nos permitem afirmar que a constituição de um sujeito depende da alteridade, ou 

seja, depende das relações intersubjetivas estabelecidas por cada sujeito ao longo 

de sua existência. 

Convém salientar que essa ótica de análise consiste numa compreensão 

dialógica, que envolve os encontros de grupo focal e respostas dadas a entrevistas 

semiestruturadas individuais, os quais resultam de relações dialética com os 

discursos que se materializam na forma de enunciados. 

Ao propormos a análise dos dados desta pesquisa na perspectiva 

bakhtiniana da linguagem, temos a pretensão de explorar os sentidos estabelecidos 

pelos idosos subjacentes aos enunciados proferidos durante os encontros e as 

entrevistas individuais, a partir da identificação de enunciados do corpus. Deste 

modo, delimitamos três eixos temáticos, que compõem o corpus da pesquisa:  

- A motivação em participar dos encontros 

- A relação dos idosos com o outro: a partir da vivência grupal engendrada 

na/pela dialogia 

-A vida coletiva sob o prisma do idoso institucionalizado: relegado ao silêncio 
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Cabe destacar que os eixos temáticos foram organizados a partir dos 

conjuntos enunciativos elaborados pelos idosos, durante as entrevistas.  

No próximo capítulo, apresentamos a análise dos enunciados, sendo a 

perspectiva bakhtiniana, conforme afirmado anteriormente, a orientação teórico-

metodológica utilizada para a interpretação dos dados desta pesquisa.  
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4  OS ENCONTROS DE GRUPO FOCAL NA VOZ DOS IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 

"(...) não sabemos quem somos, se ignorarmos quem seremos; aquele velho, aquela velha, 
reconheçamo-nos neles. Isso é necessário, se quisermos assumir em sua totalidade nossa condição 

humana". 
Simone de Beauvoir 

 

 
 

Neste capítulo, analisamos o impacto das atividades linguístico- discursivas, 

apontadas pelos idosos institucionalizados partícipes do grupo focal e as questões 

evidenciadas pela mediadora/ pesquisadora durante os encontros. Apresentamos os 

atores sociais participantes do grupo focal e suas vozes expressas nos encontros e 

nas entrevistas realizadas após o término dos dezesseis encontros. 

 

4.1 OS ATORES SOCIAIS DO GRUPO FOCAL 

 

Participaram da presente pesquisa doze idosos, pois apesar da ILPI 

apresentar oitenta e três institucionalizados, destacamos a heterogeneidade da sua 

população no que se refere a doenças neurológicas e/ou psíquicas vinculadas a 

linguagem, paralelamente aos critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa. Assim, 

os sujeitos participantes foram nove mulheres e três homens com idades que variam 

entre 60 a 92 anos. Quanto ao estado civil, dentre eles, oito são solteiros, três 

divorciados e um viúvo. Deste modo, o estado civil predominante é de solteiros.  

 À escolaridade desses sujeitos foi variada: cinco têm o ensino fundamental 

incompleto, um o ensino médio incompleto, quatro nunca frequentaram a escola e 

dois têm ensino superior completo. 

Constatamos que o tempo de residência na ILPI foi variável de um a mais de 

dez anos, como evidenciamos na tabela 2. Alguns idosos são visitados por pessoas 

da comunidade, como por exemplo, da Pastoral do Idoso de igrejas católicas do 
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município, que esporadicamente fazem um lanche e passam à tarde com os idosos. 

Outros são visitados por familiares, amigos, e foi notório o fato que as visitas de 

parentes diminuem à medida que aumenta o tempo de institucionalização.  

 

Tabela 2: Tempo de institucionalização dos sujeitos participantes da pesquisa 

 

Sujeitos Tempo de institucionalização 

Sujeito 1 2 anos 

Sujeito 2                          5 anos 

Sujeito 3 2 anos 

Sujeito 4 7 anos 

Sujeito 5 5 anos 

Sujeito 6 1 ano 

Sujeito 7 7 anos 

Sujeito 8 17 anos 

Sujeito 9 20 anos 

Sujeito 10 1 ano 

Sujeito 11 2 anos 

Sujeito 12 5 anos 

Fonte: A pesquisadora 

 

4.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELOS IDOSOS 

AS ATIVIDADES DO GRUPO FOCAL 

 

Antes de apresentarmos os enunciados elaborados pelos sujeitos da 

pesquisa, faremos algumas considerações a partir das anotações feitas no diário de 

campo durante os encontros. 

 Foram várias às visitas até a instituição para convidar individualmente cada 

idoso, visitas nas quais a pesquisadora destacou que seriam momentos de 
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conversas em grupo, para compartilharem temas de suas vivências, falar sobre si 

mesmos, ouvir a fala dos outros. 

Durante as visitas para a realização dos convites, observamos que a 

instituição em questão é um lugar organizado, oferecendo condições de higiene, 

salubridade, segurança e acessibilidade.  

Logo à entrada situa-se o prédio principal com a sala da administração, uma 

sala de televisão, um amplo refeitório, uma cozinha, quartos coletivos que separam 

homens e mulheres, sendo que alguns sujeitos possuem quartos individuais. Na 

parte de trás do prédio principal, há uma ala de quartos e uma lavanderia e, ao lado, 

uma sala onde fica o consultório odontológico. Numa área externa, são inúmeras as 

cadeiras dispostas lado a lado, o que, por sua vez, busca tornar as relações 

interpessoais próximas, mas ao mesmo tempo distantes, visto que alguns passam o 

dia todo sentados olhando para o horizonte. Ou seja, embora o espaço físico 

viabilize proximidade entre os residentes, isso não garante, interação e proximidade 

intersubjetiva. 

Observamos a presença de muitos sujeitos com limitações físicas, sobretudo 

cadeirantes. Dentre as atividades de vida diária alguns passam grande parte do dia 

sentados num banco, olham algum acontecimento, como alguém a passar, um carro 

a estacionar; outros idosos passam o dia numa sala com uma televisão; outros 

circulam pela instituição escutando um rádio portátil.  

Tem-se ainda o momento da roda de chimarrão, em que pequenos grupos se 

formam. Porém, mesmo assim há monotonia, olhares fixos, conversas restritas. 

Pudemos perceber o quanto os idosos ficam curiosos e contentes quando 

alguém que não reside na ILPI chega até ela. Apontamos esse fato como uma 

oportunidade do sujeito ter o contato com pessoas, com a vida fora da instituição. 
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Pois, levam uma vida regrada, dificilmente saem deste local. Até quanto aos 

momentos de alimentação, os idosos seguem uma rotina: café da manhã às 7:30 h; 

almoço às 10:30 h; lanche às 14:30 h e às 17:00 h o jantar. 

Não podemos esquecer que o idoso ao chegar à instituição, traz consigo 

uma bagagem cultural, sua história de vida, e, muitas vezes, é obrigado a abrir mão 

no momento da institucionalização, em detrimento à sua inserção na nova condição 

de vida focada em aspectos biológicos, tais como: alimentação, higiene e 

medicação. 

O isolamento dos idosos em ILPI é classicamente apontado pela literatura 

como característica comum do abrigamento (DEL DUCA et al, 2012). Nessa direção 

pudemos observar que alguns idosos tendem a se isolar. Outros têm prazer nas 

atividades e trabalhos cuja competência é dos funcionários que recebem para isso: 

auxílio na preparação das refeições, auxílio na limpeza, na portaria, na lavanderia e 

até ajuda mútua para com os idosos com limitações físicas e/ou mentais na sua 

locomoção, alimentação e higiene. Observamos que os cuidadores da instituição 

possuem um total controle sobre a medicação de cada sujeito institucionalizado.  

No que se refere aos encontros, precedentemente à primeira sessão, a 

pesquisadora fez e entregou um convite para cada um dos doze idosos. Nesse 

convite estavam registrados o dia, o local e o horário das reuniões, ressaltando a 

importância da participação de todos. Pudemos perceber que os idosos, quando 

foram convidados a participar dos encontros do grupo focal, demonstraram-se 

preocupados com o dia e o horário do encontro. Isto é, eles mostraram que queriam 

memorizar tais dados para que pudessem estar presentes nas reuniões. 

Com o passar do tempo, observamos que os encontros se tornaram 

momentos que os idosos esperavam e até mesmo se preparavam durante a 
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semana, colocavam roupas de passeio, ajudavam a pesquisadora/mediadora na 

preparação do espaço do encontro.  

Durante a realização dos trabalhos em grupo houve ajuda mútua para com 

os partícipes cadeirantes, principalmente no transporte deles até o local das 

reuniões, também os idosos relembravam uns aos outros o dia e horário das 

mesmas. 

Evidenciamos o comprometimento dos idosos com o grupo, pela 

assiduidade nos encontros, pois participavam independentemente de terem alguma 

outra atividade em ambiente institucional ou não, até mesmo nos dias chuvosos em 

que a locomoção ao espaço da reunião não era tão favorável. Um dos sujeitos 

mudou o dia da visita do seu familiar para não sofrer interferência na sua 

participação no encontro. Assim, não podemos deixar de expor que, durante os 

encontros, alguns acontecimentos foram marcantes e permitem uma reflexão do 

impacto desse trabalho grupal na vida dos idosos institucionalizados. Dentre tais 

acontecimentos, mencionamos a participação de um sujeito em alguns dos 

encontros mesmo em período pós-operatório; a participação dos sujeitos em 

horários que seriam ofertadas atividades especialmente para eles em ambiente não 

institucional; participação de pessoas com dificuldades de locomoção independente 

da condição climática. 

Um elemento que cabe destacar que se fez presente desde o início nesta 

pesquisa foi à fragilidade emocional dos idosos, expressa até mesmo em lágrimas. 

Grande parte dos institucionalizados estão ali contra sua vontade e deixavam 

escorrer lágrimas ao falarem de sua vida antes da institucionalização. 

 Outro aspecto que veio à tona em todos os encontros realizados foi à 

questão do relacionamento dos idosos com as suas respectivas famílias e com as 



72 

 

 

regras da instituição. Pois, em todos os encontros independente do tema em foco, 

os sujeitos relacionavam o assunto com seus familiares e a saudade que têm de 

seus lares. Demonstravam-se indignados com a condição em que vivem, pela falta 

de controle sobre a própria vida, que envolve desde o aspecto financeiro até a 

alimentação, pelo distanciamento de suas famílias, relatando a falta de visitas. 

Nesse sentido, cabe explicitar que, com a institucionalização, “o idoso na 

situação de dependência perde a condição de administrar a sua vida, fica cada vez 

mais submetido à vontade e às decisões da instituição, anulando gradativamente 

sua identidade” (HERÉDIA et al  2004, p.14).  

Em seguida enfatizaremos o corpus da pesquisa, organizado em categorias, 

através dos conjuntos enunciativos elaborados pelos idosos institucionalizados. 

 

4.2.1 A motivação em participar dos encontros 

 

Os enunciados que apresentaremos neste eixo temático revelam as 

motivações que levaram os idosos a participarem dos encontros. Nos discursos 

produzidos por eles, é clara a possibilidade de se verem como sujeitos ativos num 

contexto relacional; a escuta; a vivacidade a partir do uso significativo da linguagem.  

Ao serem questionados sobre o que os motivou a participar dos encontros, os 

idosos anunciam: 

 

Saí um pouco de lá, mudar o ambiente e parecer importante, 
sair daquela rotina de todo dia a mesma coisa, sai de um lado 
e vai pro outro e vai cá e pra lá. Da cadeira pra cama, da cama 
pra cadeira. Uma atividade diferente que motivou muito (Sujeito 
1). 
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 No encontro a gente se distrai. Não é fácil ficar só lá. Eu ficava 
esperando chegar a quinta, se não a semana parece que ficava 
vazia (Sujeito 3). 
 
 

Os sujeitos 1 e 3, ressaltam que participar do grupo focal permitiu saírem da 

rotina sem sentido em que vivem, com a possibilidade de serem participantes de 

uma atividade dialógica a partir dos encontros. O sujeito 3 destaca a atividade 

linguístico-discursiva grupal que ocorria todas às quintas-feiras, como momento 

esperado durante a semana. 

Convocando as posições de Goffman (1961) já mencionadas no capítulo 2, é 

evidente, no discurso do Sujeito 1, a austera rotina diária da ILPI, semelhante a das 

instituições totais, em que tudo acontece num coletivo configurado por atividades 

repetitivas, sem privacidade. Nesse sentido, chama-nos atenção o fato de as 

vivências de submissão e obediência na ILPI levarem os sujeitos a uma posição de 

insatisfação com a vida.  

Na realidade cotidiana de idosos institucionalizados não há atividades que 

promovam a integração entre eles, assim, tendem a se tornar mais introspectivos e 

isolados entre si e do convívio social, como destaca o estudo de Freitas e Scheicher 

(2010). 

Goffman (1961) menciona algo importante a esse respeito. O autor afirma que 

a dissolução subjetiva promovida pelo processo de institucionalização, mediante as 

condições de vida que os sujeitos são submetidos, caracterizadas pela rotina diária, 

pela perda de propriedade, pela barreira entre instituição e o mundo externo, 

promovem o “processo de mortificação ou de mutilação do eu”. Nas palavras de 

Goffman (1961, p. 31), o sujeito institucionalizado é “obrigado a participar de 

atividades cujas consequências simbólicas são incompatíveis com sua concepção 

do eu, obrigado a executar uma rotina diária de vida que considera estranha a ele”. 
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Numa instituição total, os ataques do eu, pelo controle da vida diária, pelo 

papel de submissão, colocam as ações dos sujeitos institucionalizados à mercê de 

sanções. Violenta-se a autonomia do ato (GOFFMAN, 1961). 

Neste contexto, urge o papel da linguagem como constitutiva do sujeito, para 

que os idosos se apossem de suas vozes, reconheçam que estão vivos. Pois, 

Bakhtin (2010, p. 174) enfatiza que, “viver significa ocupar uma posição axiológica 

em cada momento da vida”. Bakhtin refere que nos tornamos sujeitos em contato 

com outros sujeitos. O tu é condição de existência do eu. 

Assim, ainda no sentido da motivação em participar dos encontros, eis o que 

os idosos declaram: 

O que me motivava é que eu ficava muito curioso, sobre qual 
seria o assunto do próximo encontro. E eu já ficava pensando 
tudo que foi falado durante o último, e no que poderia contribuir 
no próximo (Sujeito 2). 

 
Pois eu lembro que em setembro, você foi me convidar e eu já 
fiquei motivado e curioso em participar do encontro. Eu vim em 
busca de aprender alguma, alguma coisa que a gente não 
sabia né, e num encontro assim, papeando um com o outro a 
gente aprende muita coisa. O importante é ser proveitosa a 
conversa, a conversa em grupo tem utilidade, a gente aprende 
muita coisa que não sabe, escuta muita coisa que não sabe 
também (Sujeito 12). 
 
 

Os enunciados dos sujeitos 2 e 12, manifestam a motivação atrelada a 

necessidade de aprender a partir do encontro com o outro. O sujeito 2 enfatiza a 

curiosidade como motivação, propondo-se como ativo na atividade dialógica, na 

medida em que se reconhece como capaz de contribuir com o outro. O sujeito 12 

também menciona a curiosidade e a conversa em grupo  como produtiva e capaz de 

produzir conhecimento a partir da relação com os outros participantes. 
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De tal modo, dentre as motivações que levaram os idosos a participarem dos 

encontros, ressaltamos a vontade para o engajamento numa atividade prazerosa, 

com ações que valorizassem suas histórias de vida, suas crenças, seus valores. 

Mais um elemento que merece destaque é que entre as motivações, estavam 

às expectativas dos participantes em relação a outras experiências que poderiam 

compartilhar de acordo com a temática do próximo encontro e, a partir dessa 

interação poder desvendar a si mesmo para o outro. 

Fica evidente, nos enunciados dos sujeitos, que a atividade grupal 

engendrada na/pela linguagem, traz a possibilidade de um novo espaço de 

identificação na ILPI.  

 Na ILPI, onde quase sempre outros atores têm falado por eles, o incremento 

de um grupo focal pautado na perspectiva dialógica ressalta a importância do 

discurso de cada idoso, marcado por um processo de alteridade mútua, o que fez 

emergir uma posição de sujeito participante, de sujeito valorizado.  

Na mesma trilha discursiva em torno da motivação em participar dos 

encontros, seguem as palavras dos sujeitos 3 e 11: 

 

Foi uma boa, assim a gente nem vê o tempo passá. Precisa de 
uma reunião, participar de um grupo. O que achei importante é 
encher a cabeça de coisas que prestem. Isso faz bem, até 
parece que dá mais inteligência pra gente né (Sujeito 3). 
 

Com diálogo a gente nem lembra que tá aqui. Diálogo sadio né. 
Com gente que fale coisa boa, porque às vezes você vai 
conversar e não se aproveita nada, às vezes só reclama da 
vida, e a gente já tá aqui né (Sujeito 11). 
 
 

 O sujeitos 3 e 11 revelam sua motivação para participarem de atividades 

significativas que valorizem o seu viver, que valorizem seus relatos pessoais, as 
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experiências que amealharam  ao longo da vida. Foi possível vislumbrar em seus 

enunciados a busca de atividade dialógica capaz de significar a própria vida.  

Outro aspecto nítido nos enunciados dos idosos é a questão da 

temporalidade na vida institucionalizada. Como afirma Goffman (1961), existe um 

sentimento de que o tempo vivenciado no estabelecimento é tempo perdido, tirado 

da vida do sujeito, algo que precisa ser cumprido, preenchido. Tal sentimento de 

tempo morto pôde ser (re) significado a partir da participação dos idosos nas 

atividades linguístico-discursivas, sendo também uma das motivações neste tempo 

vivido na ILPI. 

Os encontros de nosso grupo focal, como já mencionamos, tinham duração 

prevista de aproximadamente 1 hora e meia. Porém, no encerramento de cada 

encontro, era visível o querer permanecer nas reuniões. 

 A seguir, apresentamos os discursos dos sujeitos 4 e 9 que enunciam como 

puderam falar de si, tiveram a oportunidade de dialogar sem se preocupar com pré-

julgamentos que partem de noções dicotômicas certo/errado. 

 

Sendo pra papeá tá bom. Pra eu tá bem quieta só que eu teja 
bem doente. Aqui fala, vê os outros falando é tão legal, não é 
assim que tem que acerta, não pode errar. É bom que você 
não pressiona a gente, fala aquilo que quiser. Mas vou te 
contar valeu a pena mesmo (Sujeito 4). 
 
 
Eu senti muita liberdade. E como não tinha certo ou errado eu 
me sentia a vontade, não tinha medo de errar (Sujeito 9). 

 
 

 
Constatamos nos discursos dos sujeitos 4 e 9 que a motivação em participar 

dos encontros de grupo focal também fazia menção à liberdade,  o poder falar e 

ouvir o outro em um processo capaz de empoderá-los. Assim identificamos quão 
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importante configura-se a presença de um mediador, pautado em uma perspectiva 

dialógica e envolvido com a promoção de saúde, para distribuir as vozes entre os 

participantes, encorajá-los a reconhecerem que são únicos, singulares e, a partir da 

interação despertar o desejo, o sentido do eu-para-si e do eu-para-o-outro, por meio 

de temas de interesses dos idosos.  

 Empoderamento, em Promoção da Saúde, como já explicitamos no capítulo 

1, está associado a formas alternativas de se trabalhar as realidades sociais, num 

processo que auxilie os sujeitos a conseguirem um entendimento sobre suas forças 

pessoais e sociais para poderem agir de modo a melhorar sua situação de vida. 

 Os idosos institucionalizados, pelo que pudemos identificar, vivem em 

situações de desempoderamento. Em contrapartida, as atividades dialógicas trazem 

a possibilidade dos mesmos vislumbrarem um espaço para que se vejam como 

ativos num contexto relacional, dando poder a si mesmo e ao outro a partir do 

diálogo. Pois, a riqueza da experiência de cada sujeito, a interação com pessoas 

que, apesar de viverem no mesmo ambiente, estarem afastadas, apontam 

possibilidades para que os idosos sintam-se pertencentes a um grupo, nesse caso, a 

um grupo focal. 

Ressaltamos que o empoderamento é construído num contexto de relações 

com os outros. Deste modo, durante nossas reuniões, o contentamento de estar 

para o outro, a clarificação dos próprios valores, indicam que o processo de 

empoderamento pôde ser retomado no grupo de idosos estudado. 

 Diante dos discursos dos idosos, também ressaltamos a estratégia de grupo 

focal, como promoção do diálogo. Nos encontros, a mediadora convocava os idosos 

a falarem sobre si, sobre suas vivências, suas opiniões, sempre com um tema em 

foco; para que cada idoso pudesse escutar e ser escutado. 
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 Entendemos que, em meio as motivações dos sujeitos em estar no grupo, as 

atividades linguístico-discursivas ofereceram condições dos idosos recordarem, 

rememorarem, significarem fatos passados e sua história pessoal, como exposto no 

discurso do sujeito 8: 

 

O que me motivou é que achei importante, pois assim, mesmo 
velho a gente se recorda aquilo que passou, não só coisas 
boas né, fiquei sabendo de muitas coisas que não sabia, vai 
expondo mais até o que às vezes fica esquecido. E quanto 
mais se vive mais aprende né (Sujeito 8). 
 

Ancorados na perspectiva sócio-histórica, afirmamos que o idoso, a partir das 

atividades dialógicas, pôde compartilhar o reconhecimento de si mesmo.  A prática 

significativa de linguagem oportuniza a retificação do sujeito institucionalizado 

acerca da própria velhice, numa atividade (re) constitutiva da subjetividade. 

 Testemunhamos o manancial de conhecimentos, experiências, vivências 

destes idosos institucionalizados. Isso nos traz a reflexão de como eles podem 

contribuir com a sociedade, ao contrário do que eles próprios conseguem perceber 

de um ponto de vista de quem esta do lado de dentro dos muros da ILPI. 

 Ao serem reconhecidos como sujeitos eles se reposicionam como pessoas 

que podem contribuir com outras, falando com elas e as ouvindo. 

 Nesta perspectiva, concebemos o sujeito idoso como recurso social, como 

sujeito capaz de desempenhar novos papeis sociais, não numa visão do idoso como 

incapaz, como inútil, mas como agente social, pelo que já desempenhou no decorrer 

de sua trajetória e do que tem capacidade de desenvolver devido a sua experiência. 

 Na mesma trilha discursiva, consideramos indispensáveis práticas linguístico-

discursivas que oportunizem o compartilhar das vivências dos idosos que 
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envelhecem em ILPI.  Nesse sentido o sujeito 5 destaca o ato participativo, não 

indiferente aos encontros. 

 

Nem que tivesse chovendo, o frio como tivesse, vinha, nem 
que eu me molhasse, porque a minha vontade era de 
participar, de vim parelhinho, desde o dia que você me 
convidou eu fiz o plano de vim parelhinho, como eu disse pra 
você. É que sou muito nervosa, e falar a gente fica menos 
nervosa. Essa foi a minha grande motivação (Sujeito 5). 
 
 
A gente se explica né, faz bem pra gente. Não tem coisa 
melhor quando a gente tá meio nervosa e, daí pra passa tem 
que ir prosear (Sujeito 8). 
 
 

A interação para os sujeitos 5 e 8 tem o efeito de acalmá-los, lugar de 

organizar e expressar seus sentimentos, anseios, temores. Esses discursos afirmam 

o papel da palavra como aliviadora de tensões, como organizadora dos fatos e atos. 

A análise do discurso do sujeito 5, por uma perspectiva bakhtiniana, remete ao ato 

participativo, não indiferente, responsivo do agir humano, pelo  comprometimento do 

idoso com o grupo formado por outros idosos, como evidencia o seguinte trecho: 

“minha vontade era de participar, de vim parelhinho”, ou seja, de assiduamente estar 

no grupo.  

 Muitos participantes, pela falta de equilíbrio, dificuldade de locomoção, 

vinham de mãos dadas, como numa corrente humana até o encontro. Fato marcante 

em nossa vivência grupal. Também relembramos que antes do horário estabelecido, 

já estavam à espera da atividade grupal. Alguns demonstravam alegria, ao poder 

auxiliar na disposição das cadeiras, ao ajudar os cadeirantes chegarem até o local, 

em outras palavras, ao sentirem-se úteis. 

 Assim, identificamos a partir dos momentos de convivência com os idosos 

participantes da pesquisa, que a interação durante os encontros, propiciou o 
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comprometimento mútuo para que todos os idosos, especialmente, aqueles com 

certa dificuldade de locomoção participassem das atividades. 

Também acerca da motivação em participar dos encontros, os idosos referem 

à forma como o convite foi feito, a relação com um momento de alegria. 

 

A tua delicadeza de fazer o convite sabe, me motivou. E você 
sabe que aqui não tem muita coisa pra gente se distrair, eu 
passo a maior parte do tempo lá no meu quarto, eu acabei me 
entrosando melhor aqui no grupo. Na quinta-feira cedo eu já 
tava lembrando que era dia do grupo, tava preocupada se ia 
ter. Porque é um momento que alegra a semana da gente aqui 
(Sujeito 7). 
 
 

O sujeito 7 revela a atividade dialógica como possibilidade de entrosamento, 

de divertimento, de alegria. Como já mencionamos, a vivência diária da 

pesquisadora com seus avós, enaltece a significância da oportunidade de dar voz a 

um idoso. Por isso, na realização do convite para cada idoso, foram horas e horas 

de escuta. 

Ressaltamos que com a finalização da pesquisa de campo, explicitamos aos 

idosos que iniciaríamos as entrevistas individuais. Todos queriam ser os primeiros a 

conceder essa entrevista. Assim, foi visível a necessidade dos participantes em 

serem escutados, ter a atenção de um outro.  

Idosos que residem em ILPIs estão, geralmente, em situação de maior 

restrição em termos de participação social, já que ficaram fora dos laços que o 

vinculavam à família, ao trabalho, aos amigos, à cultura, e por meio dos quais 

estabeleciam sua possibilidade de estar no mundo. Estas são algumas das 

consequências que denotam tendência ao isolamento social neste ambiente.  



81 

 

 

Torna-se oportuno enfatizarmos que a Organização Mundial de Saúde, no 

plano gerontológico, reconhece a prevenção do isolamento social como uma medida 

necessária para a promoção da saúde na velhice (WHO, 2002).  

Isso é um passo importante quando nos debruçamos sobre as questões do 

envelhecimento, tendo em vista que a maior parte dos textos e intervenções 

dedicados aos idosos adotam uma perspectiva excessivamente medicalizada, que 

toma a velhice como uma fase marcada pela enfermidade, ou seja, uma posição 

insuficiente para abarcar as inter-relações complexas que regem a saúde do idoso. 

Nesse contexto, os pressupostos da promoção da saúde constituem uma 

opção teórica que preenche as lacunas deixadas pela ótica biomédica, e podem ser 

resumido em uma frase: “[...] valorizar as pessoas” (SEEDHOUSE; CRIBB, 1989). 

Podemos inferir, a partir da análise dos discursos dos sujeitos por uma 

perspectiva bakhtiniana, que a promoção da saúde na ILPI é possível através da 

interação. 

Em meio a este contexto, nos remetemos a importância da linguagem, da 

palavra viva, para os idosos institucionalizados. Eis o que o sujeito 10 enuncia a 

esse respeito: 

 

Chegava quinta-feira eu ficava alegre, tinha uma esperança, 
pensava, opa, eu vou contar tal coisa no grupo, e fica 
trabalhando a cabeça, olha vou contar isso, vou contar aquilo, 
e quando chegava o encontro ficava alegre. Envelhecer aqui é 
a certeza que acontece conosco, todo mundo envelhece, nós, 
nós conhecemos a velhice. Eu vou te contar que me dou com 
pouca gente aqui, eu converso mais com o rapaz do portão. Eu 
noto aqui que 60% das pessoas aqui são neuróticas, meio 
loucas, então eu prefiro muitas vezes ficar quieto. Mas só ficar 
lá não é fácil (Sujeito 10). 
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 Fato também evidente no discurso do sujeito 10 é a convivência na ILPI com 

pessoas com transtornos mentais. Os idosos que participaram dos encontros, 

frequentemente em seus discursos, afirmam que a convivência com o grupo de 

sujeitos debilitados mentalmente, diminui ainda mais a interação entre eles, e que 

estes deveriam estar em um outro espaço físico.  

Ao analisarmos os relatos desses idosos, é possível afirmar que, para eles, o 

trabalho grupal teve como motivação: sair da rotina sem sentido em que vivem; 

curiosidade e necessidade de aprender a partir do encontro com o outro; alimentar-

se de atividades significativas que valorizem suas histórias de vida; poder falar e 

ouvir o outro em um processo capaz de empoderá-los.  

Percebemos assim, em seus enunciados, as motivações que os convocaram 

a participarem dos encontros. 

 

 

4.2.2 A relação dos idosos com o outro: a partir da vivência engendrada na/pela 

dialogia 

 

Neste eixo temático apresentamos os sentidos que os idosos dão às suas 

vivências com o grupo focal, ou seja, do tema principal de nossa pesquisa que é a 

interação sócio-verbal. 

 Os idosos, quando indagados sobre o que as conversas em grupo 

representaram para eles, declaram: 

 

Aprendizado de um com o outro, aprendi muito. Um conta sua 
história e você começa a aprender como era a vida da pessoa, 
assim como a gente vivia uma vida diferente, vai comparando o 
modo de vida de cada um, aí fica pensando, puxa vida, será 
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que era bom, será que não era. E como eu me senti acolhido 
nesse grupo, me senti a vontade (Sujeito 1). 
 
 
Uma oportunidade de crescer, pois através das conversas, a 
gente coloca as opiniões, enriquece o vocabulário. Eu tive 
chance de expor minhas ideias, conversar, conhecer melhor as 
pessoas que moram comigo (Sujeito 10). 
 
 

Dos enunciados expostos anteriormente, entendemos que a representação da 

interação grupal para os idosos foi uma oportunidade de apropriação de novas 

possibilidades, crescimento pessoal e acolhimento. 

O sujeito 10 ressalta que o grupo focal, pautado em atividades dialógicas, 

oportunizou crescimento pessoal, pois, por meio das conversas estabelecidas, ele 

percebe uma chance de estar para o outro, relatando suas opiniões; e de conhecer 

esse outro que reside com ele. 

As atividades linguístico-discursivas, desenvolvidas ao longo dos encontros, 

proporcionaram aos idosos o reconhecimento dos outros sujeitos residentes, num 

espaço institucional em que as relações de alteridade são restritas. Como 

constamos nos discursos dos sujeitos: 

 

Para mim foi uma autoajuda, porque assim eu fiquei 
conhecendo aos poucos os colegas, muitos eu não sabia o 
conhecimento que têm, porque muitos demonstram-se tão 
friamente e quando a gente vai ver têm uma bagagem tão 
espetacular e eu acabei me entrosando melhor aqui. Na minha 
opinião, eu acho que deveria ter alguém que continuasse a 
fazer os encontros, urgentemente, que nem esses, que bateu 
aquele dia da semana nos já estávamos olhando, vai ter ou 
não, eu sondava pelo carro (Sujeito 4). 
 
 
Gostei de todos os encontros. Todos levavam pra um elo só. 
Serviu para eu conhecer melhor algumas pessoas que eu até 
tinha medo daqui, que pareciam tão sérias que eu não tinha 
trocado uma palavra (Sujeito 11). 
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Sabe que amigos são poucos os que eu tenho aqui. E o grupo 
era pra escutar também né, assim eu conhecia melhor eles 
(Sujeito 12). 
 
 
Se não fosse essas conversas eu não poderia conhecer melhor 
quem vive comigo, e eu aprendi a ver as pessoas aqui como 
minhas amigas. Porque eu considerava que não conhecia 
ninguém realmente de verdade, que eu pudesse ter confiança 
(Sujeito 7). 
 
 
Eu conheço as pessoas daqui, conheço assim, mas assim a 
funda não conheço. Porque aqui no grupo a gente vai pegando 
mais confiança de tudo, porque eu até tenho confiança, mas 
não aqueeeela confiança (Sujeito 11). 
 
 

Com os enunciados dos sujeitos relatados anteriormente, podemos afirmar 

que a partir do diálogo, os idosos puderam conhecer o outro, num processo de 

escuta, de entrosamento e estabelecimento de confiança.  Eles revelam que as suas 

relações com o outro na vida cotidiana institucionalizada é marcada pela indiferença, 

pela falta de confiança.  

 Os sujeitos evidenciaram que, apesar de partilharem o mesmo local, de 

estarem reunidos pelo tempo/espaço na ILPI, não vivem momentos para promover a 

interação, o que os caracteriza a partir de um agrupamento de sujeitos e não de um 

grupo. Já nos encontros proporcionados aos idosos, focados em atividades 

dialógicas, eles se reconheceram enquanto integrantes de um grupo, a partir da 

possibilidade de se reconhecerem enquanto sujeitos, pelo compartilhamento de suas 

histórias de vida. 

Enfatizamos, dessa forma, a distinção entre grupo e agrupamento. O 

agrupamento é composto por um conjunto de pessoas que convive partilhando de 

um mesmo espaço, mas com distanciamento inter-relacional, porém, com uma 

potencialidade para se constituir como um grupo propriamente dito (MACHADO, 
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BERBERIAN, MASSI, 2007). Na ILPI há essa aglutinação de pessoas, na qual a 

relação entre os institucionalizados é ínfima. 

A transformação de um agrupamento em um grupo é um processo dinâmico, 

pressupõe que os sujeitos assumam uma posição de interlocutores uns dos outros. 

Essa superação se dá no processo grupal, fundamentalmente, condicionada às 

maneiras como ocorrem os vínculos e as formas como os papéis são assumidos 

pelos sujeitos no grupo.  

Em nossos encontros propostos, os idosos passaram a agir com e sobre a 

linguagem, houve uma integração coletiva com um fim comum: a interação, a partir 

da organização de relatos de suas vidas, de ideias, de opiniões, de experiências no 

e para o grupo. 

Nos primeiros encontros, todos se mostraram mais retraídos, ou quando um 

idoso falava outro também queria falar ao mesmo tempo. Mas, com o passar dos 

encontros houve mudanças. Era nítido o respeito do turno dialógico de cada um, e o 

ouvir o outro passou a ser um processo de consolidação. 

O trabalho de linguagem, nesta perspectiva dialógica, na ILPI, veio instaurar 

um grupo, nesse ambiente físico em que as relações são, de forma distantes.  Tal 

pesquisa ratificou que, a promoção de interações significantes entre os residentes 

da instituição é capaz de significar e resignificar a vida, de cada um. 

Assim, o grupo potencializou as possibilidades de autonomia de cada um 

dos sujeitos. O sujeito e o grupo influenciaram-se reciprocamente, propiciando uma 

interação cada vez mais definida e intensa. À medida que se constituiu como grupo 

e passou a compartilhar necessidades em função de objetivos comuns, houve o 

fortalecimento de laços, como os sujeitos declaram: 
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Eu fiz fortes amizades durante nossas conversas. Sabendo um 
poquinho cada vez da opinião de um e de outro, confirmei que 
a gente precisa pôr a nossa ideia (Sujeito 6). 
 
 
Eu pude ver mais pessoas daqui como minhas amigas mesmo. 
Vi que têm pessoas que parecem uma caixinha de surpresa 
(Sujeito 8). 
 
 
A coisa boa é a amizade que a gente tem com tudo mundo, 
graças a Deus. A gente sempre cuida pra não agravá os outros 
aqui, se não vira aquela brigarada. O grupo pôde firmá isso, vê 
o que fala (Sujeito 5). 
 
 

Os discursos afirmam que os outros/idosos para os quais a palavra é dirigida 

não são meros receptores, mas participantes ativos no curso da interação viva. 

Remetem à unicidade, à alteridade de cada um, com sua participação e não 

indiferença à singularidade dos outros. 

Ao que concerne a singularidade dos sujeitos, cabe recorrermos às 

afirmações de Faraco (2003). Para esse autor os sujeitos são concebidos pelo 

Círculo de Bakhtin, dialeticamente, como sociais e únicos. Pois, o ser humano ocupa 

um lugar único, uma vez que reage às condições objetivas de forma distinta. 

Conforme Bakhtin, ser implica capacidade de mudar. Cada sujeito muda de 

acordo com os diferentes outros com os quais ele se relaciona. Nossa subjetividade 

vai se transformando continuamente em nossas e novas relações que 

estabelecemos com os outros.  

Mais uma vez destacamos que, a partir dos discursos dos participantes do 

grupo focal é visível o incentivo ao fortalecimento das relações de amizade durante 

os encontros propostos. Segundo Rissardo et al (2012) tais relações surgem como 

uma estratégia significativa a ser usada pelos profissionais de saúde para 
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incrementar o local no qual o idoso reside, promovendo sua saúde e fazendo-o 

experimentar o prazer dos vínculos no seu viver. 

Portanto, queremos chamar a atenção para a função determinante que a 

linguagem, enquanto prática discursiva pode assumir na vida do idoso 

institucionalizado, pois traz a possibilidade do sujeito reconhecer sua vez no diálogo, 

num lugar onde ele geralmente tem que se recolher a um estado de silêncio, seja 

pela sua submissão às normas e regulamentos da instituição, pelo 

comprometimento da sua autonomia, ou pelo desequílibrio social, já que suas 

relações interpessoais ficaram comprometidas. 

A promoção de práticas discursivas para o sujeito idoso institucionalizado 

em ILPI pode fortalecer a subjetividade desse sujeito, resgatando a possibilidade 

dele existir para o outro. 

À partir da linguagem enquanto, prática dialógica e social, o idoso pode dar 

sentido à sua existência, pode reparar a sua história de relação com a própria vida, 

como os sujeitos 5 e 6 enunciam: 

 

Porque muita coisa a gente esquece, e proseando a gente 
relembra, revive momentos que a gente tem muita saudade 
(Sujeito 5). 
 
 
Me representa que cada um se queixa de si, e a gente se 
admira quanto fato parecido com o da vida da gente. E os 
encontros me ajudaram a refleti melhor sobre a vida (Sujeito 6). 
 
 

Os discursos dos idosos 5 e 6 explicitam como a interação permite refletir 

sobre a vida, memorizar e reorganizar momentos significativos da vida.  
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Cabe explicitar que a partir da interação, estes idosos puderam se encontrar 

com um outro e  desenvolvendo carinho, atenção, como apresentado no discurso do 

sujeito 4: 

 

Agora a gente até presta mais atenção nas outras pessoas que 
a gente tá ali perto e não se toca, não presta atenção no que 
eles estão falando. Agora assim a gente dá mais atenção, mais 
cuidado, trata os outros com mais carinho mesmo. Então isso 
que me ajudou bastante (Sujeito 4). 
 
 

O ambiente com regras em que o sujeito idoso passa a residir, muitas vezes, 

não é escolhido por ele, o que o remete a evitação de relações identificatórias, de 

invisibilidade deste outro idoso que reside na ILPI. Faleiros e Justo (2007) afirmam 

que a manutenção rígida do cotidiano asilar em detrimento à sociabilização entre os 

internos, a indisposição dos sujeitos, a condição física dificultadora diminui a 

frequência dos contatos interpessoais entre os residentes de ILPIs. 

Essas condições expõem uma crise da ausência do outro. Bakhtin exalta a 

relação da alteridade, como construção da identidade, em que somente do lugar 

onde eu estou é possível ver o outro. Nas palavras de Bakhtin (2010, p. 17), “não 

posso agir como se os outros não existissem: saber que o outro pode ver-me 

determina radicalmente a minha condição”. Logo, se há essa crise para o idoso 

institucionalizado, um trabalho grupal engendrado na/pela interação, traz a 

possibilidade de instaurar o outro, exigir o outro e afirmar que o eu precisa do outro.  

Na perspectiva bakhtiniana, a compreensão que o sujeito tem de si se 

constitui através do olhar e da palavra do outro. É com o olhar do outro, impregnado 

de valores, que me comunico com o meu interior. Tudo o que diz respeito a mim 

chega a minha consciência através do olhar e da palavra do outro, que representa o 

germe do dialogismo.  
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Entendemos que na dinâmica das interações, os significados coletivamente 

construídos a partir de atividades dialógicas, possibilita a mudança, um olhar 

diferenciado para esses outros sujeitos que residem na ILPI, como nítido no discurso 

do sujeito 7: 

 

A senhora fez um trabalho bom aqui pra nós, eles gostam de 
você, as mulheres gostam muito. Modificou porque eu penso 
no grupo. Quando eu ando por aí sempre fico lembrando do 
grupo (Sujeito 7). 
 
 

Massi (2007) nos auxilia a esclarecer o papel da interação para o idoso, pois 

essa autora sustenta que os limites que foram impostos pela linguagem nas formas 

de o sujeito perceber e compreender o mundo podem ser superados pela própria 

linguagem, à medida que o idoso age com e sobre ela. A declaração da autora nos 

aponta a função da linguagem de constitutiva ininterrupta do sujeito, que, por sua 

vez, age sobre a linguagem transformando-a na medida em que ela é uma 

sistematização aberta. 

Neste percurso, pudemos testemunhar como um trabalho grupal permeado 

pela promoção de diálogo, pode despontar a exposição das diferenças que 

convocam o retorno do olhar para si mesmo. Como afirma Bakhtin (1995), o sujeito 

se define através de relações com outros sujeitos, portanto esta construção implica 

em um processo plural, aberto e inesgotável. 

Contudo, como os enunciados dos sujeitos entrevistados são indissociáveis 

do lugar e contexto social em que vivem atualmente, no próximo eixo temático, 

apresentaremos os ditos dos idosos referentes aos sentidos atribuídos por eles à 

vida na ILPI, pois o lugar social que ocupamos deixa marcas permanentes na 

construção de nossa história e na possibilidade de mudança. Dessa forma, 



90 

 

 

passamos a analisar o terceiro eixo temático destacado na presente pesquisa e que 

se relaciona com a vida institucionalizada na perspectiva do próprio idoso. 

 

4.2.3 A vida coletiva sob o prisma do idoso institucionalizado: relegado ao silêncio 

 

 

Em Para uma filosofia do ato, Bakhtin (2010) critica a cisão que se estabelece 

entre o conteúdo ou o sentido de um dado ato-atividade e a realidade histórica do 

seu ser, a sua real e única experiência. Propõe que se pense a palavra ou o ato 

como parte de um contexto histórico e, além disso, uma experiência concreta, no 

aqui e agora das situações. “A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 

de um sentido ideológico ou vivencial” (p. 95). 

Nessa direção, é possível acompanhar contradições no discurso dos idosos 

quanto à aceitação da própria vida em ambiente institucional. Ao mesmo tempo em 

que revelam ter supridas as suas condições de sobrevivência física, vêem-se num 

mundo sem liberdade, com uma vida regrada, tutelada, de difícil adaptação, como 

manifestos nos fragmentos dos discursos apresentados a seguir, em respostas de 

como é a vida na Instituição: 

 
É aqui não é fácil, é difícil. Aqui você depende de tudo, porque 
quando uma tá atendendo o outro, não pode vir naquela hora, 
então você tem que esperar bastante. E é assim, você vê uma 
pessoa precisando outra também, e não pode fazer nada. Não 
posso nem me ajudar sozinho, então fico olhando o próximo, aí 
eu peço pros outros pegar e ajudar, mas têm outros que não. 
Mas a gente já sabe aqueles que a gente pode confiar, pra 
alcançar uma água, tirar uma cadeira, ou tirar da chuva, e 
assim, às vezes a gente fala pra pessoa ir comer porque não 
tem muito raciocínio, pois tem a hora né, e não vai fica sem 
comer às vezes (Sujeito 1). 
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Ficar lá dentro comendo, andando, não é só isso que a gente 
precisa. Precisa de uma reunião, participar de um grupo 
(Sujeito 3). 
 
 

O discurso do sujeito 1 destaca a  ineficiência dos serviços destinados aos 

cuidados básicos e, com isso, deixa na fala desse sujeito transparecer a falta de 

relação com o outro.  

Já o discurso do sujeito 3 manifesta o imperioso cuidado com o biológico na 

ILPI. Tal ambiente não oferece a manutenção de um modo ativo de vida, com o 

incremento da interação social e de oportunidades de engajamento em atividades de 

lazer e cultura. 

Ao abordarmos no capítulo 1 o contexto histórico de constituição das ILPIs, 

entendemos que a noção de velhice é, assim, associada a uma condição patológica. 

Com isso, não é surpreendente que a saúde dessa população nesse 

ambiente, seja via de regra associada a cuidados de subsistência. Isso vem ao 

encontro de uma visão do envelhecimento como um ciclo marcado apenas pela 

enfermidade e perda de vitalidade, ou seja, a velhice medicalizada. 

As iniciativas da promoção da saúde estabelecem que não se deve 

medicalizar essa fase da vida, mas sim criar em torno deles um ambiente que lhes 

permita levar uma existência que os satisfaça.  

Ainda, a respeito do sentido da vida institucionalizada para os idosos, 

apresentamos os discursos destes quando indagados pela pesquisadora se 

perceberam mudanças em suas vidas após virem residir na ILPI.  

 

O que mais demorei pra me acostumar, eu não era 
acostumada assim muita gente, era demais, agora que não é 
tanto, morreu muita gente depois que eu vim, é gemido a noite 
inteira, choro e gemido, e correm pra lá e correm pra lá, e um 
chama aqui e outro lá que tá passando mal. Pois aqui eu custei 
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muito me acostuma, lembro que por uns três mês eu não tinha 
fome, fiquei magra, magra, me trataram com remédio, com 
xarope depois e vitamina, e eles cuidam muito bem dos doente, 
precisa ver como eles cuidam, se a gente se queixa por 
exemplo, hoje não tô boa, eles já querem saber se a gente tem 
alguma dor, se a gente contá e se ela não puder ir levar ela 
manda a secretária e é pra tudo mundo, não é só pra mim 
(Sujeito 5). 
 
 
Eu levei tempo, uns 3 ou 4 mês, nada prestava pra mim, minha 
vontade era de voltar pra o meu lugarzinho onde eu tava 
acostumada. Eu demorei a me acostumar, pela aquela 
gentarada doente, olhava numa cama um ruim, olhava em 
outra, outro ruim, aí a comida lá uns comiam outros nem 
comiam, uns nem podiam nem engolir de tão ruim que tavam, 
Deus o livre, isso que eu demorei a me acostumar (Sujeito 10). 
 
 
É muita mudança. Eu vejo um lugar muito triste longe dos 
parente. Olha pra um lado tem um sofrendo, pro outro lado tem 
outro. Eu acho que acostumá ninguém acostuma sem a casa 
da gente mesmo (Sujeito 9). 
 
 
Não me acostumei. Aqui à noite é pior ainda, um grita, outro 
chora quase a noite inteira. Tudo na hora certa (Sujeito 6). 

 
 

Os discursos dos sujeitos revelam grito, choro, dor, distância dos familiares, 

falta de ânimo para comer, falta de ânimo para viver, como respostas as mudanças 

em suas vidas após passarem a residir na ILPI. 

Os sujeitos 5 e 10 revelam a difícil adaptação à vida institucionalizada, pela 

mudança de ambiente privativo para o convívio coletivo, atrelada à mudança de 

rotina, com refeições e atividades com um número superior de pessoas ao 

experimentado pelo idoso. Como já mencionamos, associam a institucionalização 

apenas com o cuidado biológico, o necessário para sobrevivência. 

Nos discursos dos sujeitos 1 e 6 há recusa na aceitação dessa condição em 

que vivem, há negação do espaço como sua verdadeira casa, até mesmo pelos 

horários pré-determinados para as atividades, pela mudança do convívio social.  
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Estes descontentamentos nos levam a inferir como o idoso não se sente 

pertencente a ILPI, em outras palavras, como não vê esse lugar como seu 

verdadeiro lar. 

Deste modo, destacamos como algumas ILPIs ainda são, por excelência, 

locais fortemente marcados por relações de poder.  Em todo o tempo relações 

verticais de poder podem ser presenciadas. Como afirma Foucault (1977) a primeira 

instância que as relações de poder abrangem é o controle do espaço.   

Como sabemos as ILPIs, em sua maior parte, possuem grandes refeitórios, 

pátios, são fechadas com grandes portões e geralmente são divididas em alas para 

controlar o ir e vir, bem como a comunicação interna.  

Goffman (1961) ressalta que nas instituições totais é a equipe dirigente que 

controla a comunicação. A segunda instância que as relações de poder atingem é o 

controle do tempo, que tem como objetivo facilitar o controle dos internos por parte 

da instituição. E, finalmente, a última instância é o “olhar invisível”, é o controle de 

todas as informações internas, nada acontece que a diretoria não saiba. Assim, há 

um registro de tudo o que acontece; os funcionários formam uma rede que repassa 

as informações dos residentes, através dos níveis hierárquicos, até a direção, de 

forma que nada escape à sua autoridade. Como exemplificam os discursos a seguir: 

 

É outro ritmo, entrou aqui é um ritmo de vida, lá pra fora é outro 
ritmo de vida. Comida na hora certa, dormir na hora certa, 
levantar na hora certa, é tudo militarizado (Sujeito 2). 
 
 
O que é falado aqui é lei, compreendeu o negócio, aqui é um 
problema. Eu vejo tanta injustiça aqui. Eu fico bem quieto, mais 
vai acumulando, dá stress. É difícil eu conversá com alguém 
igual eu conversei aqui. A gente se anima. Têm alguns 
encontros que foram muito divertidos. Descontraí um pouco 
(Sujeito 10). 
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Muita coisa aqui a gente não tem como fala né, como se diz 
aqui o galo canta diferente (Sujeito 12). 
 
 

Nos discursos transparece a vida protegida, controlada, dependente  do 

idoso institucionalizado.  A vida do idoso em ILPI é regulada e ordenada de acordo 

com um sistema desenvolvido para o controle de grande número de residentes. O 

idoso está submetido a uma vida reclusa, a um mecanismo de poder, onde o 

controle de sua vida está sob o domínio da instituição. 

Essa condição do idoso residente em ILPI se aproxima da perspectiva 

apresentada por Foucault (1977) a qual explicitamos no capítulo 1, em que o poder é 

visto como uma rede formada por micro-poderes que se desdobra por todo o corpo 

social, criando a sociedade disciplinar, caracterizada pela organização do espaço 

com vistas ao controle dos corpos, suprimindo inclusive os direitos dos sujeitos. Tal 

realidade dos idosos institucionalizados é uma representação ideológica de uma 

sociedade que não lhe reservou nenhum lugar e os leva a um disciplinamento em 

um espaço social. 

Vale destacarmos que, fazemos menção a Goffman (1961) e a Foucault 

(1977), pela polissemia do conceito de instituição e por entendemos que são 

referenciais fundamentais acerca da temática, uma vez que seus estudos permitem 

uma compreensão do que se entende por instituições.  

Dando continuidade a análise, destacamos que o décimo segundo encontro 

de grupo focal, teve como temática “Viver bem” e, na dinâmica do encontro, a 

mediadora contou a história de Nelson Mandela a fim de propiciar uma analogia com 

a vida na ILPI. Enfatizamos os enunciados dos sujeitos, referente a quando a 

mediadora indagou-os durante as entrevistas, sobre o que poderia ter na ILPI para 

melhorar as suas vidas neste ambiente: 
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Aqui falta mais liberdade pra sair pro mundo lá fora (Sujeito 
11). 
 
 
Falta visita, dificilmente vem visita aqui (Sujeito 3). 
 
 
Falta mais bondade das pessoas, as pessoas serem melhor, 
respeito (Sujeito 6). 
 
 
O que mais me faz falta é o trabalho. Se eu pudesse nem que 
fosse quebrar pedra eu ia, pra não ficar nessa situação (Sujeito 
1). 
 
 
A minha atividade aqui é tocar a cadeira. Aqui falta uma 
diversão pra turma, pra passar o tempo (Sujeito 7). 
 
 
Eu nunca estive num asilo, a primeira vez foi este aqui, existem 
muitos asilos, eu nunca participei com convivência de pessoas 
de outros asilos, e aqui come, bebe e dorme, veste roupa, a 
chefe está aí pra mandar no que for preciso, e a gente se 
acostuma. A dificuldade pra mim é que eu não posso sair né, 
queria sair mais não posso, não tenho quem venha me buscar, 
não tenho amigos que venham. Porque tem muita gente que 
vai pra casa, sábado e volta segunda, é o que a gente sente 
muita falta (Sujeito 4). 
 
 

Os discursos reiteram a forte associação entre ILPI e cuidados de 

subsistência, submissão a regras. Revela a posição que esses sujeitos ocupam, 

tendo em vista que a ILPI é constituída por relações hierarquizadas. 

É nítido nos discursos dos sujeitos 3 e 4 que a sociedade fecha os olhos a 

eles. Mais uma vez, destacamos que o idoso institucionalizado está relegado a uma 

espécie de isolamento e, muitas vezes, privado de suas atividades sociais, vive uma 

situação limitada e prejudicada e lhe falta à mobilidade social. 
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Nos discursos dos sujeitos 1 e 7, identificamos que os idosos sentem-se 

desancorados na vida institucional, pela ruptura de atividades importantes para os 

sujeitos, como ausência de trabalho, bem como a falta de atividades na ILPI. 

O discurso do sujeito 4, deixa transparecer que no processo de vivência na 

ILPI, o idoso precisa se flexibilizar para integrar-se na rotina da instituição. É 

possível identificarmos a conformidade, a aceitação como uma situação que o idoso 

não se vê com condições de modificar, como evidente no trecho do sujeito 4:  “a 

gente se acostuma”. 

Somada a essas situações, no geral, a ILPI não está preparada/ estruturada 

para serviços que respeitem a singularidade de seus residentes, privacidade e 

modos de vida distintos. A tendência é priorizar as necessidades fisiológicas 

desprezando a especificidade da experiência de cada sujeito. 

A pesquisadora também perguntou aos idosos quais são suas perspectivas 

para o futuro e os discursos remetem vigorosamente a morte, como apresentado a 

seguir: 

Morrer. Depois que eu vim pra esse lugar só tenho que esperar 
chegar a hora, só isso e mais nada. Eu não espero mais nada 
(Sujeito 11). 
 
 
A gente tem que comer, se divertir, conversar, porque a morte 
é certa (Sujeito 8). 
 
 
A tristeza existe em todo lugar, existe humano existe tudo isso, 
só que aqui morre muita gente, um dia vai um depois outro 
(Sujeito 9). 
 
 
Eu até pretendo conhecer lugares, mas acho que não tenho 
mais chance né. Porque têm muitas coisas que eu não 
pensava que acontecesse e aconteceu na minha vida. Que 
quando eu fiquei sozinho eu me desesperei, pensei e agora 
quem que vai me cuidar. Agora daqui pra frente não espero 
mais nada (Sujeito 12). 
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 Nesse âmbito, os sujeitos veem a morte como parte de sua rotina na vida 

institucionalizada. Porém, percebemos que não se trata apenas da morte em si, mas 

sim, da significação da vida institucionalizada, pois, como haver esperanças para 

sujeitos que não se veem como ativos no presente? 

 De tal modo é evidente nos discursos dos idosos a falta de perspectivas 

futuras, pelo fato de estarem na ILPI, uma vez que não sentem mais vontade de 

viver e revelam isso a sentimentos de revolta, tristeza, angústia e vontade de morrer. 

 Salientamos que conjuntamente com a morte estão as outras perdas que o 

idoso institucionalizado passa. Como a perda de seu lar, da rede social, da 

ocupação. Essas mudanças, acrescidas à morte cotidiana de pessoas com quem 

convivem na ILPI e falta de ofertas de atividades significativas na instituição, podem 

se transformar em tristeza e na falta de interação entre os sujeitos que ali residem. 

  

4.3 O IMPACTO DE ATIVIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS NA PROMOÇÃO 

DA SAÚDE DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

 

A análise dos três eixos temáticos apresentados anteriormente, juntamente 

com os episódios enunciativos dos idosos, revela o impacto das atividades sócio-

verbais realizadas ao longo dos quatro meses numa ILPI. Em nossos encontros, 

acompanhamos a singularidade da relação estabelecida entre cada sujeito e o 

grupo, a partir da interação. 

Na análise dos discursos da categoria “A motivação em participar dos 

encontros”, percebemos, através do uso significativo da linguagem a transformação 

do sentimento dos idosos de não ser importante para mais ninguém, para uma 

posição de sujeito ativo e que tem muito a oferecer à coletividade. 
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Ainda, neste eixo temático foi visível à motivação em participar da atividade 

linguístico-discursiva num processo de (re) organização na vida dos sujeitos quando 

lhes foi permitido manter laços com sua própria história de vida, em resposta à 

situação de isolamento em que vivem, e a inatividade imposta na vida institucional. 

Os encontros de grupo focal puderam promover o empoderamento e a saúde 

dos idosos participantes. O empoderamento implicou, pois, no reconhecimento das 

restritas atividades dialógicas a que estão submetidos estes idosos e a possibilidade 

de um espaço para mudar tal situação. Destacamos o empoderamento como 

processo pelo qual podem acontecer transformações nas relações sociais, para 

privilegiar a liberdade e o respeito ao outro. 

De tal modo, cabe também ser lembrado que, segundo os fundamentos que 

respaldam a Política Nacional de Promoção da Saúde (2006), entre as 

macroprioridades do Pacto em Defesa da Vida, o qual constitui um conjunto de 

compromissos sanitários que deverão ser prioridades inequívocas dos três entes 

federativos, estão os cuidados especiais voltados ao processo de envelhecimento, 

além das diretrizes que preconizam ações em favor da vida e de estratégias para 

que ela exista. 

Neste contexto é que inserimos nossa pesquisa. Pois, concebemos o ciclo do 

envelhecimento como dotado de vida, distante da predominante relação com o 

adoecimento.  

Portanto, no que diz respeito à motivação em estar nos encontros, em suma 

destacamos: a possibilidade de (re) construir o cotidiano; a busca pela apropriação 

de novas possibilidades; a necessidade de engajamento numa atividade grupal; o 

compartilhamento de experiências vividas; a chance de integração e participação; a 
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possibilidade de interação como liberadora de tensões, favorecendo assim o 

empoderamento dos sujeitos a partir de um espaço dialógico. 

Já na categoria “A relação dos idosos com o outro: a partir da vivência 

engendrada na/pela dialogia”, foi visível o incentivo ao fortalecimento das relações 

de amizade, fazendo-os experimentar o prazer dos vínculos no seu viver. Os idosos 

puderam se ver como ativos a partir da linguagem, bem como participantes de um 

grupo. 

Os sujeitos participantes das reuniões puderem compartilhar suas 

experiências e ideias com as pessoas com quem dormem, comem e vivem juntos, 

numa perspectiva diferente da rotina ofertada pela ILPI, que geralmente propõe 

oportunidades restritas de interação. Os encontros foram momentos que envolveram 

a preparação dos idosos durante a semana, proporcionaram conversas e trocas 

significativas entre o grupo constituído. 

Na categoria “A vida coletiva sob o prisma do idoso institucionalizado: 

relegado ao silêncio”, os participantes puderam expor suas opiniões, seus anseios, 

angústias a respeito do ambiente em que vivem.  

A partir dos enunciados dos sujeitos participantes da pesquisa de campo é 

possível afirmar a tendência da ILPI a confinar o idoso ao isolamento, a um estado 

de marasmo, pela vida repleta de regras e horários determinados, sem flexibilidade 

para estabelecer uma rotina autônoma. 

O impacto revelado neste estudo, enaltece o papel imprescindível que o 

fonoaudiólogo e atividades sócio-verbais têm na promoção da saúde de idosos 

institucionalizados em ILPI. A linguagem, pautada na perspectiva dialógica, como 

assumimos nessa pesquisa, nos leva a resgatar, no espaço da interlocução, o papel 
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do idoso como um ser social, histórico e cultural que é sujeito e autor das 

transformações sociais, à medida que se constitui a partir do fenômeno linguístico. 

 Consideramos que a constituição de um grupo, por meio das atividades 

sócio-verbais, permitiu aos idosos o acolhimento de suas histórias, de suas 

condições de vida, respeitando e considerando suas especificidades, em busca da 

otimização da qualidade de vida dos sujeitos que residem na ILPI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “O intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina. Quem 
não tem prazer ao penetrar no mundo dos idosos não é digno da sua juventude (...) o ser 

humano morre quando, de alguma forma, deixa de se sentir importante.” 
Augusto Cury, in O Vendedor de Sonhos 

 

Ao longo desta pesquisa nos transformamos. Ela nos possibilitou um olhar 

múltiplo sobre a vida. Nos encontros, vivenciamos momentos de emoções, de lições 

de vida, de silêncios repletos de sentidos e marcados por diversas vozes. 

Como os idosos anunciaram que o momento do encontro era especial e 

esperado durante toda a semana, igualmente, era para a pesquisadora, que 

preparava a pauta do próximo encontro e ficava ansiosa de como seria a interação 

dialógica entre os sujeitos participantes. Assim, as atividades sócio-verbais 

realizadas neste grupo de idosos institucionalizados, nos permitiram, compreender 

de forma mais aprofundada aspectos da dinâmica social, complexa e contraditória 

em que estamos inseridos. 

 Os discursos dos idosos nos revelaram angústias, saudades, e paradigmas a 

serem superados. Ao analisarmos tais relatos foi possível afirmar que, para eles, o 

trabalho grupal teve como motivação o próprio reconhecimento enquanto sujeito na 

ILPI, a possibilidade de troca de experiências a partir da construção coletiva 

resultante da interação. Eles elucidam, cada um à sua maneira, a importância de 

haver relações de troca entre os residentes na ILPI.  

À luz de tais relatos, destacamos que a simpatia, a capacidade de abertura 

face as suas vivências, o desejo de querer participar do encontro com o outro, a 

alegria de ter a atenção de alguém, de ser escutado e de dialogar fez os idosos 

ficarem à espera das reuniões.  
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Atendendo ao objetivo apontado neste estudo, o impacto das atividades 

sócio-verbais é evidenciado por meio da constituição de um grupo que se organizou 

em função de interações significativas; a formação de laços afetivos entre os idosos 

do grupo; o sentimento de amizade e confiança; de solidariedade mútua; de 

compartilhamento de suas vidas e da possibilidade de se ver como sujeito ativo a 

partir da interação. Em outras palavras, a análise dos discursos produzidos pelos 

idosos indica que a interação com o outro foi viabilizadora de produção e de troca de 

conhecimento, aliviadora de tensões, promotora de confiança mútua e 

reorganizadora de seus relatos de histórias pessoais. 

Apesar desta pesquisa ter proporcionado a um grupo de idosos residentes de 

uma ILPI, um número limitado de encontros, ela anuncia como a promoção de 

interações significativas entre os idosos institucionalizados é uma alternativa capaz 

de promover saúde, por meio do resgate da voz e da vez desses sujeitos, na medida 

em que eles passam a poder ressignificar a vida no interior da instituição que os 

abriga. 

Desse modo, destacamos a relevância de atividades com/sobre e da 

linguagem, mediadas por um fonoaudiólogo pautado em uma perspectiva dialógica. 

Pois, tais atividades podem agregar qualidade de vida para idosos 

institucionalizados, empoderando-os na medida em que se reconhecem como 

sujeitos e, portanto, agentes da própria vida e da instituição em que vivem. 

Ressaltamos, ainda, que cabe ao fonoaudiólogo, pautado nessa concepção, 

buscar um deslocamento do eixo patologia/tratamento tradicionalmente 

predominante na pratica fonoaudiológica com idosos, para a saúde/promoção em 

prol da atenção coletiva, a partir da interação. 
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O engajamento em atividades grupais, além de ampliar os vínculos sociais, 

favorece ainda a vivência de um estado de plenitude e bem-estar, que possibilita um 

adensamento no sentido existencial do idoso, ajudando-o a perceber seu futuro 

como uma história ainda em construção (VICTOR et al, 2007). 

Por isso, consideramos a relevância de trabalhos grupais em ILPIs que 

permitam a interação entre os idosos residentes, o compartilhamento de suas 

vivências, o lugar de alteridade, numa construção de sentidos e (re) significações da 

própria história, para o idoso se empoderar de sua própria voz, de seu próprio lugar, 

incluindo o local em que provavelmente vai viver até o final de seus dias. 

A utilização da estratégia de grupo focal durante a pesquisa de campo  

possibilitou a promoção do diálogo, o acolhimento dos idosos durante os encontros, 

visto que consiste justamente na integração, aproximação e interação entre os 

participantes. Portanto, apontamos o grupo focal como uma estratégia promissora na 

Fonoaudiologia, em trabalhos com/sobre a linguagem. 

Em contrapartida, o cenário da nossa pesquisa mostra como são muitos os 

desafios frente à população idosa institucionalizada para transformar sua realidade 

com miras ao desenvolvimento das políticas públicas. É nítido, nos discursos dos 

idosos a necessidade de uma efetiva reforma político-social dessas instituições, uma 

vez que algumas vêm funcionando como um confinamento social e afetivo, o que 

torna a vida institucionalizada sinônimo da espera apenas para a morte. A literatura 

destaca igualmente aos resultados desta pesquisa, que os idosos residentes não 

costumam conversar entre si, normalmente desprezam este outro com quem 

convivem e dificilmente experimentam estados identificatórios. 

Sabemos que há consequências inevitáveis para quem passa a viver uma 

vida institucionalizada na ILPI. Entretanto, os discursos dos idosos apontam para o 
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antagonismo entre o que é idealizado pelas normas, Leis existentes, e a realidade 

em que vivem. 

A legislação brasileira, em sua Constituição (1988) e no Estatuto do Idoso 

(2003), preveem que a população idosa seja amparada pela família, sociedade e 

Estado, os quais devem assegurar sua participação na comunidade, dignidade, 

qualidade de vida e direito à vida. Mas, as regras da vida institucionalizada, 

disseminam dificuldades relativas às propostas promulgadas em dispositivos legais, 

na medida em que desconsideram interações sociais e as singularidades das 

pessoas que envelhecem em ILPIs.  

Numa tentativa de refletirmos sobre tais dificuldades, afirmamos que a 

sociedade em que vivemos ainda nega a importância social dos velhos e que o 

ingresso em ILPIs, apesar de ser uma das alternativas que se dizem resolutivas para 

as situações experimentadas pelas famílias, pela sociedade e pelos próprios idosos, 

não dá conta de trabalhar em torno do desenvolvimento da autonomia e da 

independência dos idosos. 

Beauvoir (1990) evidencia a presença dos asilos desde o advento da  

industrialização. Hoje eles estão enfeitados, ganham novos nomes, tais como 

clínicas geriátricas, lar dos velhinhos ou Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs), que proliferam, a fim de acolher a velhice. Tal proliferação evidencia 

a complexidade dos fenômenos sociais e a incipiência das formas de atendimento à 

pessoa idosa. A institucionalização de velhos é uma estratégia de redistribuição das 

pessoas conforme categorias, numa ação de dispositivos sociais para a gestão da 

vida, característicos das biopolíticas das populações (CASTRO, 2009), conforme 

nos indica Foucault (1977) e apresentado no capítulo 1. 
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Tentamos, neste trabalho, subsidiar um debate sobre o isolamento social que 

muitos dos idosos institucionalizados vivem. Particularmente durante a análise do 

corpus, percebemos como ações poderiam ser realizadas a partir até mesmo da 

atitude responsiva ativa da sociedade, no que se refere a visitas, passeios, visando 

à possibilidade de maior contato social com a comunidade. Porém, como nos revela 

o filósofo Souza (2003, p. 9), na raiz desta questão, se encontra o fato da quase total 

indiferença da sociedade em relação a esses sujeitos: 

 

“porque a sociedade pratica um exercício de esquecimento sistemático por 
considerá-los presença incômoda [...] ou até mesmo pelo fato da sociedade 
não reconhecer a si própria, pois o referencial no qual se espelha é pautado 
no paradigma de homem contemporâneo: jovem, economicamente ativo, 
consumidor e autossuficiente.” 

 

Assim, destacamos como um olhar com vistas à promoção da saúde para 

esses sujeitos assume relevância, uma vez que há necessidade de se buscar 

estratégias que coloquem o idoso como coadjuvante no processo de promoção, 

autonomia e bem-estar de sua vida, para tornar realidade a prática dos conceitos de 

promoção da saúde dentro da ILPI. 

Esse olhar para o idoso institucionalizado em ILPI na perspectiva da 

promoção da saúde, contribui para a construção de ações que possibilitem 

responder às necessidades sociais em saúde.  

É nosso legítimo desejo que profissionais, principalmente fonoaudiólogos, 

reflitam sobre o tema, para agirem de maneira transformadora em suas realidades.  

Esperamos que esta pesquisa desperte investigações, possa subsidiar e orientar as 

práticas de/na/pela linguagem com mais grupos de idosos institucionalizados.  

Propomos que pesquisas sejam realizadas em ILPIs de outras regiões 

brasileiras e proporcionem um maior número de encontros e/ou que sejam 
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realizados a longo prazo, para que num futuro próximo os idosos possam até 

mesmo participar coletivamente no planejamento e na implementação de seus 

cuidados, na vida institucionalizada. 

Reiteramos que a realidade que tivemos a oportunidade de conhecer, 

juntamente com os impactos na promoção da saúde e qualidade de vida dos idosos, 

a partir das atividades desenvolvidas na e pela linguagem, ratificam a urgência de se 

criarem espaços, para que estes idosos institucionalizados possam assumir o lugar 

da enunciação.  

Ressaltamos ainda, a partir do enunciado já apresentado do sujeito 3, 

“precisa de uma reunião, participar de um grupo [...]”, a necessidade de um trabalho 

que permita o inter-relacionamento dos idosos com outros segmentos da 

comunidade, ou até mesmo com os funcionários da ILPI, um trabalho articulado com  

outras atividades e práticas da vida, ou seja, uma ação institucional para além dos 

muros da ILPI. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

Campus Professor Sydnei Lima Santos e Reitoria, 238 – Santo Inácio  

Fone/Fax (41) 3331-7700 

CEP 82.010-330 - Curitiba – Paraná 

Título da Pesquisa: Interação: Componente essencial na promoção da saúde em Instituição de 

Longa Permanência 

Pesquisador (a) Orientanda: Isis Aline Lourenço de Souza 

Professor (a) Orientador (a): Prof.ª Drª. Giselle Ap. de Athayde Massi 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, Isis Aline Lourenço de Souza, aluna do curso de Pós-Graduação Strictu Sensu- Mestrado 

em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná, venho por meio deste convidá-lo(a) 

a participar do projeto de pesquisa. 

A pesquisa tem por objetivo analisar o impacto de atividades linguístico-discursivas, com 

vistas à promoção da saúde/interação dos idosos de uma instituição de longa permanência. Para a 

coleta de dados, serão realizados grupos focais, os quais serão gravados por meio de recursos de 

áudio. As gravações ficarão sob a guarda da pesquisadora as quais poderão ser utilizadas para 

apresentações em congressos e fins científicos, sem a divulgação dos nomes dos participantes. 

Ressaltamos que a pesquisa em questão somente ocorrerá mediante sua autorização, 
através desde termo de consentimento livre e esclarecido que está sendo entregue. Esclarecemos 
que os participantes não sofrerão nenhum dano, não terão gastos com qualquer tipo de material 
utilizado, bem como não receberão qualquer valor em dinheiro pela participação. A qualquer 
momento o(a) senhor(a) tem o direito de desistir de participar da pesquisa, sem sofrer qualquer 
prejuízo. 

Sua participação nesta pesquisa não apresenta risco ou desconforto para os envolvidos.  

Para quaisquer esclarecimentos sobre possíveis dúvidas, estarei à disposição, bem como 

também a minha orientadora.   Desde já agradeço. 

 
Isis Aline Lourenço de Souza 
Mestranda do Curso de Pós- Graduação Stricto Sensu, - Mestrado em Distúrbios da Comunicação, 
da Universidade Tuiuti do Paraná Telefones: (42) 3423 14 72/ (42)8815 95 87 
Pesquisadora responsável :Dr.ª  Fga Giselle Aparecida de Athayde Massi 
Telefones: (41) 9644 6794  
 
Eu,__________________________________________, portado(a) do RG nº ____________declaro 

ter sido informado(a) e concordo em participar, como voluntário(a), do estudo acima descrito. 

 

____________________________________ 
Assinatura do(a) Participante 

 

__________________________________________ 

 

Orientadora Profª Drª. Giselle Ap. de Athayde Massi 

 

___________________________ 

Pesquisadora Isis Aline Lourenço de Souza 

 

Irati, ______de_________________de 2012. 
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APÊNDICE B – PAUTAS DOS ENCONTROS DE GRUPO FOCAL 

 

PAUTA DO 1º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Possibilitar ao grupo a escolha de temas de suas 

histórias de vida, que permitam trocar experiências, atualizar um passado 

elaborar o presente e que, posteriormente, serão debatidos nas atividades 

linguístico-discursivas, por meio do grupo focal durante os dezesseis 

encontros. 

Descrição:  

- Dinâmica de apresentação e interação dos participantes. 

- Comentários sobre a pesquisa e organização dos encontros 

(horário, local, duração, lanche). 

               - A moderadora do grupo mostrará aos participantes fotos com 

fragmentos de fases da vida da pesquisadora, para despertar temas nas 

escolhas dos idosos, como: infância (brinquedos); juventude (diversões, 

festas, namoros); início da fase adulta (casamento); trabalho; arquitetura 

(ruas, casas, construções); meios de transporte (viagens). A pesquisadora 

também apresentará fotos de objetos e situações recentes, projeções de 

como será a terra em 2050 (casa do futuro; carro do futuro) e fotos de 

sujeitos na instituição. Logo após, a mediadora fará as perguntas 

norteadoras: 

               - Quem se recorda de um acontecimento marcante em sua vida? 

Quem se lembra de alguma coisa que costumava fazer antes de vir morar 

aqui na Instituição? 

   - Construção do cronograma com temas que serão discutidos 

nos grupos focais. 

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 2º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo histórias de suas 

juventudes, que permitam trocar experiências, atualizar um passado e 

elaborar o presente. 

Descrição:  

A moderadora do grupo levará algumas marchinhas de carnaval 

como de Chiquita Bacana (Carmem Miranda); Marcha do Remador 

(Emilinha Borba) e músicas atuais de Axé e Pagode. 

Com o intuito de remeter às lembranças de suas juventudes a 

moderadora do grupo fará as perguntas: 

  -Como eram as diversões, as festas, os passeios nas suas 

juventudes? 

 - Como eram os namoros na época? 

 - Como eram os trajes nas festas? 

-E os carnavais eram como os de hoje? 

- Quais as lembranças mais marcantes dessa época? 

-O que vocês acham da juventude nos dias de hoje? 

 

 Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 3º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo histórias de suas 

infâncias, que permitam trocas experiências, atualizar um passado, 

elaborar o presente. 

Descrição:  

A moderadora do grupo levará em uma caixa vários brinquedos 

como: peão, corda, bola, boneca, bolinhas de gude, carrinho e solicitará 

que cada participante retire um objeto, com o intuito de remeter as suas 

brincadeiras de infância e logo fará as perguntas norteadoras: 

  - Quem se lembra de alguma coisa que costumava fazer quando 

era criança? 

- Como eram as brincadeiras da sua infância? 

-Com quem vocês brincavam? 

- Quem se recorda de um acontecimento marcante de quando era 

bem pequeno? 

- E agora, de que brincam as crianças? 

 

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 4º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo histórias 

relacionadas ao trabalho que permitam trocar experiências, atualizar um 

passado elaborar o presente. 

Descrição:                      

                A moderadora do grupo realizará a leitura de algumas poesias 

do livro “As profissões” (diversos autores –Cecília Meireles, Olavo Bilac, 

José Paulo Paes entre outros). Depois mostrará algumas ferramentas 

relacionadas ao assunto, em miniatura (vassoura; pá; enxada, machado; 

livro; máquina de costura; pincel) e figuras de pessoas trabalhando 

(fábricas – madeireiras; tecelagens).  Logo após fará as perguntas 

norteadoras:  

- Como era o trabalho de vocês, quando jovens? 

-O que lembram dos lugares desses trabalhos? 

- Quais as profissões que eram mais comuns nas suas 

juventudes?  

- Que relação há entre o que faziam e as profissões dos dias de 

hoje? 

-E aqui na instituição, há algum tipo de trabalho que 

realizam?Quais? 

-Quais são, na opinião de vocês, trabalhos próprios de crianças? 

- Quais são na opinião de vocês, trabalhos próprios de pessoas 

velhas ou idosas?  

 

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 5º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

às religiões, que permitam trocar experiências, atualizar um passado 

elaborar o presente. 

Descrição:               

                A moderadora do grupo levará uma  Bíblia, símbolo comum a 

quase todas as religiões e pedirá permissão ao grupo para ler alguns 

trechos do Livro em questão. Logo após fará as perguntas norteadoras:        

          - É importante que o ser humano tenha uma religião? Por quê? 

         - A religião a que pertencem, se pertencem, foi herança dos pais, ou 

foi adquirida com o tempo? 

         - Como eram as celebrações religiosas nas suas infâncias, 

juventudes? 

         - E as festas religiosas como eram? 

         - Os líderes religiosos (padres, monges, pastores) influenciaram nas 

suas vidas? 

    -No dia-a-dia da instituição, há em algum momento manifestações 

religiosas? 

                 

     

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 6º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

a militância política, que permitam trocar experiências, atualizar um 

passado elaborar o presente. 

Descrição:                      

                A moderadora do grupo levará uma notícia de jornal que 

enfatize o tema “Eleições”, irá ler, e logo após fará as perguntas 

norteadoras: 

          - Com quantos anos começaram a votar? 

         - Como eram escolhidos os governantes do país, estado e 

municípios? 

         - Como eram os políticos? 

         - Como eram os partidos políticos? 

         - Os candidatos visitavam as casas? Como eram as campanhas, os 

comícios? 

         - Onde eram os locais de votação? 

         - Aqui na instituição, existe alguma urna de votação? 

                      

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 7º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados a 

mitos, que permitam trocar experiências, atualizar um passado elaborar o 

presente. 

Descrição:                      

                A moderadora do grupo inicialmente irá ler um trecho de um conto 

popular “O Lobisomen” (Ricardo Azevedo) e logo após fará as perguntas 

norteadoras: 

- Vocês acreditam em seres sobrenaturais?  

-Sabem algum causo desses seres? 

-Já aconteceu com você ou com alguém que conhece/conhecia 

alguma coisa fantástica? 

-Nos dias de hoje, será que as pessoas se reúnem para contar 

histórias? 

-Aqui na instituição, alguém lê para vocês, ou conta histórias? 

        

         

           

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 8º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

a crendices e práticas populares no processo saúde-doença (ervas 

medicinais, simpatia e remédios caseiros), que permitam trocar 

experiências, atualizar um passado elaborar o presente. 

Descrição:                      

        A moderadora levará ervas medicinais como: alecrim, erva 

cidreira, para os idosos reconhecerem. Num segundo momento lerá 

trechos e mostrará gravuras do livro “As plantas que curam” (Moreira 

Yarza Acharam, 1985). Logo após fará as perguntas norteadoras: 

 

- Vocês acreditam em plantas que curam? 

-Quais as doenças que essas plantas curam? 

 - E simpatias, vocês conhecem/sabem alguma? 

-E hoje, será que as pessoas ainda usam esses medicamentos? 

 - E aqui na instituição, há no quintal alguma erva medicinal? 

           

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 9º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

a Provérbios e/ou Ditados populares, que permitam trocar experiências, 

atualizar um passado elaborar o presente. 

Descrição:                      

 A moderadora do grupo inicialmente irá ler o texto “A vontade do 

falecido” (Stanisla  Ponte Preta) e logo após fará as perguntas 

norteadoras: 

 - Quais ditados ou expressões populares vocês lembram? 

-Esses ditados que vocês falaram, o que significam? 

-Lembram o que as pessoas antigas diziam quando alguém 

acordava: alegre, bravo? 

- Quando alguma coisa dava errado, como se expressavam? 

-Vocês acreditam que houve mudanças, que existem palavras 

que usamos agora que antes não existiam? Quais? 

 

Ao final será realizada a seguinte dinâmica: será apresentada 

numa caixa alguns provérbios para serem completados, sendo que cada 

participante pegará um papel que será lido pela moderadora e o idoso 

deverá completá-lo oralmente. 

 

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 10º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

a práticas e costumes alimentares, que permitam trocar experiências, 

atualizar um passado elaborar o presente. 

Descrição:                      

                A moderadora do grupo inicialmente irá mostrar figuras de 

pratos típicos como: polenta, pirogue, farofa, feijão e arroz, bolo e logo 

após fará as perguntas norteadoras: 

       - Quais tipos de comidas eram comuns nas suas infâncias e 

juventudes? 

       -Como era a preparação desses alimentos? 

       -Quem fazia essas comidas? Tinha tudo pronto como hoje? 

      - Aqui na instituição, como é alimentação de vocês? 

Dinâmica: cartões coloridos com quadrinhas sobre comidas, distribuídas à 

metade dos participantes. Outra metade terá cartões da mesma cor com 

as respostas.  

Exemplo: Às vezes sou branca 

                Às vezes amarela 

                Depende do fubá 

                Que põe na panela 

 

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 11º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados à 

moda/estilos, que permitam trocar experiências, atualizar um passado e 

elaborar o presente. 

Descrição:                      

 A moderadora do grupo irá levar algumas roupas e acessórios como: 

chapéu, vestido, calçado e fotos relacionadas ao tema. Logo após fará as 

perguntas norteadoras: 

- Como as pessoas se vestiam antigamente? 

 - Como as mulheres e homens usavam os cabelos e acessórios? 

- Nas festas, como casamentos e passeios, como eram as roupas? 

- As casas eram como as de hoje, confortáveis e cheias de móveis?  

- E as roupas que vocês gostam de usar hoje? 

 

       

 Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 12º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

ao tema “Viver bem”, que permitam trocar experiências, atualizar um 

passado e elaborar o presente. 

Descrição:  

 A moderadora do grupo contará a história de Nelson Mandela e 

logo após fará as perguntas norteadoras:                    

- O que é viver bem? 

- O que vocês acham que poderia ter aqui na Instituição para que 

melhorasse suas vidas? 

- Qual é o melhor momento aqui na Instituição, do que vocês mais 

gostam aqui? 

- E aqui na Instituição, que tipo de atividades são feitas para suprir 

as necessidades físicas e mentais de vocês? 

-Como é o relacionamento de vocês com os funcionários e com 

os demais moradores da casa? 

 

Encerramento com lanche. 
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PAUTA DO 13º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

fatos marcantes em suas vidas, que permitam trocar experiências, 

atualizar um passado e elaborar o presente. 

Descrição: 

 A moderadora do grupo irá declamar a poesia “O tempo” de 

Mario Quintana. Logo após fará as perguntas norteadoras: 

-Vocês acreditam em destino? Como acham que as coisas 

acontecem em nossas vidas? 

-Quais foram os acontecimentos importantes em suas vidas? 

- De que maneira esse fato/ acontecimento influencia na sua 

maneira de viver? 

-Se pudesse voltar atrás o que mudaria em sua vida? 

-No futuro o que pretende fazer? 

       

  Encerramento com lanche  
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PAUTA DO 14º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

ao “Envelhecer”, que permitam trocar experiências, atualizar um passado 

e elaborar o presente. 

Descrição:  

A moderadora irá ler trechos do Estatuto do Idoso (2003) e logo 

após fará as perguntas norteadoras: 

 - O que significa  para vocês envelhecer? 

 -Quando vocês acham que uma pessoa começa a envelhecer? 

  - Vocês já ouviram falar ou têm conhecimento do Estatuto do 

Idoso? 

  - Vocês acham que as pessoas idosas são respeitadas? 

  - Como é o relacionamento das pessoas idosas com jovens e 

crianças? 

       

 

 

Encerramento com lanche e atividade lúdica com finalidade natalina 

(bingo). 
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PAUTA DO 15º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que permitam trocar 

experiências, atualizar um passado e elaborar o presente. 

Descrição:   

A moderadora do grupo irá ler o poema “A casa da gente” e logo 

após fará as perguntas norteadoras: 

- Como vocês vêm o local onde vivem? 

- Estão nesta Instituição há muito tempo? Como foi o período de 

adaptação? 

 - Vocês têm “amigos” na casa, ou pessoas com quem têm mais 

afinidade? 

 -Como são os padrinhos de vocês? 

Encerramento com lanche e amigo secreto. 
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PAUTA DO 16º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL  

Objetivo do encontro: Refletir e resgatar com o grupo fatos relacionados 

aos encontros realizados (retrospectiva), que permitam trocar 

experiências, atualizar um passado e elaborar o presente. 

Descrição:   

A moderadora do grupo irá levar o áudio da história “Como num 

filme” (Antonio Gil Neto – texto escrito com base no depoimento do sr. 

Amalfi Mansutti, 82 anos) e logo após fará as perguntas norteadoras: 

- De todos os encontros realizados, quais foram os mais 

relevantes para vocês? 

 - Qual tema gostariam de aprofundar ou discutir novamente? 

 - Que assunto poderia ter sido tema de um dos nossos 

encontros? 

 -O trabalho grupal foi importante para vocês? 

     

       

   Encerramento com lanche. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – Após a realização do 16º 

encontro de grupo focal 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:______________________________________________________________ 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

Data de nascimento: ______________   Idade atual:________________ 

Estado civil:(  )Casado  (  )Solteiro (  )Viúvo (  )Divorciado ( ) Outro_______________ 

Escolaridade:_________________________________________________________ 

Profissão:___________________________________________________________ 

Tempo de institucionalização:____________________________________________ 

Motivo de institucionalização:____________________________________________ 

Data da entrevista:____________________________________________________ 

1) O que as conversas em grupo representam para o senhor (a)? 

2) O que significou para o senhor (a) participar dos encontros? 

3)  O que o motivou a participar do grupo? 

4) O senhor(a) percebe diferença na sua relação com os demais idosos após a 

vivência no grupo? 

(  ) Sim  (  )Não  

Qual? 

5) Percebe diferença na sua relação com a Instituição após a realização dos 

encontros? 
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(  ) Sim (  )Não  

(  ) Qual? 

6) O senhor acha interessante relembrar partes de sua história de vida? 

(  )Sim  (  )Não Por quê?_______________________________________ 

7) Há algum momento de sua vida no qual as lembranças são mais fortes? 

(  )Sim  (  )Não 

 Se sim, qual e por quê?________________________________________________ 

8) Como é a vida aqui na Instituição? 

-Possibilidades: 

-Dificuldades: 

9) O senhor (a) percebeu mudanças em sua vida, após vir residir na Instituição? 

(  )Sim  (  )Não 

Quais? 

10) Em sua opinião, a vida aqui na Instituição pode melhorar? 

(  )Sim  (  )Não 

a) Se sim: 

- O que pode melhorar? 

- O que é necessário para melhorar? 

-Qual seu papel nisso? 

     b) Se não: 

 - Por quê 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUSA 
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