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RESUMO

O presente artigo foi elaborado a partir da observação

realizada em idosos asilados, onde se percebe, claramente,

que "envelhecer" provoca a exclusão do ser humano do

convívio social e que, neste, o velho não tem prioridades.

Idosos são vistos como pessoas em declínio tanto físico

quanto socialmente, e, assim, vão sentindo a perda de sua

identidade. O idoso, quando colocado pelos familiares em

instituições, resignam-se, pois  culturalmente passam a ser

um transtorno se estiverem junto ao grupo familiar.

Conscientes da situação, é, nesse momento, que se dá a

auto-exclusão, quando o próprio idoso aceita ser deixado

em um "lugar só para velhos", sem questionamento. Frente

a essa situação, é que os "cuidadores" deveriam receber

todo o respaldo necessário do poder público para dar

atenção integral às pessoas da melhor idade, através de

políticas sociais compatíveis com o segmento, programas

preventivos nas questões do envelhecimento e na oferta

de serviços que tratem adequadamente os problemas físicos,

psíquicos e sociais, dando, a esse grupo etário, a

oportunidade de trabalhar,  a sua autonomia e

independência, mesmo que dentro de suas limitações.
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ABSTRACT

This article was elaborated from the study developed

with the elderly living in nursing homes, where it is clearly

noticed that "aging" excludes the human being of the social

living and that in this environment, the elderly don't have

priorities. The elderly are considered as people both

physically and socially in decline, and thus, they begin to

feel like losing their identity. The elderly,  when placed

by the relatives in nursing homes, they become resigned,

because culturally they become to be a trouble if living

together with  the family group. Conscious of the

situation, it is at that moment that it happens the self-

exclusion, when the elderly themselves accept to be let

in a "place just for the elderly", without any question. In

this situation is that the "carers" should receive all the

necessary protection of the public power to give total

attention to the people at the best age, through social

policies compatible with the segment, preventive

programs related to aging and to service offer treating

the physical, psychic and social problems properly, giving

to the elderly the opportunity to work, autonomy and

independence, even if with their limitations.
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INTRODUÇÃO

A cada ano que passa, mais de 650 mil ido-
sos engrossam as estatísticas populacionais bra-
sileiras. Sendo assim,  temos que perder a ilusão
de ser ainda um país jovem e procurar aceitar as
informações demográficas que mostram e pro-
jetam o envelhecimento da nossa população.

Para o enfrentamento do aumento da po-
pulação de idosos, é necessário a elaboração de
políticas  sociais direcionadas a este segmento,
que sejam amplas e articuladas entre diversos
órgãos governamentais e não governamentais.

Com a rotina de vida da população, nesta
corrida desenfreada para garantir o mínimo de
sobrevivência com qualidade, é amplamente re-
conhecido que os idosos cada vez mais deverão
ser “cuidados”, e, por isso, os “cuidadores” têm
que estar capacitados para dar esse atendimen-
to, não deixando as instituições se transforma-
rem em depósitos de pessoas em situação de
envelhecimento.

No Recanto do Idoso, instituição que abri-
ga 113 velhos, cresceu, vertiginosamente, a pro-
cura por vagas e observou-se que muito pouco
era  oferecido. Assim, chegamos a elaboração
do projeto “Envelhecer com Novos Horizon-
tes”, na tentativa de motivar os que estão na
melhor idade  a não se deixar ficar “esperando a
morte “, expressão esta pronunciada por um dos
“cuidados”; porque o desenvolvimento físico,
psíquico e social  do ser humano não é só man-

tê-lo com as necessidades básicas supridas, te-
mos que estimulá-los  para que  acreditem no
amanhã.

Neste cenário da pouca valorização da ve-
lhice, teremos que trabalhar para estabelecer
prioridades, desenvolvendo ações humanizado-
ras de atendimento em todos os setores da ins-
tituição (nutrição, enfermagem, médicos, higie-
nização...), que melhorem a qualidade de vida
dos que lá residem.

O envelhecimento populacional é um fenô-
meno geral e afeta a todos - homens, mulheres
e crianças. A solidariedade e a inter-geracionali-
dade devem ser a base das ações da sociedade
civil e do estado. O envelhecer é importante,
pois contribuiu, e continua a contribuir com a
sociedade, mantém a história viva de gerações
para gerações e tem conseqüências em todos
os setores da vida humana  tais como: econômi-
co, saúde, previdência, lazer e cultura. A estas
pessoas, deve ser preservado o direito de igual-
dade em todos os aspectos da vida.

JUSTIFICATIVA

O Serviço Social da  instituição “Recanto do
Idoso” – A .C. Santa Casa do Rio Grande, junta-
mente com outros profissionais que atuam no
pensionato, sentiram a necessidade de dar aos
residentes maior segurança nas áreas de deam-
bulação, ampliar o atendimento em nível de la-
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zer, atividades laborais, tratamento físico e tor-
nar o ambiente mais confortável e prazeroso,
estimulando o sentimento de pertencimento ao
lugar que passa a ser a sua casa, fazendo com
que percebam serem eles o que há de mais im-
portante na instituição e que tudo visa à satisfa-
ção de suas necessidades.

Convivendo com os “cuidados” do pensio-
nato, constatamos que o vínculo familiar inexiste
e/ou fica enfraquecido devido às visitas dos pa-
rentes escassearem  ao longo do tempo. Isto faz
com que o idoso sinta-se excluído da sociedade e
ingresse na tão conhecida marginalidade social,
pois a própria palavra, “velho”, nos diz que ser
velho é estar em desuso, é não servir para nada e
são  as coisas velhas que se doam ou se jogam
fora. É nesse momento que se inicia o processo
de auto-isolamento; como conseqüência, acen-
tuam-se as fragilidades naturais do envelhecimen-
to e, tentando evitar este processo, teremos, tam-
bém, que trabalhar a família para que esta não
seja protagonista do abandono.

Portanto, é fundamental fazer um exercício
de reflexão com o idoso, levando-o a se perce-
ber como cidadão em tempo presente, com
possibilidades de tempo futuro.

Cabe à equipe multiprofissional incentivar
o idoso a construir um projeto de vida, e se per-
mita a ousadia de sonhar e ter vontade de reali-
zar “coisas”, claro dentro das  limitações que o
tempo lhe infringiu, pois, enquanto houver pla-
nos a serem vividos, com certeza haverá vida.
Cabe também à equipe, oferecer-lhes uma as-
sistência humanizada, porque cuidar de pessoas
significa cuidar de um cidadão como um todo.

O profissional deverá assumir postura ética
que respeite a singularidade das necessidades do
usuário, que acolha o desconhecido e que acei-
te os limites de cada situação apresentada.

O Estatuto do Idoso, aprovado em outu-
bro de 2003, é referência fundamental para a
garantia dos direitos, dá condições de subsistên-

cia, cria espaços de participação política e de
inserção social desse segmento, possibilitando
que os idosos de “fundo de quintal”, que se en-
contram em situação de risco social possam re-
cuperar a dignidade e cidadania, mesmo que seja
através de “cuidadores” institucionais.

O estatuto deixa claro que o idoso deverá,
sempre que possível, ficar junto aos familiares,
tanto que está garantido pela Lei Orgânica da
Assistência Social -LOAS, o benefício de presta-
ção continuada - BPC, no valor de um salário
mínimo, para pessoas a partir dos 65 anos que
não possuam meios de prover sua subsistência,
e nem de tê-la provida por sua família.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar a valorização da melhor ida-
de, demonstrando a preocupação em satisfazer
suas necessidades, e dando aos idosos um aten-
dimento humanizado, despertando o sentimen-
to de auto-estima, e apresentando alternativas
de como viver o agora, projetando o amanhã,
sem se sentir um fardo muito pesado para os
que lhes dedicam atenção.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Oferecer ao idoso asilado melhor qua-
lidade de vida;

– Estimular que repassem as experiênci-
as já vivenciadas;

– Manter o idoso ativo e atuante frente
às diversas  limitações;

– Intensificar as relações interpessoais
através de eventos;

– Incentivar a integração intergerações;
– Fortalecer o vínculo familiar, sempre

que houver a existência de familiares;
– Divulgar, na instituição, planos, progra-
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mas e projetos concernentes à pessoa
idosa;

– Estimular a parceria entre grupos e or-
ganizações governamentais e não go-
vernamentais, para que estejam atua-
lizados com as atividades oferecidas a
este segmento;

– Oportunizar a participação dos pensi-
onistas em eventos e campanhas edu-
cativas;

– Capacitar recursos humanos voltados
para o atendimento da pessoa idosa,
visando à melhoria do seu desempe-
nho e da qualidade dos serviços pres-
tados.

METODOLOGIA

Grupos de atividades

– Manuais;
– Artísticas;
– Físicas;
– Externas (almoços, praia, bailes, pas-

seios, encontros com outros grupos da
terceira idade da comunidade...);

– Exposição (trabalhos realizados nos
grupos e mostra das habilidades, co-
ral, dança, declamação...), a cada tri-
mestre, com a participação da comu-
nidade e familiares.

 Terapia de Grupo

– Sentimentos;
– Motivação;
– Família.

Cronograma

– 3 vezes por semana;
– manhã/tarde.

Metas

– Atender aos 113 idosos que residem
no pensionato “Recanto do Idoso”;

– Atender os familiares sempre que hou-
ver algum impasse que dificulte a rela-
ção  instituição x idoso x família.

Recursos

Humanos

– 1 arte educador ou terapeuta ocupacional;
– 1 fisioterapeuta;
– 1 psicólogo;
– 1 assistente social;
– 1 médico clínico geral  ou geriatra;
– 2 administrativos;
– 1 nutricionista.

Materiais

– Todo material necessário para o desenvol-
vimento das atividades para a reforma e
manutenção dos corrimões e pisos.

Financeiros

– Os valores oferecidos pela instituição
e ou convênios firmados através do fun-
do municipal da  assistência social.

DEPOIMENTOS DE ALGUNS
IDOSOS PENSIONISTAS

“Eu nem imagino minha vida se não houvesse
este lugar. Aqui, é como se fosse minha casa,
passeio, vou à churrascaria e participo de fes-
tas. É muito bom!” (N., 89 anos)

“Eu não quero sair daqui. Aqui é bom, tem
bastante comida e bala”.(A., 103 anos)
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“Como meus sobrinhos não podem me cuidar,
me largaram aqui como se eu fosse um paco-
te. Até me acostumei, agora é minha casa”.
(D., 76 anos)

“Eu e minha irmã somos bem tratadas, não te-
mos nenhum familiar, eu cuido dela por que é cega
e as funcionárias cuidam de mim”. (E., 85 anos)

“Não gosto daqui, mas como não tenho nin-
guém, tenho que ficar, pois a assistente social
conversou com a D. Neusa, e  me trouxe para
cá. Eu morava na rua,  e quando tinha alta  do
hospital psiquiátrico dormia pelas praças da
cidade”. (O. M., 62 anos)

“Quando não querem a gente, nos despacham
que nem pacote nos asilos. Que horror.” (N.,
60 anos)

“Agora que não posso cuidar dos meus netos
porque não caminho, me arrumaram outro lar
para morar, só que de velhos, isso é coisa de
filhos e noras.” (I., 84 anos)

MEMBROS DO GRUPO
DE VOLUNTÁRIAS

O grupo de senhoras voluntárias da A.C.
Santa Casa do Rio Grande – RS trabalham em
eventos sociais para arrecadar fundos, com a fi-
nalidade de usar a verba  para a compra de pro-
dutos necessários ao bem-estar dos usuários
carentes da instituição.

Depoimento: “Agradeço a Deus todos os dias
por ter encontrado este grupo, só assim estou en-
velhecendo com qualidade” (70 anos – voluntária).

INTEGRAÇÃO INTERGERAÇÕES

Idosos do pensionato visitam a pediatria do
hospital geral, e distribuem às crianças interna-

das, brinquedos confeccionados por eles. (Em
12/10/2003).

CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento das ações aqui
mencionadas, é certo que iremos minimizar as
perdas sofridas pelas pessoas que envelhecem.
Em muitos casos, elas poderiam ser evitadas, se
houvessem políticas sociais de inclusão que pro-
movessem a qualidade de vida dessa população
há muito esquecida, e que, hoje, vislumbra um
pouco de dignidade no futuro.

Ainda estamos fazendo a caminhada para a
plenitude do nosso projeto. Acreditamos que a
equipe multiprofissional proposta  faz-se neces-
sária para efetivar as ações direcionadas ao pú-
blico alvo e, com certeza, através do compro-
metimento desta, atingiremos nosso objetivo.

Entendemos ainda, que instituições organi-
zadas devam humanizar o atendimento, o que é
imprescindível para mudanças de pensamento
acerca da velhice, principalmente, se isso se der
em processos coletivos. Constatamos isso nas
atividades intergerações (crianças e adolescen-
tes x idosos).

O envelhecimento diz respeito a toda socie-
dade, pois, se houver a redução da pobreza, uma
melhor igualdade social e boas condições de vida
da população, é certo que,  no decorrer dos
anos,  teremos   a garantia de bons níveis de vida
e bem- estar social. Portanto, a próxima gera-
ção de idosos terá maior longevidade e com
qualidade.

Hoje, já podemos vivenciar este fato no
“Recanto do Idoso”, pois temos oito pensionis-
tas entre noventa e cento e três anos e, destes,
quatro totalmente independentes e lúcidos, ou-
tros acamados, porém com a função mental pre-
servada  e com uma média de permanência no
pensionato  de oito a dez anos.
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