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RESUMO 

 

Mesmo com todos os prognósticos sobre o processo de envelhecimento da população 

brasileira, onde os idosos serão um segmento da sociedade proporcionalmente mais 

representativo e numeroso, o sujeito idoso ainda é concebido como ultrapassado e incapaz. 

Essa compreensão da condição da velhice nas sociedades ocidentais acarreta aumento do 

isolamento social dos idosos, ocasionando, consequentemente, perda na qualidade de vida, 

aumento nos casos de depressão e suicídio. Uma nova modalidade de espaço de convivência 

para os idosos vem se expandindo no Brasil, os chamados “Centros-Dia”, um equipamento 

social que integra a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esses espaços 

estão sendo considerados como um contraponto às Instituições de Longa Permanência de 

Idosos, denominadas também de Asilos, pois permitem que os idosos continuem mantendo 

relações sociais com os familiares, além do vínculo com a sua casa, o seu local de moradia. 

Todavia, muitas dúvidas ainda pairam sobre a real contribuição dos Centros-Dia no Brasil. 

Diante deste novo cenário, o trabalho objetivou investigar se os Centros-Dia para idosos 

podem ser ambientes que promovam relações de amizade, além de permitir que os idosos 

exerçam sua função social de lembrar e contar suas memórias.  Para isso, foi realizado um 

estudo de narrativas a partir de um trabalho de campo, constituindo-se de uma pesquisa de 

cunho qualitativo e descritivo. Foram entrevistados idosos usuários de um Centro-Dia 

público, localizado no interior do Estado de São Paulo. Os resultados demonstram que o 

Centro-Dia pode se configurar em um espaço promotor de amizade, aproximando e 

incentivando os usuários a experimentar novas relações interpessoais que passam a fazer 

parte de sua rede de sociabilidade. As amizades consolidadas no Centro-Dia podem atuar 

como um componente terapêutico, auxiliando os idosos no combate a quadros depressivos, 

atenuando sentimentos de solidão, rejeição e abandono. Além disso, esses idosos usuários 

do Centro-Dia adquiriram um forte sentimento de pertencimento de grupalidade. A função 

social dos idosos de lembrar e contar suas memórias precisa ser fortalecida junto à 

programação de atividades do Centro-Dia, bem como a incorporação na equipe de um 

profissional com formação voltada a ações de escuta grupal e individual. A análise das 

narrativas aponta que o Centro-Dia não se configura como “depósito diurno de idosos”, 

podendo ser um contraponto às Instituições de Longa Permanência de Idosos. A instalação 

de novos Centros-Dia não deve ficar de fora da pauta das políticas públicas de amparo e 



proteção aos idosos nas diversas esferas governamentais, com a participação de outros 

segmentos da sociedade. 

 

Palavras-chave: Centro-Dia, amizade, memória, velhiceS, narrativas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Day-Center for the elderly: relations of friendship and appreciation of 

memories 

 

Even with all the prognoses about the aging process of the Brazilian population, where the 

elderly will be a segment of the society proportionally more representative and numerous, 

the elderly citizen is still considered as being outdated and incapable. This understanding of 

the condition of old age in Western societies leads to an increase in the social isolation of 

the elderly person, resulting in a loss of quality of life and an increase in cases of depression 

and suicide. A new modality of coexistence space for the elderly has been expanding in 

Brazil, the so-called "Day Centers", a social equipment that is part of the Unified Social 

Assistance System (SUAS). These spaces are being considered as a counterpoint to the Long 

Stay Institutions for the Elderly, also called Asylums, since they allow to the elderly the 

possibility to keep maintaining social relations with their families, as well as the bond with 

their home, their living space. However, many doubts still linger about the real contribution 

of Day Centers in Brazil. In view of this new scenario, the objective of this study was to 

investigate whether Day Centers for the Elderly can be spaces that promote friendly 

relations, besides allowing the elderly to exercise their social function of remembering and 

speaking about their memories. With this objective in mind, a study of narratives was 

performed, constituting a qualitative and descriptive research. Elderly users of a public Day 

Center were interviewed, located in the interior of the State of São Paulo. It was verified that 

the Day Center can be configured in a space that promotes friendship, bringing together and 

encouraging users to try new interpersonal relationships that become part of their network 

of sociability. Consolidated friendships at the Day Center can act as a therapeutic 

component, helping seniors to combat depressive moods, softening feelings of loneliness, 

rejection, and abandonment. In addition, these elderly users of the Day Center have acquired 

a strong sense of group membership. The social function of the elderly to remember and tell 

their memories needs to be strengthened along with the activities of the Day Center, as well 

as the incorporation into the staff of a professional with training focused on group and 

individual listening actions. This research indicates that the Day Center does not constitute 

a "daytime deposit for the elderly” and may be a counterpoint to the Long-Term Care 

Institutions of the Elderly. The installation of new Day Centers should not be excluded from 



the agenda of public policies of aid and protection of the elderly in various governmental 

spheres, with the participation of other segments of society. 

 

Keywords: Day-Center, friendship, memory, elderlieS, narratives. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Ela ontem partiu. Cheguei ao quarto para escrever suas memórias 

e o leito estava vazio. Não me informaram sobre a sua morte e eu 

entrei sorrindo, trazendo uns presentes de aniversário. Sei que ela 

queria o seu cachorro, que ele era o bem mais preciso para ela. Bem 

que quisemos, os médicos e eu, tentar uma permissão para Benvinda 

ter um animal, algum pequeno, poderia ser um hamster ou um sábia 

cantador, porque ela amava a música e teria adorado... 

......talvez porque não sei se o que ela sonhava era o cão 

desaparecido. Nem teve tempo de terminar o pulôver (tremia muito) 

e eu achava que ela terminaria o presente para o filho que nunca vim 

a conhecer. Ali está a cama vazia, aguardando um próximo asilado 

que ocupará o seu lugar. Para nós isso é coisa de rotina, estamos 

habituados a ver os velhos se irem para o lugar onde talvez tenham 

mais carinho do que tiveram neste mundo”. 

Maria da Graça Rios 

 

 A forma como pensamos, sentimos e nos comportamos perante o fenômeno da 

velhice nesse início do século XXI, não é inata, é produto de uma construção política, social, 

econômica e histórica sobre o corpo e a mente das pessoas, transmitidos e operados pela e 

na cultura da qual estamos inseridos num determinado tempo e espaço, onde cada um de nós 

apropria-se do material do mundo social e cultural singularmente. 

 À vista disso, importa para a Psicologia Social a complexa trama dos modos de 

subjetivação, em todas as suas formas de transmissão, que são introjetados singularmente 

por cada sujeito, e os efeitos positivos e negativos engendrados na maneira de cada pessoa 

pensar, sentir e se comportar no mundo circundante onde afeta e é afetado. 

 A virada do século XX para o século XXI tem sido um momento privilegiado para 

as investigações das subjetividades e multideterminações sobre o tema da velhice e o 

processo de envelhecimento em nossa sociedade individualista e capitalista.  

Significativas modificações na estrutura etária continuarão ocorrendo de forma 

acelerada ao longo dos anos no Brasil, alterando a conformação da sociedade, de forma que 

pessoas de faixa etária mais avançada se tornem parcela cada vez mais representativa na 

população brasileira. Na visão de Simões (2016), o crescimento do grupo de idosos é 

decorrente, por um lado, da diminuição do número de nascimentos, e, por outro, da 

perspectiva de elevação de vida da população. Debert (2012, p. 12) relata que “a preocupação 

da sociedade com o processo de envelhecimento deve-se, sem dúvida, ao fato de os idosos 

corresponderem a uma parcela da população cada vez mais representativa do ponto de vista 

numérico”. 
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Para Borges et al. (2015, p. 139), “o processo de transição demográfica ou transição 

vital é uma das principais transformações pelas quais vem passando a sociedade moderna, 

incluindo a brasileira”. Segundo esses autores, essas alterações ocorreram pela mudança de 

uma época onde prevalecia altas taxas de mortalidade e fecundidade para um período, em 

que essas taxas se situam em níveis relativamente mais baixos.  

Além de alterar as taxas de crescimento da população, a transição demográfica, na 

opinião de Borges et al. (2015, p. 140), “acarreta uma alteração da estrutura etária da 

população, em termos da modificação da participação percentual de indivíduos com 

diferentes idades, ou seja: há uma redistribuição na proporção de crianças, adultos e idosos”. 

De acordo com esses autores, o formato triangular da pirâmide populacional (base larga, 

com predomínio de crianças e jovens, e cume estreito, com poucos idosos) típica por muitos 

anos na sociedade brasileira, vem sendo substituída por outra, agora, caracterizada de uma 

população mais envelhecida, com a diminuição da participação relativa de crianças e jovens 

e o aumento substancial de adultos e idosos, o que deixa essa pirâmide com um aspecto 

visual mais próximo de uma “coluna” do que um triângulo ou pirâmide propriamente dita.  

A partir de dados obtidos de levantamentos e projeções do IBGE (2013), a população 

com 60 anos ou mais de idade passou de 14,2 milhões, em 2000 (8,2% da população total), 

para 19,6 milhões, em 2010 (10,0% da população total), devendo atingir 41,5 milhões em 

2030 (18,6% da população total) e 73,5 milhões em 2060 (33,7% da população total). 

Espera-se, para os próximos 10 anos, de acordo com as projeções, um incremento médio de 

mais de 1,0 milhão de idosos anualmente no Brasil. Segundo o Banco Mundial (2011), essa 

porcentagem estimada é muito próxima da observada no Japão, atualmente o país com maior 

parcela de idosos do mundo, e consideravelmente acima do “velho continente” - Europa – 

onde a proporção média de idosos na população total é atualmente de 24%. Essa situação de 

envelhecimento populacional, conforme Borges et al. (2015, p. 146) é “consequência, 

primeiramente, da rápida e contínua queda da fecundidade no País, além de ser também 

influenciada pela queda da mortalidade em todas as idades”.  

Dados calculados pelo Banco Mundial (2011) apontam que, a partir de 2025, o 

crescimento populacional do Brasil será conduzido por aumentos da população mais velha, 

pois a representatividade da população mais jovem começou a declinar no Brasil a partir de 

1990, enquanto que a população em idade ativa (entre 15 e 59 anos) também começará a 

perder representatividade a partir dos próximos anos. De acordo com Debert (2012), dentro 

da população idosa, o grupo com 85 anos ou mais é o que apresentará um crescimento maior 
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nas próximas décadas, ou seja, veremos cada vez na sociedade brasileira octogenários, 

nonagenários e até mesmo centenários.  

Outro ponto relevante na formatação das novas famílias é que, segundo Debert (2012, 

p. 94), “as redes de parentesco, pela primeira vez na história, contarão com um número maior 

de velhos do que de jovens, ao mesmo tempo em que os casais tenderão a ter um número de 

filhos menor que o número de pais idosos”.  

Alterações significativas na taxa de fecundidade de mulheres brasileiras foram 

registradas pelo IBGE (2012).  Segundo esse Instituto, o número médio de filhos nascidos 

vivos por mulher ao final de seu período fértil, no Brasil, foi em 2010, de 1,90 filho, enquanto 

que em 1940 esse número era de 6,16. Projeções realizadas pelo IBGE em 2013 sinalizam 

que a partir do ano de 2034, no Brasil, o número de médio de filhos por mulher ao final de 

seu período fértil será de 1,50. 

Outro fenômeno demográfico observado por Borges et al. (2015) é a concentração 

de mulheres nesse grupo etário acima de 60 anos. No Brasil, a cada 100 mulheres com idade 

acima de 60 anos, existem proporcionalmente 80 homens. Isso é resultado, principalmente, 

dos “diferenciais de mortalidade entre os sexos, cujas taxas para a população masculina são 

sempre maiores do que aquelas observadas entre as mulheres” (BORGES et al., 2015, p. 

147). 

O aumento da expectativa de vida dos brasileiros ao longo das décadas foi de grande 

magnitude, e as projeções apontam que esse processo ainda irá continuar por muito tempo. 

A expectativa de vida de um brasileiro, independente do sexo, nascido em 1940 era de 45,5 

anos (42,9 anos – homens; 48,3 anos – mulheres). Em 2015, dados publicados pelo IBGE 

(2016) mostram que essa expectativa foi elevada em 30 anos, sendo agora de 75,5 anos. A 

expectativa de vida das mulheres continua superior à dos homens, sendo de 79,1 anos para 

mulheres nascidas em 2015, enquanto para os homens esse número cai para 71,9, diferença 

esta superior a 7 anos a mais de expectativa de vida (IBGE, 2016).  

Em relação às projeções futuras sobre a expectativa de vida dos brasileiros, em 2030 

a expectativa de vida no nascimento será de 78,6 anos, sendo 75,3 anos para homens e 82,0 

anos para mulheres. Já no ano de 2060, a expectativa de vida no nascimento será de 81,0 

anos, sendo 77,9 anos para homens e 84,2 anos para mulheres (IBGE, 2013). 

Todo esse processo de envelhecimento populacional vem ocorrendo de modo 

extremamente rápido, o que acarreta a necessidade de planejamento em todas as esferas da 

sociedade para realizar as adequações necessárias a essa transformação, principalmente do 

ponto de vista psicossocial e político. Conforme o Banco Mundial (2011, p. 19), “o mesmo 
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processo demográfico de envelhecimento que levou mais de um século para ocorrer na 

França ocorrerá em duas décadas no Brasil”.  

Na literatura são encontrados diferentes termos para denominar pessoas que já 

passaram dos 60 anos de idade. Velho, idoso, adulto maior, ancião, jovem velho, pessoa de 

idade, ageless, pessoa idosa, são exemplos de vocábulos utilizados em diversos textos 

brasileiros. Nessa dissertação optou-se por empregar o termo “sujeito idoso”, contudo nas 

citações diretas e indiretas foi respeitado o termo designado nas obras consultadas. 

Os termos envelhecimento e velhice muitas vezes são utilizados pela sociedade como 

sinônimos. Messy (1999) apresenta uma distinção conceitual destas duas expressões. “Se o 

envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é o da idade avançada, entenda-

se, em direção à morte. A velhice não é um processo como o envelhecimento, é um estado 

que caracteriza a posição do indivíduo idoso” (MESSY, 1999, p. 23). Ademais, não existe 

uma velhice típica.  

Cada sujeito idoso, independentemente da idade cronológica, apresenta 

características singulares com o avançar da idade, por isso que o termo velhiceS, com “S” 

maiúsculo de singularidade é o vocábulo mais adequado para destacar e garantir a 

continuidade da heterogeneidade das singularidades. O termo velhiceS é também uma forma 

de resistência contra o discurso social de exclusão que categoriza e homogeneíza as 

singularidades das pessoas que ultrapassaram os 60 anos, aprisionando os sujeitos idosos no 

cárcere do não-lugar. “A escuta do desejo, a habitação da palavra e a legitimação da vontade 

não são benefícios outorgados, mas direitos a serem exercidos” (GOLDFARB, 2006, p. 79). 

A idade cronológica não reflete necessariamente as idades biológica, psicológica e social do 

sujeito idoso. VelhiceS é um realizável, composta por aspectos biopsicossociais que são 

percebidos pelo outro, bem como pelo próprio idoso, como tal, reorganizável, refletida, 

questionada e adaptada. VelhiceS é um ser sendo, fazendo e iluminando até o apagar da 

lâmpada que segundos antes brilhava e ocupava o seu tempo e seu espaço. 

Devido a diversidade de conceituação de termos e expressões utilizados pela 

psicologia social se faz importante apresentar nesse item alguns conceitos e definições de 

termos comumente utilizados ao longo do texto, na ótica da autora. O primeiro termo que 

deve ser conceituado é humanização. No contexto do presente trabalho, humanização é 

definida como “o resgate do respeito à vida humana, levando-se em conta as circunstâncias 

sociais, éticas, educacionais, psíquicas e emocionais” (BAZON, 2004, p. 89). Subjetividade 

é outro termo de grande importância que deve ser definido. Segundo Bock et al. (1999, p. 

24), “a subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo 



20 

 

conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural”. 

Os autores ainda complementam afirmando que a subjetividade “é uma síntese que nos 

identifica, de um lado, por ser única, e nos iguala, de outro lado, na medida em que os 

elementos que a constituem são experienciados no campo comum da objetividade social” 

(BOCK et al., 1999, p. 24). A aquisição de subjetividades, ou seja, a formação do sujeito, é 

decorrente dos processos de subjetivação. Ao longo das civilizações os modos de 

subjetivação vão sendo alterados, modificando assim a constituição do eu, aparecem e se 

desenvolvem historicamente como práticas de si envoltas em práticas discursivas e condutas 

de poder e controle (FOUCAULT, 1984).  

O conceito de individualismo tem sido utilizado nas Ciências Humanas de diversas 

formas e com múltiplos sentidos. Por individualismo será utilizado um conceito ligado a 

pós-modernidade, caracterizando-se o individualismo pela “prevalência do interesse 

individual sobre o grupal, o que leva as pessoas a se preocuparem apenas consigo próprias 

ou com sua família imediata” (FERREIRA et al., 2002, p. 83). “O capitalismo é um sistema 

sócio-econômico realizado sob a égide do grande capital e moldado pelos valores do livre 

funcionamento dos mercados, das virtudes de competição, do individualismo e do Estado 

mínimo” (SINGER, 2004, p. 9).  

O desenvolvimento capitalista baseia-se na propriedade privada do capital, da qual 

o grosso do povo trabalhador está excluído. Se não estivesse, não se sujeitaria, 

provavelmente, a trabalhar como assalariado e, pior ainda, a permanecer 

desempregado. O modo de produção capitalista divide a sociedade, em que 

predomina, em duas classes (além de outras) antagônicas: os proprietários do 

capital e os seus empregados. São os primeiros que mandam em suas empresas e, 

por isso, conduzem o desenvolvimento de acordo com os seus interesses. As 

decisões sobre o desenvolvimento capitalista sempre visam à maximização do 

retorno sobre o capital investido na atividade econômica. Como essas decisões 

afetam os trabalhadores, as outras empresas e os consumidores das mercadorias 

não são levados em consideração (SINGER, 2004, p. 10). 

 

O “ganho” dos anos a mais na expectativa de vida vem trazendo na nossa sociedade, 

principalmente para os idosos do segmento de menor renda, que nasceram nas décadas de 

1920, 1930, 1940 e 1950, uma desnaturalização do que construíram ideologicamente como 

velhice. Os idosos se defrontam ao chegar à velhice com uma nova sociedade que transitou 

tão rapidamente no tempo e no espaço, modificando drasticamente a configuração do 

modelo de família instituído, não havendo tempo suficiente para que possam se localizar e 

assim elaborarem tal fenômeno.  

Os idosos que não acompanharam na mesma velocidade o desmanchar de alguns 

padrões instituídos nas últimas décadas na sociedade, estranham a própria cultura, estranham 

os novos discursos engendrados através dos mais jovens e se sentem perturbados frente aos 
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novos arranjos de laços sociais frágeis modelados para atender a “indústria cultural”, tão 

bem tipificada por Adorno (2002). O que parecia previsível, familiar e acessível escorrega 

pelas mãos.  

Em detrimento ao aumento da expectativa de vida anunciada e o direito de ocupar o 

lugar privilegiado da velhice e viver politicamente essa fase do ciclo humano, aumenta nos 

idosos, ao mesmo tempo, as preocupações biopsicossocias, econômicas e políticas, quanto 

às questões de desamparo-opressão-dependência-violência. Diante desse novo cenário, 

inseguranças e incertezas se fazem mais presentes aos idosos, no tocante de como se 

constituirá à sua adequação ao novo modelo de reprodução da solidariedade sócio-familiar 

e as novas formas de disponibilidade da rede de proteção, assistência e cuidado.  

A preocupação se agiganta principalmente nos idosos que são excluídos da nossa 

sociedade de produção e consumo ao entrar na aposentadoria, por não possuírem o “poder 

de consumir”. A aposentadoria é insuficiente para arcar com os gastos necessários à sua 

manutenção, principalmente referente à sua saúde física e psicológica. Ademais, muitas 

vezes, essa aposentadoria ainda é utilizada fragmentada para sustentar outros familiares, 

como os filhos e netos.  

O idoso valorizado e reconhecido socialmente, que ocupa o dito “lugar privilegiado 

da velhice”, é aquele idoso que não podendo mais produzir para o capital, porque perdeu sua 

força de trabalho, pode ainda ser consumidor ou cliente, garantindo sua identidade social, 

status, reconhecimento e valorização, ou seja, o consumo como diferenciação etária e social. 

No entanto, a valorização que a sociedade deve dispor ao idoso é outra, o de continuar sendo 

cidadão ativo e com direito a voz na pólis contemporânea. Idosos participativos devem 

exercer politicamente sua função de transmitir suas experiências, contar suas memórias, 

ouvir outras memórias, aprender novas coisas, vivenciar relacionamentos, amizades, tanto 

antigas como novas e ter garantido seu direito de circular no meio dos mais jovens em sua 

comunidade.  

O momento da aposentadoria na vida de uma pessoa pode ser considerado uma fase 

de transição, mudanças e expectativas, onde idealizações construídas mentalmente em 

contato direto com a realidade concreta do fenômeno social, podem acarretar impactos 

objetivos e subjetivos, gerando expectativas, incertezas e receios. Tais ocorrências podem 

se manifestar em diferentes intensidades singularmente, e se não administradas 

interiormente podem promover desequilíbrios, associados à comorbidades, desencadeando 

o avanço e o aceleramento do declínio biológico e psicológico dos idosos.  
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A entrada propriamente dita na velhice se descortina e revela sua fase mais difícil e 

complexa após a aposentadoria. Devido aos estereótipos engendrados socialmente em nossa 

cultura capitalista, a aposentadoria e o envelhecimento são percebidos e sentidos 

negativamente como sinônimo de perdas, sensação de inutilidade, estorvo familiar, 

discriminação e estigma de inativo, ou seja, uma inadaptação social que pode acometer 

biopsicossocialmente o sujeito idoso. 

O idoso não se aposenta de si mesmo, e deve poder continuar contribuindo 

socialmente através de diferentes possibilidades de adaptação e ajustamento, pois da mesma 

forma que na infância, na adolescência, na adultez, na velhice também passamos por 

desafios, alegrias, tristezas, perdas, vitórias e mudanças. Em todas as fases do ciclo humano 

continuamos a ser seres únicos, sociais e em processo de desenvolvimento no movimento 

transcendental de devir, inclusive na velhice. 

Com a alteração no tamanho e na composição das famílias, além da saída da mulher 

do ambiente doméstico para o mercado de trabalho, o amparo e a assistência aos idosos não 

podem mais ser tarefas executadas exclusivamente no âmbito familiar. O Estado e a 

sociedade também necessitam apoiar as famílias nessa questão relacionada à velhice. No 

entanto, esse apoio necessita ser realizado de forma humanizada, valorizando e respeitando 

a singularidade sócio-histórica dos idosos. Nesse sentido, surgem em nossa sociedade os 

primeiros “Centros-Dia” para idosos, seja no âmbito público como também no segmento 

privado, um equipamento social que faz parte do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). O Centro-Dia vem sendo considerado um contraponto a institucionalização do 

idoso, ou seja, ao asilamento que, na configuração em que se encontra, maltrata e aniquila a 

subjetividade dos os idosos, principalmente do ponto de vista psicológico. O discurso 

engendrado sobre o Centro-Dia é de que se trata de uma Instituição pertencente a rede de 

amparo social dos idosos, que permite que estes continuem mantendo relações sociais com 

os familiares, além do vínculo com a sua casa, o seu espaço de moradia. No entanto, por se 

tratar de nova modalidade assistencial no Brasil, muitas dúvidas ainda pairam sobre a real 

contribuição dos Centros-Dia. 

Seria essa uma “instituição semi-total”, alienante, ou mesmo uma outra forma de 

asilamento aonde o idoso apenas não dorme? Essa Instituição proporciona apenas proteção, 

alimentação e higiene, ou seja, um local de atendimento apenas “fisiológico”? O Centro-Dia 

consegue promover o sujeito idoso, valorizar a singularidade, a biografia de seus usuários 

ou apenas é um “depósito diurno”? Será que o Centro-Dia do jeito que foi concebido e em 

funcionamento não é realmente uma “Creche para Idosos”? Será que o Centro-Dia em pleno 
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início do século XXI pode ser um contraponto para o resgate da positividade do sujeito idoso 

contribuindo na formação dos laços afetivos e agir político, inerentes a nossa dimensão de 

interdependência humana em tempos de solidão na “sociedade do espetáculo”?  

Diversos segmentos da sociedade têm apontado o Centro-Dia como a “salvação para 

o idoso” e para as famílias que não tem condições de proporcionar amparo diurno, mas até 

que ponto essa Instituição realmente promove a vida dessas pessoas? Até que ponto essa 

modalidade de assistência e cuidado denominada Centro-Dia constitui-se de um espaço 

privilegiado de convivência, socialização, prevenção e manutenção das necessidades físicas 

e mentais dos idosos, durante o período que sua família está ocupada com outras obrigações, 

devido sua rotina de trabalho e atividades extra-lar? Será que essa modalidade da rede de 

proteção de assistência e cuidado ao idoso pode evitar a ruptura dos laços-afetivos, tanto 

com a família como com a comunidade, impedindo a perda da identidade social, a “privação 

dos seus”? Os Centros-Dia podem se configurar em redes de sociabilidade e convivialidade, 

em espaços de trocas e apoio emocional? 

Somos seres únicos, sociais e de linguagem. Segundo Lévinas (2012), a relação 

intersubjetiva, o contato com o rosto e o olhar do Outro, são fundamentais para a 

compreensão do sentido da vida e para manutenção da própria vida. É no rosto a rosto 

humano que se opera a ordem irrecusável que se irrompe todo o sentido e responsabilidade 

inter-humana.  

O estabelecimento de novas amizades aumenta a esperança e a ajuda aos idosos em 

suas múltiplas adaptações. A amizade reduz a sensação de vazio existencial, relativizando 

as ideias e os pensamentos. A amizade autovaloriza, faz chorar e faz rir, numa troca 

equitativa e afetiva de presença e reciprocidade. A amizade traz a oportunidade de ser útil 

ao Outro, respeitando os contrastes e as diferenças, praticando o amor e a solidariedade à 

alteridade sem concupiscência.  

Gomes e Silva Júnior (2007) destacam a importância do exercício da experiência 

política da amizade, concretizada nas experiências intersubjetivas de contato humano face a 

face. Esse exercício possibilita questionamentos, transformações e deslocamentos, que só o 

Outro em sua radical alteridade permite produzir e irromper as formas rígidas de 

subjetividade, em uma vivência verdadeiramente humana advinda da imprevisibilidade e 

contato com o Outro.  

 Seria de extrema importância que os Centros-Dia pudessem contribuir para 

dinamizar a politização de encontros plurais, incentivando as relações intersubjetivas de 

conversa, escuta atenciosa e de compartilhamento de trocas equitativas afetivas. Possibilitar 
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o acesso às relações de trocas de experiências, transitando entre a concordância e o confronto 

político de respeito na apresentação linguística do contexto de mundo do Outro, ora com 

afinidade e admiração, ora sem afinidade, mas manifestando um gosto pela opinião do Outro. 

Nesse sentido, os Centros-Dia poderiam colaborar com o fortalecimento da nossa própria 

dimensão de interdependência e socialidade, dificultando o esfacelamento das relações 

imprescindíveis de convivialidade, amizade e de contato humano rosto a rosto, propiciadores 

de bem-estar e vida política também entre os idosos. Todavia, para isso o Centro-Dia 

necessita de uma gestão e de uma equipe interdisciplinar com o olhar para além do biológico, 

proporcionando atividades psicodinâmicas de encontros, debates e escutas que favoreçam e 

despertem o agir político em cada um dos usuários. Decerto, os Centros-Dia devam ser 

repensados, realinhados, tendo um olhar mais voltado a singularidade do ser sócio-histórico 

que somos em consonância com a valorização integral do ser humano. A equipe 

interdisciplinar difere da equipe multidisciplinar por ter como base a interação entre as 

diferentes áreas na busca de uma finalidade comum, da construção de um novo 

conhecimento, não se configurando em uma simples justaposição de disciplinas, sem 

aparente relação entre elas.  

Os Centros-Dia devem se configurar como espaço privilegiado de laços solidários de 

resistência contra as “redomas solitárias”, a dispensabilidade de interação rosto a rosto, e 

assim manter acessa a chama do “vir a ser”, da dialética do que é e ser sujeito e viver sujeito. 

Trabalhar atuando politicamente em contexto interdisciplinar para o enfraquecimento, do 

recuo da alteridade, da decadência do diálogo, da escassez da linguagem e da precarização 

da dimensão fundamental da nossa qualidade e especificidade humana: a dimensão de 

interdependência humana que atravessa todos nós. “O Eu diante do Outro é infinitamente 

responsável” (LÉVINAS, 2012, p. 53). 

 As pesquisas demográficas indicam que o contingente de idosos aumenta a cada dia 

em nosso país e que muitos brasileiros chegarão à velhice. Logo, cabe a todos nós, 

lembrando Platão, tanto do mundo sensível como do mundo das ideias, debatermos nas 

“novas àgoras da vida cotidiana”, falarmos sobre “velhiceS”, experimentação política da 

amizade dos idosos, longevidade, cultura do cuidado, transmissão e aquisição de 

ensinamentos, valorização das memórias, respeito à heterogeneidade das singularidades, 

entre outros temas relacionados ao processo de envelhecimento e velhiceS. 

A reprodução social da ideologia da velhice está provocando nos idosos mais 

vulneráveis socialmente um verdadeiro “martírio e culpabilização”, pois os mais jovens 

passaram a internalizar que o processo de envelhecimento e a velhice propriamente dita, são 
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antinaturais. O que precisa ser refletido e questionado é o comportamento de preferir 

acreditar que o processo de envelhecimento é uma invenção dos que não se cuidam, dos que 

não tomam vitaminas, não vão à academia e não se alimentam adequadamente. Uma 

ideologia produzida pela cultura da beleza, encarnada na “sociedade de consumo”, termo 

cunhado pelo sociólogo francês Jean Baudrillard. 

O culto à beleza física e a frenética atualização tecnológica são premissas reinantes 

na “sociedade do espetáculo”, que cultua a imagem e a aparência, os idosos são tidos como 

disformes e desatualizados. A naturalização dessa ideologia, o afastamento dos idosos pelo 

cerceamento de sua fala e aparência, o impedimento de continuarem a exercer sua função 

social de lembrar e contar suas memórias, de continuar aprendendo, bem como a coibição 

de conviverem com seus amigos, são fatos e atos extremamente nocivos para os idosos.  

Os efeitos advindos desse novo modo de subjetivação, fragmentação e internalização 

de comportamentos e pensamentos impostos pela indústria cultural, apresentam, 

principalmente, nos idosos mais vulnerabilizados, aqueles que não fazem parte da parcela 

privilegiada da “terceira idade”, as marcas mais explícitas da desigualdade e da injustiça, 

além do aumento da pauperização da velhice. Esses idosos são expostos à face mais 

desumana do capitalismo e os produtos desse sistema nefasto resultam em sintomas lesivos, 

como: doenças mentais, altos níveis de depressão; altas taxas de suicídios; aumento do uso 

de antidepressivos; idosos que contam os dias para morrerem; idosos que acham que 

realmente são seres imprestáveis que nada fizeram de útil nessa sociedade; idosos 

despojados e isolados no quarto dos fundos; idosos jogados nas instituições totais; idosos 

emudecidos, silenciados; idosos sem o direito de expor suas memórias e experiências; idosos 

impedidos de aprender; idosos sem o direito de vivenciar as novas e antigas amizades.   

Uma sociedade que não valoriza seus idosos é uma sociedade sem consciência da 

própria história, e uma sociedade que não tem consciência da sua própria produção é uma 

sociedade alienada sem condições de apropriar-se de sua ancestralidade, logo uma sociedade 

sem memórias, sem passado, que geram indivíduos que não se tornaram sujeitos.  

Decorrente desse cenário de incertezas e mudanças nos modelos de disponibilidade 

da reprodução social-familiar, como forma de resistência à ideologia dominante, bem como 

pelo direito dos idosos manterem seus vínculos com seu presente, passado e futuro, esta 

dissertação apresenta o seguinte problema de pesquisa: Os Centros-Dia para idosos podem 

ser espaços que promovam relações de amizade, permitindo que os idosos continuem 

aprendendo e exerçam sua função social de lembrar e contar suas memórias, ou se 

configuram como “depósitos diurnos”, ou mesmo “instituições semi-totais”?  
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 A dissertação é composta por oito capítulos. Os seis primeiros capítulos têm os 

seguintes objetivos: justificar a importância do estudo dessa temática no Brasil; fundamentar 

a discussão dos resultados obtidos com a pesquisa de campo; dialogar com outros autores 

sobre os principais pontos a serem abordados no trabalho; explicitar o direito e os benefícios 

das relações de amizade e do contato com a alteridade para os idosos; introduzir a 

necessidade de novas políticas públicas voltadas à temática da “velhice compartilhada e 

humanizada”; e apresentar os aspectos metodológicos que serão utilizados no projeto de 

pesquisa. O penúltimo capítulo apresenta e analisa os resultados de campo e no capítulo final 

é apresentada uma breve sistematização dos conhecimentos, bem como o encaminhamento 

da necessidade da continuação dos trabalhos nessa temática. 

 O Capítulo I - “A ‘sociedade do desprezo’ em relação à população idosa” é dividido 

em quatro subcapítulos: 1.1. O estereótipo e a discriminação dos idosos; 1.2. A sociedade 

do individualismo e do consumismo; 1.3. O isolamento social do idoso; e 1.4. Uma nova 

visão da velhice.   

Em sua primeira parte, o estereótipo negativo associado à velhice é destrinchado, 

revelando a deterioração recente da imagem dos idosos propagada em nossa sociedade. As 

diversas formas de discriminação à velhice, também, são expostas e discutidas. O diálogo 

com importantes autores é apresentado nesse item, destacando Jack Messy, Norberto 

Bobbio, Ecléa Bosi, além de Simone de Beauvoir. Também nesse subcapítulo foi descrito 

um breve histórico da velhice ao longo das civilizações, orientais e ocidentais. 

Quando se fala em Simone de Beauvoir automaticamente há uma associação com o 

tema “feminismo”. Simone de Beauvoir foi uma pioneira e uma das maiores escritoras sobre 

feminismo no mundo, deixando uma vasta obra sobre o tema, que se transformou em um 

legítimo legado a humanidade. No entanto, a publicação do livro intitulado “A Velhice”, em 

1970, estremeceu a sociedade, especialmente dos países ocidentais, expondo, de forma 

contundente e crítica, a exclusão, o abandono e o desprezo experienciados de maneira 

desumana pelos idosos na sociedade do espetáculo (Debord, 2017). 

A força desse livro foi arrasadora, despertando em pesquisadores de vários países, 

em diversas áreas do conhecimento humano, à necessidade de estudar o tema “velhice”, em 

suas diferentes abordagens, mas, sobretudo, como dito por Bosi (1994), estimulou a 

necessidade de empenhar-se por um segmento quase que invisível, que não representa 

nenhuma categoria social e não dispõe de instrumentos ou mesmo de voz para lutar. 

Simone de Beauvoir é estudada e citada por pesquisadores brasileiros de diferentes 

áreas: gerontólogos, psicólogos, antropólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, pedagogos, 
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assistentes sociais, historiadores, entre outros. Sua obra “A Velhice” provocou e inspirou a 

elaboração de inúmeros projetos de pesquisa sobre essa temática e a consequente produção 

de vários livros e artigos técnico-científicos. É o livro mais importante sobre velhice já 

publicado no mundo.  

A leitura desse clássico pode craquelar o entorpecimento da singularidade, 

deslocando padrões rígidos de pensamento e comportamento, causando um estranhamento 

da própria cultura. Sua narrativa do fenômeno evidenciado da velhice como um “escândalo”, 

um crime de humanidade, desperta para uma dimensão ética sine qua non de 

interdependência humana de responsabilidade com a alteridade irredutível, percebendo nos 

idosos a totalidade de nossa condição humana. A autora denuncia: “Paremos de trapacear; o 

sentido de nossa vida está em questão no futuro que nos espera; não sabemos quem somos 

se ignorarmos quem seremos: aquele velho, aquela velha reconheçamo-nos neles” 

(Beauvoir, 1990, p. 12). Desse modo, citar Simone de Beauvoir em um trabalho sobre 

velhice fundamenta a semântica que subjaz o próprio fenômeno do processo de 

envelhecimento e da velhice.  

O conteúdo do livro “A Velhice” é denunciativo e revolucionário. Denuncia os 

abusos, a violência, a miséria, o descaso, a desumanização que os idosos estão assujeitados, 

em diversos segmentos e instituições da sociedade, incluindo os asilos, a própria família e a 

comunidade. O livro é um marco no campo do pensamento crítico e reflexivo ao fazer 

perceber o que estava naturalizado e acomodado, possibilitando a irrupção do imprevisto e 

a abertura ao Outro.  

Simone de Beauvoir ao publicar o livro “A Velhice” abriu novos caminhos, 

apresentando um trabalho profícuo de valor científico e humano, para além dos muros 

acadêmicos. Sua obra é um marco político-humanitário-histórico de quem teve a coragem 

de denunciar o silêncio da sociedade e a conspiração do aniquilamento cultural em vida de 

seres humanos, simplesmente por serem mulheres, ou por chegarem à fase do 

desenvolvimento humano, a velhice. Beauvoir consegue ziguezaguear por tessituras e 

subjetividades rígidas, que se esfrangalham em decorrência da experiência de sua escrita 

crítica, convidando o leitor para exercer também o seu papel político. Transmitiu com 

sensibilidade seus saberes acumulados de valor imaterial, e consequentemente, colaborando 

para o futuro das próximas gerações. 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman é uma voz marcante na segunda parte do 

Capítulo I. A sociedade do individualismo e do consumismo, que torna o idoso um ser 

descartável, é debatida a luz dos preceitos da sociedade líquida. A obra intitulada 
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“Envelhecimento, saúde e trabalho no tempo do capital” de Sávea de Oliveira Campelo e 

Paiva, também contribuiu com informações relevantes nesse item, demonstrando a qualidade 

das obras brasileiras sobre a reflexão crítica da produção e reprodução da questão social da 

velhice.  

 Norbert Elias, em seu livro “A solidão dos moribundos”, foi a base teórica para 

retratar o triste processo de solidão a que estão submetidos os que cometeram o crime de 

“viver demais”. Autores brasileiros também produziram importantes estudos sobre o tema, 

com destaque para Pedro Paulo Monteiro e sua obra “Envelhecer: histórias, encontros, 

transformações”. 

Uma breve explanação sobre uma visão positiva e produtiva na velhice finaliza o 

primeiro capítulo. Dados atualizados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Banco 

Mundial são apresentados no intuito de provocar uma desconstrução do modelo tradicional 

de políticas públicas engendrado na sociedade. 

O idoso institucionalizado é o título do segundo capítulo, que traz a forma mais fácil 

de se livrar de um idoso, o asilamento. A sentença anunciada antes da morte. Desde as 

denúncias de Beauvoir, ao visitar asilos franceses, ao belíssimo trabalho de Adriana de 

Oliveira Alcântara em um asilo cearense, que deu origem ao livro “Velhos 

institucionalizados e família: entre abafos e desabafos”, os asilos continuam sendo utilizados 

em nossa sociedade como verdadeiros depósitos de idosos. Denominados de “desertos de 

solidão” por Norbert Elias, ou classificados como “instituição total” por Erwing Goffman, 

os asilos marcam o recuo da alteridade e a falta de humanização em nossa sociedade, que 

atualmente hipervaloriza a criança, associa o saber ao jovem e joga no lodaçal os nossos 

idosos.  

 Um suposto contraponto, uma suposta resistência, um direito ao não asilamento, 

recém-introduzido em algumas cidades brasileiras, mas já comum em países como o Japão, 

são as instituições da rede de proteção social de assistência e cuidado ao idoso denominadas 

de “Centros-Dia”, tema do Capítulo III, – “Centro-Dia para idosos e formulação de políticas 

públicas”. O capítulo é dividido em dois subitens: 3.1. Centro-Dia: nova opção de assistência 

e socialização para o idoso; e 3.2. Formulação de políticas públicas. Os Centros-Dia são 

instituições supostamente criadas para oferecer um novo arranjo interdisciplinar de suporte 

à família e a sociedade no cuidado aos idosos. Esse tipo de modalidade institucional tem 

como princípio a manutenção do vínculo familiar dos usuários, garantindo a sua vivência 

em seu espaço de moradia, o seu acesso aos objetos bibliográficos, que são importantes 

suportes psicoemocionais e históricos, bem como, o seu transitar na comunidade.  
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  Não foram encontrados na literatura livros sobre Centro-Dia, por isso a base teórica 

sobre o tema foi construída por artigos técnico-científicos e relatos de profissionais que 

atuam nessas instituições. Quase não há pesquisas no Brasil realizadas dentro dos Centros-

Dia, principalmente com ênfase na psicologia social. Também, destaca-se a distribuição 

desuniforme dos Centros-Dia no Brasil, ainda muito concentrados no Estado de São Paulo, 

e a ausência desse tipo de Instituição em várias cidades de médio e grande porte brasileiras. 

É notório o grande desconhecimento da sociedade brasileira sobre esse equipamento social 

que integra a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esses fatos evidenciam 

que este é um tema novo, porém de grande importância no cenário de políticas públicas 

voltadas aos sujeitos idosos, onde a psicologia deve dar a sua contribuição política e 

participar ativamente das equipes no contexto dos Centros-Dia.  

 A segunda parte do Capítulo III destaca a importância da formulação de políticas 

públicas voltadas à rede de proteção social do idoso no Brasil. A valorização de equipes 

interdisciplinares e a necessidade de constante atualização na formulação das políticas 

públicas são analisados nesse capítulo, que também expõe as redes de assistência e cuidado 

voltadas aos idosos, bem como os principais programas governamentais em funcionamento 

no Brasil.  

O quarto capítulo desse manuscrito é intitulado “Relações de amizade”, sendo 

subdividido em três partes: 4.1. A amizade na sociedade do consumo; 4.2. Alteridade e 

amizade; e 4.3. A amizade na velhice. Diversos autores foram chamados a contribuir nas 

discussões e reflexões políticas das relações intersubjetivas desse capítulo, com destaque 

para Francesco Alberoni e Bárbara G. Ribeiro S. da Silva. A filosofia do “Outro”, a filosofia 

da ética da “Alteridade” de Emmanuel Lévinas é um dos alicerces teóricos desse capítulo, 

que atravessa todo texto, desvelando a irresponsabilidade de nossa sociedade com o “apelo 

do rosto do idoso”, um rosto combalido pelo tempo, pelos abusos a que foi submetido no 

“chão das fábricas” ou “no cabo da enxada”. A necessidade de tirar os nossos idosos dos 

calabouços domésticos, de disponibilizarmos espaços públicos para à prática e o exercício 

político como sujeitos dotados de direitos e investidos de deveres é debatido nessa parte da 

dissertação. Esforços no sentido de desbloquear seus caminhos físicos e psicológicos para 

que transitem pela sociedade, continuem aprendendo e exerçam sua função social de contar 

e transmitir suas memórias, seus ofícios, suas experiências ressignificadas no tempo 

presente, necessitam ser amplificados. Neste capítulo é apresentada uma discussão sobre a 

necessidade da expansão das redes de sociabilidade e de convivialidade também para os 

idosos semidependentes e dependentes, possibilitando a amizade como relação 
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intersubjetiva privilegiada e o contato com a diversidade humana, tanto com as amizades 

familiaristas, como das amizades com experiências políticas possibilitadoras de vínculos 

intersubjetivos e “agonísticos”, permitindo a vivência do deslocamento da subjetividade e 

irrupção do imprevisto. Uma proposta política de experimentação da virtude da amizade, 

baseada na obra de Hannah Arendt, foi o principal norte teórico que sustentou as 

argumentações neste capítulo. Sua contribuição foi também traduzida, interpretada e 

ampliada por autores como Francisco Ortega, Lívia Godinho Nery Gomes e Nelson da Silva 

Júnior. 

 Poucos estudos foram realizados sobre “a amizade na velhice” no Brasil, 

demonstrando como esse público vem sendo priorizado apenas recentemente na ciência 

brasileira. Dentre os trabalhos de maior conteúdo, destacam-se os estudos realizados por 

Regina Maria Prado Leite Erbolato e Andréa Moraes Alves, que foram importantes por terem 

adentrado nos diversos aspectos ideológicos e subjetivos que envolvem a amizade na 

velhice. 

O Capítulo V retrata de forma poética, mas não menos crítica, a importância da 

evocação da memória como um trabalho dos idosos. Esse capítulo tem como inspiração 

maior o clássico livro intitulado “Memória e Sociedade: lembrança de velhos” de Ecléa Bosi. 

Esta obra traduz com maestria e delicadeza a história do tempo vivido na perspectiva do 

sujeito vivente, advinda das narrativas de nove depoentes, se auto incluindo a autora, 

empregando os instrumentos da psicologia social. Ecléa Bosi desvela a heterogeneidade da 

experiência singular, denuncia e rompe com o silêncio, atendendo ao chamado de Simone 

de Beauvoir “A sociedade é maléfica para a velhice”. A autora dá voz aos idosos e 

retransmite essa mesma voz ao seu texto, tecendo a descrição hermenêutica e 

fenomenológica da importância política, individual e social, de desbloquear os caminhos que 

foram brutalmente interrompidos pela sociedade capitalista e fizeram calar a voz dos sábios, 

os depositários das experiências do vivido e do visto de nossa sociedade. A autora na mesma 

linha de Simone de Beauvoir nos convoca a lutar por eles. Desbloquear o impedimento 

imposto à linguagem e a escuta, com admiração, interesse e responsabilidade, atendendo ao 

apelo irrecusável no rosto do depoente, que são os sujeitos idosos excluídos da sociedade de 

consumo e da aparência. Eis a essência do trabalho produzido por Ecléa Bosi, dar 

importância a quem a sociedade diz não tem importância.  

Ecléa Bosi foi professora do Departamento de Psicologia Social da Universidade de 

São Paulo-USP, sendo a referência maior e a principal defensora brasileira da memória e 

dignidade dos idosos. A maior intérprete brasileira de Simone de Beauvoir, no tocante a 
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temática velhice. A conexão França-Brasil (Beauvoir-Bosi) iluminou a pátria do cruzeiro. 

“Verás que um filho teu não foge à luta”. Seu livro “Memória e sociedade: lembranças de 

velhos”, publicado em 1979, é a maior obra brasileira sobre a velhice e uma das principais 

obras literárias, explicitando em seu agir político toda a sua militância em defesa dos idosos. 

Sua narrativa foi reverenciada até por Carlos Drummond de Andrade, que destacou a carga 

poética que envolve o texto de Ecléa Bosi.  

 O sexto capítulo aborda a fundamentação e os procedimentos metodológicoss 

utilizados na dissertação, sendo dividido em duas partes. 6.1. Produção de narrativas sob 

inspiração etnográfica; e 6.2. Procedimentos metodológicos. Na primeira parte é apresentada 

as narrativas construídas sob inspiração etnográfica advindas de uma escuta 

fenomenológica, um olhar laplantiniano questionador, crítico e reflexivo de imersão no 

campo, aonde o fenômeno se concretiza, bem como sua aplicabilidade empírica nos estudos 

e resultados para a psicologia social. O conceito fenomenológico e hermenêutico da 

construção de narrativas sensíveis de grupos fragilizados, proposto por Ecléa Bosi, foi uma 

das bases teóricas desse capítulo, sendo o alicerce para a formatação da metodologia a ser 

implementada nos estudos de campo. As obras dos antropólogos e etnógrafos François 

Laplantine, James Clifford e Clifford Geertz foram fundamentais para o aprofundamento da 

contribuição da etnografia em estudos sobre as temáticas referentes a memória, amizade e 

velhiceS. 

Na segunda parte do Capítulo VI é apresentada com detalhes a metodologia que foi 

utilizada na pesquisa. Vários aspectos metodológicos são expostos nesse capítulo, como: o 

tipo e descrição da instituição onde foram realizados os trabalhos de campo; os critérios de 

seleção dos grupos de idosos que serão entrevistados; como ocorreram os encontros para 

formatação do vínculo de confiança; como foram realizadas as entrevistas; a utilização da 

técnica de observação participante com inspiração etnográfica para descrição da Instituição 

e suas relações implicadas; e por fim como se realizou a análise hermenêutica e a discussão 

das narrativas. 

No Capítulo VII estão apresentadas as narrativas advindas das entrevistas com os 

usuários idosos, além de depoimentos dos funcionários e demais observações colhidas 

durante a imersão no Centro-Dia. Este capítulo foi organizado em tópicos, sendo alguns 

previamente estabelecidos na elaboração do roteiro semi-estruturado e outros advindos do 

inesperado durante as conduções do trabalho, sendo estes: 7.1. Centro-Dia: idosos atendidos 

e quadro de funcionários; 7.2. Amizades anteriores e exteriores ao Centro-Dia; 7.3. 

Amizades formadas no Centro-Dia; 7.4. Importância das amizades formadas no Centro-Dia 
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em comparação com as amizades externas/anteriores ao Centro-Dia; 7.5. Os significados da 

amizade; 7.6. Disposição, motivação e abertura a novas amizades em idosos usuários do 

Centro-Dia; 7.7. Acolhimento e amizade no Centro-Dia: benefícios na saúde física e 

psicológica dos idosos; 7.8. Espaços e oportunidades no Centro-Dia para os idosos narrarem 

suas memórias. 

As considerações finais, os encaminhamentos das necessidades de novas pesquisas 

no tema e a urgência na elaboração e, principalmente, na execução de políticas públicas 

voltadas a expansão desse Equipamento Social o Centro-Dia para idosos, são apresentados 

no Capítulo VIII. 

O trabalho teve como objetivo geral investigar e analisar as relações de amizade e a 

função social do lembrar e contar de idosos usuários de um Centro-Dia público, e suas 

repercussões na construção da subjetividade, no seu despertar político, bem como na sua 

qualidade de vida física e mental. Apresenta ainda os seguintes objetivos específicos: 1) 

Avaliar se o Centro-Dia pode ser um campo de experimentação política, proporcionando 

novas formas de subjetividade e sociabilidade, estabelecendo vínculos de escuta e 

acolhimento, troca de conhecimentos e experiências; 2) Verificar se relações de amizade 

com base na alteridade podem ser estabelecidas pelos idosos usuários de Centros-Dia, 

promovendo interações agonísticas; 3) Investigar se o Centro-Dia pode ser um espaço 

político que permita o idoso exercer sua função social de lembrar e contar, desbloqueando 

os caminhos da memória e promovendo ressignificação das experiências; 4) Analisar e 

discutir se os Centros-Dia podem ser um contraponto ao programa  de internação de idosos 

em Instituições de Longa Permanência, garantindo uma política de cuidado onde os idosos 

continuem mantendo relações intersubjetivas na comunidade, com os familiares, além da 

manutenção do vínculo com a sua casa, o seu espaço de moradia, ou se são uma nova 

roupagem de “mortificação do eu” e funcionam como depósitos diurnos de idosos; 5) 

Averiguar se o Centro-Dia pode ser um espaço criativo de resistência contra a categorização 

e homogeneização ideologicamente imposta aos dos sujeitos idosos. 

A motivação para desenvolver este trabalho decorreu, principalmente, do forte laço 

afetivo estabelecido pela convivência intergeracional com meus avós. Tive desde a tenra 

infância a oportunidade de ter pais que demostravam muito amor, cuidado, atenção e 

ofereciam assistência a seus pais. Convivi profundamente com meus avós e sentia muita 

vontade de estar com eles, sentia saudades quando estavam distantes e esse sentimento era 

recíproco. A força do amor entre as gerações é um vínculo construído que só pode ser 

formado se houver a presença, o relacionamento harmonioso e a vontade de estar juntos. 
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Ademais, após meu casamento tive a honra de ser voluntária em algumas instuições que 

abrigam ou davam apoio a idosos em situações de vulnerabilidade social localizadas nos 

munícipios de Viçosa-MG, Rio Verde-GO, Pelotas-RS e Aracaju-SE. O interesse com o 

público idoso, sua imagem e representação é atravessado por sua permanente presença na 

trajetória de minha vida.  
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CAPÍTULO I 

 

A “SOCIEDADE DO DESPREZO” EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO MAIS 

VELHA 

 

1.1. O estereótipo e a discriminação dos idosos 

 

“Do mesmo modo, afirmo que a ‘pessoa idosa’ não existe. Não 

existe um ser ‘pessoa idosa’, e é por isso que escrevo a expressão 

entre aspas. Deveria dizer entre parênteses, pois é aí que são 

colocados os velhos. A ‘pessoa idosa’ não existe como entidade 

individual, é apenas um termo social que não tem realidade 

humana”. 

Jack Messy 

 

Em boa parte das sociedades ocidentais, o respeito e a valorização do ser humano 

parecem ter um prazo de validade ou um limite definido em bases cronológicas. Sua 

importância e seu valor acabam após o ser humano atingir certa idade. Pode ser aos 60 ou 

aos 70 anos, mas o certo é que a partir de um “marco temporal”, as ideias, as posições, a 

vida como um todo, passam a ser desinteressantes para o restante da população mais jovem. 

Fuentes et al. (2014, p. 244) relatam que “a sociedade ainda não está preparada para receber 

e lidar com o aumento da longevidade, continuando a classificar os idosos como indivíduos 

de segunda classe, nada tendo de novo a oferecer à sociedade”. Paiva (2014, p. 141-142) 

afirma que “na sociedade moderna a velhice adquire um status de desvalorização, passando 

a compor o rol dos ‘problemas sociais’ mais estudados na contemporaneidade”.  

“As sociedades precisam, urgentemente, reformular suas ideias a respeito da velhice, 

do velho, eliminado os estereótipos e os preconceitos” (FOGAÇA, 2001, p. 133). A imagem 

do idoso é carregada de preconceitos, sendo associada a dependência, inutilidade, 

decadência e improdutividade, fraqueza e impossibilidade (MONTEIRO, 2005; FUENTES 

et al., 2014). 

A velhice é percebida por muitos idosos como um desacolhimento das relações 

familiares e sociais, um enjeitamento de si mesmo. Portanto, para esses idosos, o ganho na 

sua expectativa de vida na sociedade capitalista contemporânea, tem outra 

representatividade. O que deveria ser uma fase de menos preocupações e compromissos 

materiais, maior priorização de autoconhecimento, buscar novos projetos individuais e 

coletivos, acaba por ser um período de angústias, de solidão e de muito sofrimento. Na 

sociedade do espetáculo para muitos idosos transitar pelas ruas, avenidas e calçadas tão 
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conhecidas de sua mocidade, passa ser um estranhamento ao perceber a repugnância ou a 

invisibilização advinda dos mais jovens. 

A velhice foi interpretada e vivenciada ao longo do tempo e em diferentes 

civilizações, sejam ocidentais e orientais de forma distinta. A ideologia da velhice que 

presenciamos no tempo presente, deve ser estudada com a colaboração de uma hermenêutica 

dialética advinda dos estudos e achados interdisciplinares, além de narrativas sensíveis e 

experiências registradas e analisadas.  

Na Antiguidade da civilização chinesa, o filósofo Lao-Tsé (604-531 a.C.) descreve 

“a velhice como um momento supremo, de alcance espiritual máximo, comentando que aos 

60 anos de idade o ser humano atinge o momento de libertar-se de seu corpo através do 

êxtase de se tornar um santo” (SANTOS, 2001, p. 91).  Beauvoir (1990) descreve que na 

China, todos os membros de uma casa deviam obediência plena ao homem mais idoso. “O 

respeito se estendia, fora dos limites da família, a todos os idosos: muitas vezes as pessoas 

fingiam-se mais velhas do que realmente eram, para ter direito a atenções” (BEAUVOIR, 

1990, p. 113). 

Confúcio (551-479 a.C.) é outro filósofo oriental que valorizava a sabedoria dos 

anciões e pregava o dever do respeito dos mais novos para com estes. Segundo Paula (2016, 

p. 263), “no chinês antigo, uma mesma palavra era utilizada para designar o sábio e o velho”. 

Confúcio acreditava que a autoridade da velhice é justificada pela aquisição da 

sabedoria, pregando que aos 60 anos o ser humano compreende, sem necessidade 

de refletir, tudo o que ouve; ao completar 70 anos, pode seguir os desejos do seu 

coração sem transgredir regra nenhuma, e que a sua maior ambição era que os 

idosos pudessem viver em paz e, principalmente, que os mais jovens amassem 

esses seres (SANTOS, 2001, p. 91). 

 

Em contraste a forma respeitosa como era tratada a velhice na China Antiga, o 

primeiro texto conhecido dedicado a velhice, narrado por Beauvoir (1990), foi derivado do 

Egito (2.500 a.C), sendo escrito pelo filósofo e poeta Ptah-hotep. Esse texto descreve a vida 

de um idoso sob uma ótica sombria e penosa. Dores, cansaços, desgastes orgânicos, falta de 

prazer, dão o tom dessa narrativa clássica do Egito antigo. 

Segundo Beauvoir (1990), o povo judeu sempre esteve associado ao respeito a 

velhice. Beauvoir (1990) aponta frases retiradas dos livros sagrados do povo judeu, que 

consagram a importância dos velhos. “Os cabelos brancos são uma coroa de honra ...” 

(Provérbios). “Tu te levantarás diante dos cabelos brancos e honrarás a pessoa do velho” 

(Levítico). 

Embora se encontrem entre eles os ecos de uma antiquíssima filiação matrilinear, 

descrevem uma sociedade patriarcal, na qual os grandes ancestrais, aos quais 

atribuem idades fabulosas, eram os eleitos e os porta-vozes de Deus. Consideram 
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a longevidade como a suprema recompensa da virtude (BEAUVOIR, 1990, p. 

115). 

 

Entre os gregos e durante todo o período helenista, havia uma relação muito íntima 

entre a sabedoria e a velhice (PAULA, 2016, p. 262).  

Entre os gregos antigos, a idade adulta começava propriamente no período de vida 

que eles chamavam de acme, quando a pessoa se encontrava no auge do seu vigor 

físico e intelectual. A acme se dava por volta dos quarenta anos de idade. É nesse 

momento que uma sabedoria começava a ser vislumbrada. Era todo um processo 

de aquisição de conhecimentos práticos (vivência) e teóricos, que se iniciava aí e 

só se completava na velhice (PAULA, 2016, p. 264). 

 

Sócrates (469-399 a.C.), em um diálogo travado com Céfalo descrito por Beauvoir 

(1990), demonstra todo o respeito que tinha pelas pessoas mais velhas, que já tinham trilhado 

os caminhos da experiência. “Platão (427-347 a.C.) afirmava que a velhice faz surgir nos 

seres humanos um imenso sentimento de paz e de libertação” (SANTOS, 2001, p. 93).  

Aristóteles (384-322 a.C.) destacou que uma boa velhice dependia do aspecto da 

saúde física. De acordo com Santos (2001), a percepção de Aristóteles acerca da velhice era 

bem diferente da percepção de Platão, tendo uma visão muito mais pessimista da velhice. 

“Sua concepção de velhice leva Aristóteles a afastar do poder os idosos, por ver neles 

indivíduos enfraquecidos” (FEIJÓ e MEDEIROS, 2011, p. 113). 

Na verdade, sua visão de ser idoso era deprimente: ele os considerava reticentes, 

hesitantes, lentos, de mau caráter; dizia ainda que os idosos só imaginam o mal, 

são cheios de desconfiança e que essas características são consequências da 

experiência de vida que os humilhou, sendo carentes de generosidade, vivendo 

mais de recordações do que de esperanças e desprezando a opinião alheia. Na 

Ética, onde se concentram seus escritos mais famosos, Aristóteles ensina que o ser 

humano progride somente até os 50 anos (SANTOS, 2001, p. 91). 

 

Conforme Lima (2008b, p. 14), a velhice é vista por Cícero (103-43 a.C.) “como um 

fenômeno variável e plástico que oferece a possibilidade do indivíduo se desfocar dos 

prazeres e necessidades do corpo e focar-se nas virtudes da mente”. Cícero expõe uma visão 

positiva da velhice, uma fase da vida que pode ser vivida e não deve estar associada a uma 

etapa que antecede a morte do corpo físico. Esse filósofo destaca que a trajetória correta do 

homem ao longo de sua vida é um dos alicerces para que ele possa usufruir de uma velhice 

saudável. Cícero ao proclamar tais ideias tinha também o interesse de defender a velhice 

para provar que a autoridade do Senado, que estava abalada, devia ser reforçada (SANTOS, 

2001). Essa trajetória Greco-Romana sobre a velhice, onde Sócrates e Platão defendiam os 

méritos conquistados com a experiência e o maior tempo de trajetória de vida, que foi 

quebrada pelas ideias de Aristóteles, passando pela defesa dos velhos senadores romanos 

por Cícero, é retratada por Carneiro (2016). 
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Na Grécia dos séculos V e IV a. C., havia padrões gerontocráticos que se exerciam 

por uma apologia às pessoas de idade avançada. As tragédias da época associavam 

o velho a um ideal de magnitude e nobreza, considerando-o como um sujeito de 

ação. Estes mesmos anciãos, tempos depois, deixaram de ser referenciados para 

serem diminuídos, quando a Grécia abandona o título de sociedade gerontocrática. 

Isso se evidenciou nas comédias da época, nas quais a figura do idoso passou a ser 

ridicularizada. O mesmo que ocorreu na Roma Antiga, governada pelo Senado, 

constituído por anciãos, que dirigiam toda a diplomacia romana da época. No 

entanto, houve um período, na Roma Antiga, em que a velhice começou a ser 

desprestigiada. Isto se deu quando os anciãos perderam o governo para os jovens 

militares (CARNEIRO, 2016, p. 26). 

 

Com os estoicos a velhice volta a ser uma fase almejada na vida, um apogeu de toda 

uma trajetória. Segundo Santos (2001, p. 95), “Sêneca (20 a.C. -  65 d.C.) defendeu a velhice 

em suas cartas a Lucílio, afirmando que a velhice é boa, como tudo que é natural e que não 

revela nenhuma decadência”. 

Beauvoir (1990, p. 157) relata que “durante o Baixo-Império e a Alta Idade Média, 

os velhos foram mais ou mesmo excluídos da vida pública: os jovens conduziram o mundo”. 

De acordo com Feijó e Medeiros (2011, p. 113), “na Idade Média a velhice era mais 

desprotegida, discriminada e até mesmo renegada e nem as propriedades e os bens dos velhos 

ficavam protegidos”.  

A propriedade do velho não era garantida por instituições estáveis, mas merecida, 

e defendida pela força das armas; os velhos são relegados à sombra; o sistema 

repousa nos jovens, são eles que possuem a realidade do poder (FEIJÓ e 

MEDEIROS, 2011, p. 113). 

 

 Beauvoir (1990) reporta que nos contos da idade média, a mulher velha é sempre 

retratada como um ser maléfico, muitas vezes como bruxas e feiticeiras malvadas e 

perigosas. “A misoginia da Idade Média se exprime em todos os personagens de velhas 

mulheres que encontramos na literatura” (BEAUVOIR, 1990, p. 168). 

Com o Renascimento a valorização do belo, da juventude, era cultuada com fervor, 

principalmente em relação à beleza física.  

A Renascença exalta a beleza do corpo: o da mulher era posto nas nuvens. A feiúra 

dos velhos só pode parecer mais detestável ainda. Nunca a feiúra da mulher velha 

foi tão cruelmente denunciada. A misoginia medieval perpetua-se no Século XVI 

... (BEAUVOIR, 1990, p. 183). 

 

 Beauvoir (1990) em seu estudo sobre a velhice nas sociedades históricas faz um triste 

fechamento, sobre como, com algumas exceções, a velhice era escrachada, ridicularizada, 

atrelada a decrepitude.  

Do antigo Egito ao Renascimento, vê-se que o tema da velhice foi quase sempre 

tratado de maneira estereotipada; mesmas comparações, mesmos adjetivos. A 

velhice é o inverno da vida. A brancura dos cabelos e da barba evoca a neve, o 

gelo: há uma frieza do branco à qual se opõe o vermelho – o fogo, o ardor – e o 

verde, cor das plantas, da primavera, da juventude. Os clichês se perpetuam, em 
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parte porque o velho sofre um imutável destino biológico. Mas também, não sendo 

agente da História, o velho não interessa, não nos damos ao trabalho de estuda-lo 

em sua verdade. E, além disso, há na sociedade uma determinação que é a de 

silenciar sobre ele. Seja, exaltando-o ou aviltando-o, a literatura o dissimula em 

clichês. Esconde-o, ao invés de revela-lo (BEAUVOIR, 1990, p. 200-201). 

 

A Revolução Industrial, que se iniciou no século XVIII se estendendo até o século 

XIX, foi extremamente cruel com os idosos. “Ao envelhecerem os operários ficavam 

incapazes de suportar o ritmo de trabalho” (BEAUVOIR, 1990, p. 236). Os operários que 

conseguiam sobreviver a esse ritmo alucinante perdiam o emprego por causa da idade, 

ficando em situação econômica deplorável. De acordo com Beauvoir (1990), o século XIX 

mostrou o abismo social entre os idosos, de um lado os idosos pobres, situados na mais baixa 

escala social e do outro os idosos privilegiados, burgueses que ocupavam o cume, o ponto 

mais alto da sociedade da época.  

Essa breve genealogia da “velhice” é base para o aprofundamento e revelação da 

situação atual dos idosos, bem como para destrinchar as razões banais para o engendramento 

da naturalização de estereótipos degradantes e a prática de injusta discriminação constante e 

arrasadora com as pessoas na fase do desenvolvimento humano, a velhice. 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) na sua Convenção Interamericana 

Sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos (2015) define, na página 4, 

“discriminação por idade na velhice” como: qualquer distinção, exclusão ou restrição 

baseada na idade que tenha como objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, 

gozo ou exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais na esfera política, econômica, social e cultural ou em qualquer outra esfera da 

vida pública e privada. 

Elias (2001, p. 82) reporta que “a crueldade que se expressa na zombaria dos velhos 

desvalidos, e também da feiura de alguns velhos e velhas, era provavelmente maior 

antigamente do que hoje, mas de certo não desapareceu”. Abreu (2017, p. 29) descreve que 

“os preconceitos e falácias a respeito da velhice dominam igualmente crianças, jovens, 

maduros e velhos – ‘sim, eles próprios têm preconceitos a respeito dessa fase da vida’”. 

Na conversa evocativa com alguns idosos, percebe-se neles o desânimo com a vida, 

a insatisfação a respeito do ganho na sua expectativa de vida, e não raro é explícito até 

mesmo a vontade de morrer, pelo sofrimento biopsicossocial decorrente da desconsideração 

e desvalorização que são cruelmente assujeitados. Conforme Beauvoir (1990, p. 340), “um 

certo número de velhos vive sua situação de maneira tão intolerável que preferem a morte 
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‘ao suplício de viver’. A velhice é, de longe, a idade em que os suicídios são mais 

numerosos”. 

Os estereótipos sociais incorporados ao cotidiano da velhice podem desencadear 

sintomas e comportamentos desadaptativos, deflagrando quadros clínicos psicopatológicos. 

Esses modelos de subjetivação, associando velhice à doença e morte engendrados em nossa 

sociedade, leva o idoso a se comportar e atender ao modelo imposto, acreditando, que sua 

vida biológica se findará brevemente, e assim não se justifica traçar planos/projetos/sonhos. 

Sem o direito a ter projetos de vida, o vazio existencial amplifica-se, invade e se apodera da 

mente e do corpo do idoso, evoluindo para o isolamento social e quadros depressivos, que 

afetam negativamente sua saúde física e mental. Assim, os idosos começam a acreditar que 

não tem mais nada a fazer nessa vida, sem o direito de terem projetos, sem o reconhecimento 

de serem cidadãos, são sentenciados, acelerando significativamente seu processo de 

envelhecimento e morte. 

É importante aqui ressaltar que a ausência de projetos/sonhos neste segmento 

etário é um convite à depressão; co-responsabilizar os sujeitos pela sua própria 

condição estimula fantasias paranoicas e de culpabilidade; e o rótulo de mania 

pode ser imputado, quando vivem de forma caricata o modelo apregoado de 

jovialidade. A existência desses estereótipos facilmente se transforma em barreiras 

sociais e psicológicas, que acabam por dificultar a comunicação e a vivência da 

reciprocidade com o segmento etário idoso (LOPES, 2007, p. 144). 

 

O discurso alienante que associa velhice a doença faz com que os próprios idosos 

acreditem serem pessoas permanentemente doentes, seres incuráveis. Isso acarreta baixa 

autoestima, fazendo com que eles próprios reproduzam esse discurso alienante de que a 

saúde é uma coisa inatingível para os idosos. Monteiro (2005, p. 74-75) descreve que 

“muitos dos velhos acreditam na doença como sendo algo ‘normal’ nessa fase da vida, 

acomodam-se no modelo social que vê a doença e a velhice como sinônimos, não 

acreditando que haja algo a ser feito, só restando a lamentação por serem velhos”.  

É também no seio familiar que o idoso enfrenta preconceito, desprezo e até maus 

tratos. O adulto na maioria das vezes demonstra dedicação, compromisso, paciência e 

persistência no cuidado com os filhos, mas para com os pais idosos é frequente o descaso, a 

intolerância e o abandono. A supervalorização de um familiar, com frases do tipo: “minha 

vida são meus filhos”, contrastam com a negligência e o desamor para com os pais já 

envelhecidos. Monteiro (2005, p. 74-75) afirma que “os velhos que reclamam são vistos, 

muitas vezes, pela família e por outros como velhos-problemas, que estão insatisfeitos com 

a situação na qual se encontram, porque ‘ser velho é mesmo desagradável’”. Simone de 
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Beauvoir no clássico “A Velhice”, também comenta sobre o modo como os adultos tiranizam 

os idosos. 

É de maneira dissimulada que o adulto tiraniza o velho que depende dele. Não 

ousa abertamente dar-lhes ordens, pois não tem direito à sua obediência: evita 

atacá-lo de frente, manobra-o. Na verdade, alega o interesse do ancião. A família 

inteira se torna cúmplice. Mina-se a resistência do ancião, oprimindo-o com 

cuidados exagerados que o paralisam, tratando-o com uma benevolência irônica, 

falando-lhe em linguagem infantil, e até mesmo trocando, por trás dele, olhares de 

entendimento, e deixando escapar palavras ferinas. Se a persuasão e a astúcia 

fracassam em fazê-lo ceder, não se hesita em mentir-lhe, ou em recorrer a um 

golpe de força. Por exemplo, convence-se o velho a entrar provisoriamente numa 

casa de aposentados, onde é abandonado (BEAUVOIR, 1990, p. 268). 

 

 Na opinião de Ribeiro (2012, p. 31), “ao reagir contra o preconceito e a 

discriminação, corre-se o risco de passar para o outro extremo, numa visão ufanista e jubilosa 

da velhice, preocupada apenas em enfatizar um ócio “merecido”, a ser preenchido com 

atividades de lazer”.  

A sociedade além de desprezar e isolar os idosos, ainda impõe as normas e os 

comportamentos que estes que se aventurarem a algum tipo de vida social devem ter. Estes 

primeiramente devem usar roupas típicas de idosos, de preferência que escondam bem seus 

corpos disformes e a sua pele enrugada, além de usar óculos e bengala. O crochê e o tricô 

também devem estar associados à imagem da velhice feminina. Ao idoso ainda cabe à 

característica da longanimidade, isto é, a virtude de suportar com firmeza contrariedades em 

benefícios de outrem. Segundo Monteiro (2005, p. 63), “a sociedade força-nos a pertencer a 

grupos de idade específica, impondo normas a serem cumpridas e estabelecendo o que deve 

ou não ser feito, ou seja, viver a idade acarreta a preocupação da normalidade, do 

enquadramento e adaptação ao modelo”.  

Frequentemente, alguns velhos aceitam os estereótipos corporais do que é ser 

“velho” na tentativa de ser aceito dentro de uma categoria, pois é melhor aceitar 

um corpo que justifique sua inclusão do que ser excluído recebendo outros rótulos 

como “ridículos”, “inadequados”, “inconvenientes” e assim por diante 

(MONTEIRO, 2005, p. 95). 

  

No livro “Viva bem a velhice”, Skinner e Vaughan (1985, p. 100) dão aos idosos o 

infeliz conselho: “é melhor acatar a idade da certidão de nascimento, e agir de acordo com 

ela”. Os autores reafirmam desse modo o “estereótipo” atribuído ao idoso, e impedem que o 

idoso possa agir de acordo com a sua vontade, sem precisar dar satisfação à sociedade do 

espetáculo, impressionada com a beleza exterior, mesmo que essa seja acompanhada de uma 

podridão interior. 

A desconstrução do envelhecimento como um aspecto meramente biológico pode ser 

identificada na afirmação de Beauvoir (1990, p. 20) sobre o biopsicossocial que atravessa 
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todos nós, “a velhice não poderia ser compreendida senão em sua totalidade, ela é não 

somente um fato biológico, mas também um fato cultural”. Também, pode ser refletida na 

escrita de Paiva (2014, p. 142), que adverte que “não é possível esquecer que o 

envelhecimento humano não se limita aos aspectos biológicos, sendo também um processo 

cultural, devendo, portanto, ser apreendido no movimento histórico das relações de produção 

e reprodução social”.  

Caracterizações sociais por raça, religião, condição financeira, por faixa etária entre 

outras, são comuns na história da humanidade. Essas categorizações tendem a homogeneizar 

as pessoas, impor identidades e características em comum, e assim tratar diferentes como 

iguais. A categorização social denominada “pessoa idosa” conforme descreve Jack Messy é 

uma entidade individual que não tem realidade humana. Um exemplo das muitas enraizadas 

na nossa sociedade, essa categoria social “pessoa idosa” engloba num mesmo pacote no 

Brasil, todas as pessoas (homens e mulheres) que tenham idade igual ou superior a 60 anos. 

Tais categorizações podem ter relevância do ponto de vista da formulação de políticas 

públicas, inclusive para grupos sociais mais vulneráveis. No entanto, provocam um efeito 

nefasto de homogeneização das singularidades de pessoas, que passam a ser estereotipadas 

com base nessas características pelo restante da sociedade, e muitas vezes dentro do mesmo 

grupo social. Conforme Santos et al. (2007), os preconceitos em relação aos idosos são 

baseados na idade, mas funcionam como qualquer outro tipo de intolerância, a exemplo da 

racial e da sexual, dando origem à discriminação refletida na restrição de oportunidades e no 

tratamento desigual.  

Nesse modelo genérico de velhice ainda presente, ao inscrever a velhice como 

fator de piedade e filantropia, nega-se a ela o reconhecimento social advindo da 

conquista de maior visibilidade pelo segmento. Os significados culturais que se 

somam às terminologias induzem a uma representação social e a uma imagem que 

reduzem os mais idosos a uma situação de fragilidade e, consequentemente, de 

dependência (LOPES, 2007, p. 144). 

 

Os padrões de comportamentos instituídos, referente ao “tempo”, estão articulados a 

interesses capitalistas, sendo o tempo fragmentado, tipificado por datação. Dessa forma, esse 

mecanismo cronologizado regula o ritmo de vida, do estudo, do trabalho, da aposentadoria, 

ditando o que pode e o que não pode em cada fase do desenvolvimento humano em que a 

pessoa esteja inserida.  

O tempo cooptado dessa forma parece ser um juiz a sentenciar o tempo da juventude 

como sendo o “tempo social”, e o tempo da velhice como sendo o “tempo antissocial”. No 

caso da ideologia capitalística a permanência de um idoso no “tempo social” pode ser 

negociada, comprada, pois seu “valor” e reconhecimento estão atrelados ao que você pode 
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ou não consumir. Caso o consumo ocorra prestigiosamente como manda a estética da 

“indústria cultural”, o ancião poderá receber o rótulo, a marca famosa de um “idoso jovem” 

na “sociedade de consumo”, e assim poderá usufruir de todos os serviços adaptados e 

ajustados à sua categoria. Saíra da categoria “pessoa idosa” e entrará na “categoria terceira 

idade”. Segundo Bosi (1994, p. 77), “se a posse, a propriedade, constituem, segundo Sartre, 

uma defesa contra o outro, o velho de uma classe favorecida defende-se pela acumulação de 

bens. Suas propriedades o defendem da desvalorização de sua pessoa”. 

Para Paiva (2014, p. 142-143) “a fragmentação do curso de vida [...] vem servir à 

racionalidade instrumental capitalista, quando se classifica indivíduos por datação 

cronológica, abstraindo de seu processo de vida as particularidades que se relacionam”. 

Segundo Bobbio (1997, p. 29), “a velhice não está separada do resto da vida que a precede: 

é a continuação de nossa adolescência, juventude, maturidade”. 

Esse movimento que se iniciou nas sociedades modernas e que permanece até hoje 

de instituir um tempo para cada coisa, robotizando, racionalizando e homogeneizando o 

ritmo de vida que cada pessoa deve adotar como o certo para sua “idade” é impeditivo para 

o contínuo desenvolvimento e aprimoramento de novos processos de subjetivação. Isso pode 

trazer sérios danos biopsicossociais para a pessoa, para a família, para sociedade e para o 

Estado, que poderiam ser evitados pela prática de uma reflexão crítica do fenômeno da 

velhice, substituindo essa nossa cultura excludente, alienada nas idades, por uma cultura de 

continuidade, de cuidado e de respeito ao ser humano sócio-histórico que somos. É 

fundamental exercer a humanidade para consigo e para com o Outro, respeitando suas 

possibilidades e limites, onde cada pessoa possa desenvolver o seu vir a ser a seu modo, no 

seu tempo, sem categorizações e preconceitos com as idades.   

Jack Messy apresenta uma reflexão profunda no livro “A pessoa idosa não existe”, 

sobre essa categorização das pessoas mais velhas, tidas agora como “pessoas idosas”.  

A expressão – tão anônima! – “pessoa idosa”, designa uma categoria social, no 

sentido de uma corporação que agrupa os indivíduos que pertencem à mesma 

profissão, assim como o nome de um país serve de raiz para designar seus 

habitantes. Infelizmente esta composição de palavras faz desaparecer o sujeito 

com sua história pessoal, suas particularidades, seu caráter. A “pessoa idosa” vira 

um habitante da velhice, espécie de falansteriano da “casa de repouso” (MESSY, 

1999, p. 24-25).  

 

 A velhice, a partir dessa ideologia frívola, acarreta uma despersonalização do sujeito 

idoso, uniformizando as possibilidades plurais inerentes a cada ser humano, bloqueando e 

privando o sujeito idoso do seu agir político. Decorrente desse raciocínio, Messy (1999) 

afirma categoricamente que a “pessoa idosa não existe”. 
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A “pessoa idosa” não existe como entidade individual, é apenas um termo social 

que não tem realidade humana. O que não impede que a descrevam com seus usos 

e costumes, seu temperamento, seus defeitos. Tudo isso projeta, para os mais 

jovens, uma imagem da velhice bastante ameaçadora, incapaz de corresponder a 

ideal atingível, como acontece em outras civilizações e em outras culturas 

(MESSY, 1999, p. 25). 

 

 Abreu (2017, p. 39) registra que “o transcorrer do tempo não gera consequências 

uniformes em todos; as diferenças individuais entre pessoas idosas são enormes e abarcam 

fatores genéticos, psicológicos e ambientais”. “Não existe um discurso da ‘pessoa idosa’ que 

simultaneamente a personifique, como não existe um comportamento, uma atitude 

psicológica específica desta categoria social” (MESSY, 1999, p. 45). Uma cegueira coletiva 

desumana está permitindo a reprodução de uma ideologia que esvanece o sujeito idoso, 

produzindo um estereótipo rígido, impeditivo e homogeneizador associado a essa fase do 

desenvolvimento humano, a velhice.  

 O termo “pessoa idosa” foi colocado também no sentido de tentar abrandar os termos 

“velho” e “ancião”, carregados historicamente de simbolismo depreciativo e associados à 

proximidade da morte. “Hesitamos, aliás, em empregar o termo velho e ainda mais o de 

ancião... Tais palavras dão medo. Foram substituídas pela expressão ‘pessoa idosa’, que 

designa uma categoria social e não um indivíduo” (MESSY, 1999, p. 9). 

Além de preconizar um tributo à juventude, mas a juventude que exerce sua 

capacidade funcional ao sistema do capital, são criadas formas de menosprezar e 

desvalorizar a velhice, como o termo “velho jovem” que nega a velhice, ou mesmo 

a sociedade francesa que adotou o termo idoso(a) em substituição ao velho(a) 

(PAIVA, 2014, p. 143). 

 

Segundo a OMS (2015), recentes evidências a respeito do processo de 

envelhecimento, mostram que percepções e suposições sobre as pessoas mais velhas são 

baseadas em estereótipos anacrônicos. “A perda das habilidades comumente associada ao 

envelhecimento na verdade está apenas vagamente relacionada com a idade cronológica das 

pessoas. Não existe um idoso ‘típico’” (OMS, 2015, p. 3).   

Mesmo não existindo “pessoas maiores típicas”, a sociedade geralmente as vê de 

forma estereotipada e tipificada, o que leva a uma discriminação contra indivíduos ou grupos 

simplesmente com base em sua idade (OMS, 2015). Tal discriminação foi rotulada pela 

OMS (2015) como “discriminação etária”, podendo ser uma forma ainda mais generalizada 

de discriminação, do que o sexismo ou o racismo.  

O país da velhice é um lúgubre deserto. Não é descrito em brochuras coloridas de 

agências de viagens. Ao contrário, por milhares de anos, tem sido mostrado como 

um quadro de sofrimento, doença e pobreza (SKINNER e VAUGHAN, 1985, p. 

19). 
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 Outros estereótipos são ainda atribuídos aos idosos. É comum se dirigir a eles como 

“vovô e vovó”, termos tidos como carinhosos, mas que denotam um estereótipo de velhinhos 

que dão colo e preparam o bolo e o chazinho para os netinhos. Por outro lado, filhos têm 

praticamente largado seus bebês e crianças com os pais idosos, atribuindo para estes toda a 

responsabilidade e toda carga de trabalho relacionado ao cuidado e assistência com seus 

filhos. Avós que assumem a responsabilidade integral de levar e buscar os netos na escola, 

e até mesmo em representar os pais das crianças em reuniões do colégio. Desse modo, os 

idosos passam a viver em função dos netos, sem tempo para se dedicar a outros projetos que 

adiaram para essa fase da vida. Na opinião de Fogaça (2001, p. 42), “os parâmetros 

preestabelecidos que vovô e vovó estão prontos para olhar netos, precisam ser alterados. 

Vovô e vovó têm ‘outras coisas’ para realizar e viver, os idosos podem ser vovô e vovó, mas 

não precisam executar esses papéis 24 horas por dia”. 

  O horror à velhice é reconhecido no discurso e nas atitudes de inúmeras pessoas das 

sociedades ocidentais. As pessoas sabem que provavelmente chegarão a essa fase da velhice, 

pois o processo consciente de negar a velhice passa pelo conhecimento de sua existência. 

Nega-se a existência da velhice, não se fala sobre esse assunto, nem no mundo sensível e 

nem no mundo das ideias, pois a velhice na sociedade do espetáculo se transformou em um 

tabu.  

 Paiva (2014, p. 140) registra que “para milhões e milhões de pessoas, a velhice 

constitui um castigo a mais no curso de suas vidas”. Fogaça (2001, p. 131) comenta que “as 

pessoas não gostam nem de pensar, nem de falar, como se o envelhecimento fosse algo 

contagioso”. Beauvoir (1990, p. 659), reporta que “a imensa maioria dos homens acolhe a 

velhice em meio à tristeza ou à revolta; ela inspira mais repugnância do que a própria morte”. 

O indivíduo se tornaria idoso, isto é, seria inscrito na lamentação, não raro 

hipocondríaca, numa imagem negativa: “Não é belo envelhecer”, clichê que faz o 

mais jovem berrar: “Melhor morrer do que acabar assim!” O velho não se sente, 

não se vê mais como objeto de desejo, impressão confirmada pela sociedade, que 

lhe sinaliza o quanto ele é agora improdutivo, inútil (MESSY, 1999, p. 30).  

 

Muitos jovens afirmam preferir morrer antes de chegarem a essa fase do ciclo da 

vida, devido a internalização da ideologia da reprodução social da velhice, há um 

estranhamento assombroso sobre o processo inevitável do envelhecimento. Aliás, a figura 

do idoso para os mais jovens está totalmente associada à figura da morte. Ficar longe dos 

idosos é um mecanismo de defesa, um recurso naturalizado e propagado para não se tocar 

na angústia da finitude. É muito duro e agressivo para um idoso ouvir de um jovem que 

prefere morrer a ficar igual a ele. Segundo Skinner e Vaughan (1985), os jovens acreditam 
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que a velhice é tempo de se pagar os pecados e os excessos cometidos na juventude. “O 

pânico decorrente da ideia de vir a ser um dia como ele, a inquietude de ser tocado por sua 

angústia e não suportá-la mais acabarão por amordaçar o velho, a afastá-lo” (MESSY, 1999, 

p. 38). 

Antes morrer do que acabar assim, entoa o coro dos jovens ou das pessoas com 

saúde.... Mas por trás desses votos, sumamente inocentes, pois não comprometem 

a quem os pronuncia, disfarça-se o desejo de destruir este outro insuportável. Esses 

votos de morte expressam agressividade contra a velhice (MESSY, 1999, p. 36). 

 

Elias (2001, p. 80) cita que, “os outros, os grupos de ‘idade normal’, muitas vezes 

têm dificuldade em se colocar no lugar dos mais velhos na experiência de envelhecer”. Nesse 

sentido, Beauvoir (1990, p. 11) afirma que “nada deveria ser mais esperado e, no entanto, 

nada é mais imprevisto que a velhice”.  

Quando lhes, perguntamos sobre seu futuro, os jovens, sobretudo as moças, 

interrompem a vida no máximo aos 60 anos. Algumas dizem: “Eu não chego lá, 

vou morrer antes. “E outras, até mesmo: “Eu me mato antes”. O adulto se 

comporta como se não tivesse que ficar velho nunca (BEAUVOIR, 1990, p. 11). 

 

Beauvoir (1990) descreve que no cruel e encantador filme espanhol, El cochecito, a 

jovem esperava com impaciência a morte do avô, pois ela cobiçava o quarto que ele ocupava. 

“Frequentemente os jovens invejam os privilégios econômicos ou sociais dos velhos, e 

acham que estão bons para o lixo; menos hipócritas que os adultos, manifestam mais 

abertamente sua hostilidade” (BEAUVOIR, 1990, p. 270).  

Abreu (2017, p. 115) comenta que, “para algumas famílias, é até conveniente que o 

velho fique em depressão: ‘assim ele não faz exigências, não gera despesas, não perturba’”. 

A autora complementa afirmando ser cruel deixar sem tratamento alguém que pode voltar a 

viver tão intensamente quanto antes, apenas porque se conclui que esse alguém é idoso. 

Fogaça (2001, p. 62) descreve que em geral, “a ideia de velhice relaciona-se 

imediatamente com as ideias de doença e morte, assim o futuro do homem velho relaciona-

se com o declínio do corpo e com o fim da vida”. Perestrello (2012, p. 141-142) lembra que 

“o próprio Freud, em conferência destinada a um ambiente médico em 1904, ao explicar em 

que consistia o tratamento analítico, contra indicou-o a pessoas com cerca de 50 anos ou 

mais, por considerá-las sem flexibilidade e sem possibilidade de mudança”. 

 A disseminação dos estereótipos negativos quando desencadeados pela ciência é 

ainda mais patologizante, contribuindo para a percepção gerontofóbica do fenômeno da 

velhice, fundamentando um discurso segregador e discriminador, uma vez que negam 

“cientificamente” o processo de devir do sujeito idoso. 
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  O termo velho nas sociedades ocidentais do início do século XXI é compreendido 

de modo inverso do pensamento de valorização que foi propagado por Sócrates e Platão. Na 

atualidade, o termo velho é usado para designar o que se quer descartar, tirar de circulação, 

jogar fora, tirar da sua frente, sejam objetos ou pessoas. Vivemos em uma sociedade cuja 

característica é a do descarte precoce, que não revitaliza o objeto, mas sempre o substitui, 

num processo robotizado. A hipervalorização da juventude é uma das marcas da atual 

sociedade. A juventude, o corpo como capital e a beleza física são almejados a qualquer 

custo. 

  Juventude é sinônimo de futuro, de modernidade e de beleza; velhice de passado, 

obsolescência e hediondez. “Nossa sociedade reserva à juventude o benefício e à velhice o 

déficit. A civilização moderna não espera, esgota-se no ato, de tal modo que o termo 

envelhecimento, aplicado ao indivíduo conservou tão somente seu despojo pejorativo, 

sinônimo de perda” (MESSY, 1999, p. 18). 

Ratificando mensagens ostensivas como “Você já aproveitou o que tinha para 

aproveitar”, o exercício da cidadania fica em plano impossível, na medida em que 

se carrega culpa por existir. Atribui-se ao idoso o lugar marginalizado da velhice, 

porque supõe-se que ele já realizou os potenciais evolutivos, não tendo mais o que 

demandar e, desse modo, perdeu valor social e psicológico (LOPES, 2007, p. 146). 

 

Velho é sempre o outro, como se velhice fosse sinônimo de uma doença depreciativa, 

ou mesmo, que o nosso “autoespelho” não possa aceitar que alterações ocorram em nosso 

corpo, transferindo esse “problema” para o campo individual do outro.  

Em nossa sociedade consumista, individualista e imediatista, fetichizada na 

ideologia da produção e do trabalho importa sentenciar os idosos a uma categoria 

social onde este lugar é sempre do outro, se existe um lugar que é do outro e só do 

outro é o “ser velho” (MESSY, 1999, p. 32). 

 

A sabedoria sempre foi uma das virtudes atribuídas aos anciãos, que a partir da 

experiência, disponibilizavam valiosos conselhos para os mais jovens, que estavam 

iniciando a sua jornada existencial. A imagem do mestre foi comumente associada a um 

idoso de cabelos brancos, rodeados de jovens discípulos sedentos de seu conhecimento e 

sabedoria. No entanto, na sociedade pós-moderna, a maior parte dos idosos não consegue 

acompanhar as alucinantes alterações, advindas da “tecnologização” da sociedade, que 

exige avanços tecnológicos quase que diários, e que supervaloriza aparatos eletrônicos 

mais do que pessoas. As pessoas podem viver longe do contato direto com outras pessoas, 

mas não conseguem mais viver sem um smartphone ou tablet, conectado à internet. Alves 

(2007, p. 132) reporta que “o mundo contemporâneo está baseado na valorização da 
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mudança como traço primordial das relações sociais e coloca nas gerações que chegam a 

responsabilidade de reinventar o mundo continuamente”. 

[...] que todas as sociedades, sem exceção, acham-se hoje frente a mutações 

extremamente rápidas, sem nenhum precedente na história da humanidade 

(desenvolvimento tecnológico, evolução das relações sociais, movimentos de 

migração internos e externos, processos acelerados de urbanização), conduzindo 

a reacomodações, às vezes extremamente brutais, da organização da personalidade 

(LAPLANTINE, 1994, p. 14). 

 

Alves (2007), na perspectiva da antropóloga Margaret Mead, cita que mudanças nas 

sociedades contemporâneas, tais como o surgimento de novas tecnologias, criou um novo 

contexto: a sensação de instabilidade e o isolamento das gerações. “Faz muito pouco tempo 

que os mais velhos podiam dizer: Sabe de uma coisa? Eu já fui jovem e você nunca foi velho. 

Mas, os jovens de hoje podem responder: Você nunca foi jovem no mundo em que eu sou, 

e jamais poderá sê-lo” (MEAD, 2002 apud ALVES, 2007, p. 135). Segundo Skinner e 

Vaughan (1985, p. 131), “o progresso tecnológico roubou-nos a todos, velhos e jovens, a 

possibilidade de servirmos como repositórios de sabedoria”. 

Bobbio (1997) faz uma comparação sobre a importância dos idosos em diferentes 

tipos de sociedades, demonstrando que o idoso que era o detentor do patrimônio cultural da 

comunidade, passou a ser “aquele que não sabe”, ou “aquele que não mais consegue 

aprender”. 

Nas sociedades tradicionais e estáticas, que evoluem lentamente, o velho reúne em 

si o patrimônio cultural da comunidade, destacando-se em relação a todos os 

outros membros do grupo. O velho sabe por experiência aquilo que os outros ainda 

não sabem e precisam aprender com ele, seja na esfera da ética, seja na dos 

costumes, seja na das técnicas de sobrevivência. Nas sociedades evoluídas, as 

transformações cada vez mais rápidas, quer dos costumes, quer das artes, viraram 

de cabeça para baixo o relacionamento entre quem sabe e quem não sabe. Cada 

vez mais, o velho passa a ser aquele que não sabe em relação aos jovens que 

sabem, e estes sabem, entre outras razões, também porque têm mais facilidade 

para aprender (BOBBIO, 1997, p. 20). 

 

 Alves (2007) descreve que a opinião do idoso perde relevância dentro da família à 

medida que ele vai envelhecendo. A autora ainda acrescenta que o valor das opiniões dos 

mais velhos é menor do que o valor dado à palavra dos mais jovens, invertendo a imagem 

da velhice como sábia ou mais experiente. “Estas ocorrências refletem um valor que é 

agregado à imagem positiva do envelhecimento no plano do discurso, mas que não 

encontra ressonância nas práticas das pessoas em relação aos membros de suas próprias 

famílias” (ALVES, 2007, p. 128-129). Diz Skinner e Vaughan (1985, p. 132), “talvez você 

possa ajudar a recontar um pouco os costumes da família ou a história não impressa da 

comunidade, mas terá poucos ouvintes”.  
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  Segundo Ribeiro (2012), o processo do envelhecer é uma experiência pessoal, mas 

é, ao mesmo tempo, fortemente condicionado pela estrutura social na qual a pessoa se 

insere. A autora afirma que as enormes desigualdades econômicas e sociais fazem com que 

essa diversidade se acentue ainda mais, desenhando perfis de envelhecer muito distintos. 

Para Debert (2012, p. 93), “classe social, etnicidade e arranjos de moradia dariam 

dimensões tão específicas ao envelhecimento que dificilmente poderíamos pensar na 

velhice sem especificar os grupos aos quais estamos de fato nos referindo”.  

A velhice para as mulheres pode ter conotações distintas em relação aos homens. 

Primeiramente, deve-se ressaltar a dupla ou mesmo a tripla jornada de trabalho a que muitas 

mulheres vêm sendo submetidas desde os tempos de adolescência, quando não da infância. 

Trabalhar fora, cuidar da casa e criar os filhos, quando não cuidar também dos pais idosos, 

pode ocasionar um esgotamento da saúde física, com reflexos perversos na maturidade, 

trazendo prejuízos significativos às mulheres que adentram a velhice. É preciso ainda 

ressaltar a desvalorização da mulher no mercado de trabalho brasileiro, onde o recebimento 

de menores salários e a disposição de cargos de menor hierarquia é uma realidade injusta, e 

que leva a menor autonomia financeira da mulher no pós-aposentadoria. Debert (2012) faz, 

com base na literatura do tema, um panorama da vulnerabilidade e discriminação que passa 

as mulheres idosas com base em duas visões distintas. 

Para alguns autores, as mulheres na velhice experimentariam uma situação de 

dupla vulnerabilidade – como mulher e como idosa. Sendo a mulher em quase 

todas as sociedades valorizada exclusivamente por seu papel reprodutivo e pelo 

cuidado das crianças, desprezo e desdém marcariam sua passagem prematura à 

velhice. Essa passagem, antes de ser contada pela referência cronológica, seria 

caracterizada por uma série de eventos associados a perdas, como o abandono dos 

filhos adultos, a viuvez ou o conjunto de transformações físicas trazidas pelo 

avanço da idade. Nas sociedades ocidentais contemporâneas, a esse conjunto de 

perdas deve-se somar o subemprego, os baixos salários, o isolamento e a 

dependência que caracterizariam a condição das mulheres de mais idade. Outros 

autores, no entanto, tendem a olhar com mais otimismo o envelhecimento 

feminino. A velhice feminina seria mais suave do que a masculina, na medida em 

que a mulher não experimenta uma ruptura em relação ao trabalho tão violenta 

como a dos homens na aposentadoria. Os vínculos afetivos entre filhos e mães são 

mais intensos, e por isso os filhos estão mais dispostos a cuidar delas do que de 

seus pais idosos (DEBERT, 2012, p. 140).  

  

 

1.2. A sociedade do individualismo e do consumismo  

 

“A velhice, assim reproduzida, perde sua humanidade; o ser 

humano, igual a qualquer mercadoria, com o passar do tempo, o 

tempo do capital, perde a sua validade”. 

Sávea de Oliveira Campelo e Paiva 
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A necessidade de adquirir posses, riquezas e poder acompanha a história de várias 

civilizações, tendo grande influência no período que a sociedade atual atravessa. Foucault 

no livro História da Sexualidade III – O Cuidado de Si, mais especificamente no capítulo 

intitulado “A cultura do Si”, reporta a ascensão do “individualismo” na sociedade helenística 

e romana.  

O crescimento, no mundo helenístico e romano, de um “individualismo”, que 

conferia cada vez mais espaço aos aspectos “privados” da existência, aos valores 

da conduta pessoal, e ao interesse que se tem por si próprio. Portanto, não seria o 

reforço de uma autoridade pública que poderia dar conta do desenvolvimento 

dessa moral rigorosa, mas antes o enfraquecimento do quadro político e social no 

qual se desenrolava, no passado, a vida dos indivíduos: menos fortemente 

inseridos nas cidades, mais isolados uns dos outros e mais dependentes de si 

próprios, eles teriam buscado na filosofia regras de conduta mais pessoais 

(FOUCAULT, 1985, p. 47).  

  

 O alerta de que o consumo se tornou uma marca, ou mesmo um modo de vida na 

contemporaneidade foi explicitado por Jean Baudrillard, em seu livro intitulado “A 

sociedade de consumo”. O consumo na visão de Baudrillard (2017) se tornou a base do nosso 

sistema cultural, a felicidade é exposta agora em suntuosas vitrines e isso faz parte do 

espetáculo da mercadoria na ótica de Debord (2017). “O espetáculo é o momento em que a 

mercadoria ocupou totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é 

visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo” 

(DEBORD, 2017, p. 54). 

Chegamos ao ponto em que o “consumo” invade toda a vida, em que todas as 

atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal das 

satisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, em que o 

“envolvimento” é total, inteiramente climatizado, organizado, culturalizado 

(BAUDRILLARD, 2017, p. 18). 

  

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman introduziu o conceito de “sociedade líquida”, 

onde destaca a fluidez e o imediatismo das relações sociais e a necessidade de um consumo 

irreal, totalmente desencontrado das necessidades humanas. 

E assim é numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto pronto 

para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não 

exigem esforços prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e 

devolução do dinheiro (BAUMAN, 2004, p. 21-22). 

 

De acordo com Bauman (2004), o que caracteriza o consumismo não é o acúmulo, 

mas o rápido uso e o seguido descarte, afim de já estar preparado para uma nova rodada de 

experimentação de outros bens e usos. “A vida consumista favorece a leveza e a velocidade. 

E também a novidade e a variedade que elas promovem e facilitam. É a rotatividade, não o 

volume de compras, que mede o sucesso na vida do homo consumens” (BAUMAN, 2004, 

p. 69). Arendt (2016, p. 166), também afirma que “nossa economia já se tornou uma 
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economia de desperdício, na qual todas as coisas devem ser devoradas e descartadas quase 

tão rapidamente quanto apareceram no mundo”. 

Pobres daqueles que, em razão da escassez de recursos, são condenados a 

continuar usando bens que não mais contêm a promessa de sensações novas e 

inéditas. Pobres daqueles que, pela mesma razão, permanecem presos a um único 

bem em vez de flanar entre um sortimento amplo e aparentemente inesgotável. 

Tais pessoas são os excluídos na sociedade de consumo, os consumidores falhos, 

os inadequados e os incompetentes, os fracassados – famintos definhando em meio 

à opulência do banquete consumista (BAUMAN, 2004, p. 69). 

 

Esse conceito de Bauman sobre a importância do descarte nas sociedades atuais tem 

forte alinhamento com as ideias expostas por Baudrillard, onde a “destruição” dos objetos 

adquiridos é tão importante como o próprio ato de consumir. 

A sociedade de consumo precisa dos seus objetos para existir e sente sobretudo 

necessidade de os destruir. O “uso” dos objetos conduz apenas ao seu desgaste 

lento. O valor criado reveste-se de maior intensidade no desperdício violento. Por 

tal motivo, a destruição permanece como a alternativa fundamental da produção: 

o consumo não passa de termo intermediário entre as duas. No consumo, existe a 

tendência profunda para se ultrapassar, para se transfigurar na destruição. Só assim 

adquire sentido (BAUDRILLARD, 2017, p. 46). 

 

Bauman (2004, p. 91) define o homo consumens como o “solitário, autorreferente e 

autocentrado comprador que adotou a busca pela melhor barganha como uma cura para a 

solidão e não conhece outra terapia”. O autor ainda coloca que o “código em que nossa 

‘política de vida’ está escrito deriva da pragmática do comprar” (BAUMAN, 2001, p. 95). 

O que move o consumismo hoje, na visão de Bauman (2001), é o desejo e não a 

necessidade. Segundo Bauman (2001), o desejo apresenta características mais voláteis e 

efêmeras, sendo evasivo e caprichoso. Diferentemente da necessidade, o desejo para ser 

atendido não necessita de álibi, de uma justificativa ou de causa primária. Para Bauman 

(2001), a vida organizada em torno do consumo não segue normas, sendo orientada pela 

sedução, por desejos sempre crescentes e quereres voláteis. O plano é transformar “luxo” 

em “necessidade”. Nesse momento, percebe-se a relação estreita entre o consumismo e o 

individualismo, pois o consumo, de acordo com Bauman (2001) é um passatempo absoluto 

e exclusivamente individual. 

Ao contrário da produção, o consumo é uma atividade solitária, irremediavelmente 

solitária, mesmo nos momentos em que se realiza na companhia dos outros. [...] 

O que é consumido o é individualmente, mesmo num saguão repleto (BAUMAN, 

2001, p. 206-207). 

 

A cultura também passou a ser vista, na sociedade de consumidores, por Bauman 

(2013), como um arsenal de artigos destinados ao consumo, todos competindo por atenção 

dos potenciais “clientes”. Segundo Bauman (2013), a cultura hoje se assemelha a uma 
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gigantesca loja de departamentos, com prateleiras lotadas de atrações trocadas todos os dias, 

sendo alguns itens enfeitados com “promoções”. 

Bauman (2004) cita que o maior efeito provocado pela ofensiva do mercado é o 

esfacelamento das habilidades de sociabilidade. “A solidariedade humana é a primeira baixa 

causada pelo triunfo do mercado consumidor” (BAUMAN, 2004, p. 98).  

O desvanecimento das habilidades de sociabilidade é reforçado e acelerado pela 

tendência, inspirada no estilo de vida consumista dominante, a tratar os outros 

seres humanos como objetos de consumo e a julgá-los, segundo o padrão desses 

objetos, pelo volume de prazer que provavelmente oferecem e em termos de seu 

“valor monetário”. Na melhor das hipóteses, os outros são avaliados como 

companheiros na atividade essencialmente solitária do consumo, parceiros nas 

alegrias do consumo, cujas presença e participação ativa podem intensificar esses 

prazeres. Nesse processo, os valores intrínsecos dos outros como seres humanos 

singulares (e assim também a preocupação com eles por si mesmos, e por essa 

singularidade) estão quase desaparecendo de vista (BAUMAN, 2004, p. 97-98). 

 

Ressalta-se que paralelo ao mundo do consumismo, há uma grande parcela da 

população que quer também participar desse banquete solitário e superficial, mas não tem 

renda. Os anúncios são irresistíveis, mas a aquisição não está disponibilizada para os 

“pobres”. Esse sistema que faz a vida girar em torno do ato de consumir produz efeitos 

previsíveis, como o esvaecimento do contato com o Outro e a perda da responsabilidade 

compartilhada no agir político como cidadãos para o bem de todos, gerando a revolta da 

classe excluída do ato de consumir, e consequentemente, a explosão da violência. “Quanto 

mais escolha parecem ter os ricos, tanto a mais a vida sem escolha parece insuportável para 

todos” (BAUMAN, 2001, p. 114). 

Em relação à competição entre as pessoas na modernidade líquida, Bauman (2004) 

relata a descrição de um mundo hostil, onde apenas os fortes economicamente sobreviverão, 

e todo cuidado é pouco perante aos “estranhos”. “Um mundo duro feito para pessoas duras: 

um mundo de indivíduos relegados a se basearem unicamente em seus próprios ardis, 

tentando ultrapassar e superar uns aos outros” (BAUMAN, 2004, p. 112). A desconfiança é 

premissa básica de sobrevivência.  

Com o advento da proximidade virtual, de acordo com Bauman (2004), em uma 

sociedade fluída, as conexões humanas se tornaram superficiais, breves e banais. Os contatos 

são rapidamente estabelecidos, mas são rompidos com a mesma velocidade. A proximidade 

virtual separou claramente “comunicação” de “relacionamento”. 

De acordo com Paiva (2014), desde o final do século V, o espírito capitalista 

começou a dominar o corpo e a mente dos cidadãos da pólis. “Perde-se a noção da riqueza 

como fundo de sentido social e prevalece a ideia da riqueza enquanto posse individual, 
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ocorrendo assim, uma ênfase numa concepção individualista em detrimento de uma 

concepção social” (PAIVA, 2014, p. 78).   

Exercer a cultura do individual significa não ter que repartir suas aquisições; não ter 

que se preocupar com as dificuldades e necessidades dos “Outros”, se fechando apenas no 

círculo familiar nuclear, gerando acomodação e controle. Expressões como: “cada um por si 

e Deus por todos” e “cada um no seu quadrado”, são ditas com frequência, espalhando o 

espírito da competição em detrimento ao da colaboração.  

Em sociedades mais desenvolvidas as pessoas em geral se veem como seres 

individuais fundamentalmente independentes, como mônadas sem janelas, como 

“sujeitos” isolados, em relação aos quais o mundo inteiro, incluindo todas as 

outras pessoas, representa o “mundo externo”. Seu “mundo interno”, 

aparentemente, é separado desse “mundo externo”, e, portanto, das outras pessoas, 

como que por um muro invisível (ELIAS, 2001, p. 61).  

 

Na opinião de Bauman (2001, p. 43), “a sociedade moderna existe em sua atividade 

incessante de individualização”. Nessa sociedade, a culpabilização do indivíduo é constante 

e sorrateira. O indivíduo é culpado por todas as suas mazelas sociais, pelos seus fracassos, 

por suas incapacidades, enfim pela sua “sorte”. 

[...] se ficam doentes, supõe-se que foi porque não foram suficientemente 

decididos e industriosos para seguir seus tratamentos; se ficam desempregados, 

foi porque não aprenderam a passar por uma entrevista, ou porque não se 

esforçaram o suficiente para encontrar trabalho ou porque são, pura e 

simplesmente, avessos ao trabalho; se não estão seguros sobre as perspectivas de 

carreira e se agonizam sobre o futuro, é porque não são suficientes bons em fazer 

amigos e influenciar pessoas e deixaram de aprender e dominar, como deveriam, 

as artes da autoexpressão e da impressão que causam (BAUMAN, 2001, p. 47). 

 

Guy Debord foi o autor da denominação “sociedade do espetáculo”, sendo inclusive 

título de um livro publicado em 1967. Nessa obra, Debord mostra como a sociedade foi 

manipulada a criar valores baseado na “aparência”. As imagens espetaculares passaram a 

hipnotizar as consciências humanas e a desviar suas atenções dos verdadeiros valores da 

interdependência e conectividade humana.  

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo 

de definir toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A 

fase atual, em que a vida social esta totalmente tomada pelos resultados 

acumulados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o 

parecer, do qual todo “ter” efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função 

última (DEBORD, 2017, p. 42). 

 

Foi com a ideologia capitalista que o conceito de velhice se tornou mais fortemente 

associado a inutilidade, decrepitude e decadência. As fábricas precisam de braços e pernas 

fortes. Em meio a jornadas impiedosas, sobre-humanas, esses braços e pernas robustos, ao 

longo dos anos, começariam a sentir lapsos de fraqueza, adentrando precocemente em 

processo de completa e irreversível exaustão. Nesse momento, o homem virou velho, e o 
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velho foi descartado. Sua velhice será de dores físicas e psicológicas, devido a péssima 

condição de saúde adquirida e a um vazio existencial pelo sentimento de inutilidade.  

Fogaça (2001, p. 24) reporta que “a partir do momento que o indivíduo deixa de 

produzir financeiramente para a sociedade, de não ser considerado consumidor, não ser 

reprodutor, parece que deixa de ser um indivíduo, um cidadão”. “Ao não estarem inseridos 

no mercado de trabalho, e não serem considerados ‘produtivos’, os idosos são 

inevitavelmente marginalizados” (RIBEIRO, 2012, p. 30). Os marginalizados de agora, 

foram os produtores e consumidores de outrora, logo é um jogo desumano, onde o sujeito 

idoso não desaparece, mas é escondido e sentenciado. 

De acordo com Bosi (1994, p. 77), “além de ser um destino do indivíduo, a velhice 

é uma categoria social. Tem um estatuto contingente, pois cada sociedade vive de forma 

diferente o declínio biológico do homem. A sociedade industrial é maléfica para a velhice”. 

Em nossa sociedade de produção e descarte a aposentadoria parece mais um favor do 

que um direito. Homens e mulheres são submetidos no chão das fábricas a um processo 

acelerado de envelhecimento. Esgotados, eles recebem um favor do sistema Capital-Estado 

“descansar em algum quarto dos fundos da casa”, sempre longe de nossos olhos. 

A sociedade industrial já tendo explorado toda força de trabalho de seus empregados, 

os encaminha para longe das fábricas. O seu vínculo terminou. Terá condições dignas de 

viver sua velhice? Isso não é mais problema dos empregadores usurpadores do capital 

financeiro e humano. 

Para Paiva (2014, p. 174), “embora a experiência do envelhecimento seja inerente à 

espécie humana, [...] as relações sociais de exploração no modo de produção capitalista irão 

determinar diferenças e desigualdades nesse processo de envelhecer”. Beauvoir (1990) faz 

uma reflexão sobre a questão do capitalismo sobre o processo de abandono dos idosos. 

Para aumentar o lucro, o capitalismo procura a todo custo aumentar a 

produtividade. À medida que os produtos se tornam mais abundantes, o sistema 

exige uma alta do rendimento. Os velhos trabalhadores não são capazes de se 

adaptar às cadências impostas aos operários. Ficam reduzidos ao desemprego, e a 

sociedade os trata como párias (BEAUVOIR, 1990, p. 300). 

 

Para Alcântara (2009, p. 17), “a economia que exclui uma expressiva parcela da 

população brasileira amplia a figura da velhice marginalizada”. Beauvoir (1990, p. 664), 

adverte que “as lutas operárias conseguiram integrá-lo à humanidade, enquanto ele é 

produtivo, mas quando os trabalhadores envelhecem, a sociedade afasta-se deles, como de 

uma espécie estranha”. 

O mecanismo que promove a fragmentação do curso de vida humana em fases, 

elegendo intencionalmente a juventude como um valor a ser trocado no mercado 
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como qualquer outra mercadoria com base nos padrões capitalistas de consumo, 

coloca em contraste e em oposição a velhice como um desvalor. Com a perda da 

força de trabalho, o velho, tornado um “incapaz”, passa a ser descartado do 

processo como são as máquinas obsoletas ao sistema do capital (PAIVA, 2014, p. 

135).  

 

Após o idoso perder sua serventia, o capitalismo apresenta um discurso que redime 

sua responsabilidade pelo ocorrido. Transfere ao idoso a culpa por ele não ter mais condições 

orgânicas de desempenhar funções operárias (e ele absorve essa culpa), e assim o abandona 

à própria sorte, pois dependerá agora de uma aposentadoria insuficiente, de um sistema de 

saúde deficitário, apelando muitas vezes à assistência de instituições filantrópicas. 

A trama encenada para negar a tragédia vivenciada pelo “velho proletariado”, 

como resultado do processo de vida e trabalho, se reproduz, com o rigor da ênfase 

no indivíduo, típico do pensamento burguês, mediante a culpabilização do velho 

pela sua própria “má sorte” na fase que completa seu curso de vida, restando assim 

o apoio da família, particularmente da mulher, e o recurso da filantropia, enquanto 

amparo à velhice dos “condenados da terra” (PAIVA, 2014, p. 133).  

 

Os explorados e marginalizados, agora idosos, acompanham com dolorosa lucidez e 

culpabilidade individual o seu afastamento do mundo do trabalho pelo sistema capitalista, e 

acreditam serem eles, os fracos que não mais conseguem responder às exigências de 

produção do patronado. Envelhecidos e debilitados, sentem-se culpados por noites mal 

dormidas; pelo estresse exacerbado com a cobrança para atingir as metas; por parte das férias 

vendidas e não compartilhadas com sua família; por não terem tido tempo de ir ao médico, 

de fazer os exames necessários; pela exaustão propiciada pelo excesso de horas extras 

realizadas nos finais de semana e no período noturno. Tudo isso, para dar conta da demanda 

de produção e para ganhar um pouco mais de “dinheirinho”, necessário para pagar as dívidas 

da caderneta da venda, já que seus salários quase sempre eram insuficientes. 

Segundo Beauvoir (1990, p. 662), “ao envelhecer, os explorados são condenados, 

senão à miséria, pelo menos a uma grande pobreza, a moradias desconfortáveis e à solidão, 

o que acarreta neles um sentimento de decadência e uma ansiedade generalizada”. De acordo 

com Bosi (1994, p. 76), “muitas vezes o idoso absorve a ideologia voraz do lucro e da 

eficácia e repete: É assim mesmo que deve acontecer, a gente perde a serventia, dá lugar aos 

moços... Para que serve um velho, só para dar trabalho...”. Abreu (2017, p. 135) aponta que 

“a cultura brasileira é baseada em uma economia individualista e competitiva, que promove 

quem é produtivo, bem-sucedido, independente, bonito e... jovem”. A autora afirma ainda 

que o idoso, influenciado por tais padrões, não se percebe desejável nem atraente; passa a se 

autodesvalorizar e repudiar a si mesmo. 
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 O que acontece quando um produto perde a sua validade? Normalmente ele é 

descartado, jogado ao lixo. É nessa analogia que Paiva (2014) coloca a velhice como um 

produto cuja validade está vencida e, desse modo, deve ser descartada pela sociedade do 

capital. Por que não se valoriza a velhice da classe trabalhadora, demonstrando sentimentos 

de gratidão por todo trabalho e esforço que desprenderam ao longo das décadas de produção 

em massa? Porque não é assim que o capitalismo foi formado e é concebido. Sentimentos e 

ações humanitárias promovem perdas nos lucros, e consequentemente, no acúmulo de 

capitais.   

[...] a velhice da classe trabalhadora, de tão maculada passa a ser abominada ao 

limite de se negar a velhice e ser um insulto usar ou falar a palavra velho(a) em 

relação a um ser humano, ainda que este(a) seja um(a) velho(a). A velhice, assim 

reproduzida, perde sua humanidade; o ser humano, igual a qualquer mercadoria, 

com o passar do tempo, o tempo do capital, perde a sua validade. O(A) velho(a) 

deixa de ser alguém com muito tempo de vida para ser o(a) que se descarta por 

estar em desuso e, consequentemente, sem valor. Concomitantemente, e com a 

mesma intencionalidade, se reproduz a imagem fantasmagórica da velhice 

(PAIVA, 2014, p. 139). 

 

O desespero e a ociosidade pós-aposentadoria é uma questão de extrema gravidade, 

ocasionando distúrbios de várias ordens, cujo tratamento medicamentoso apresenta pouco 

ou nenhuma eficácia. Muitos idosos durante as fases anteriores da vida não tiveram tempo 

de construir amizades, não foram estimulados a lerem um livro, a desenvolverem alguma 

habilidade artística ou praticar um trabalho voluntário. Desse modo, chegam à velhice com 

comportamentos estereotipados engendrados pelo trabalho no capital e destituído de 

habilidades de sociabilidade.  

Beauvoir (1990, p. 663) afirma que “se o aposentado fica desesperado com a falta de 

sentido de sua vida presente, é porque o sentido de sua existência sempre lhe foi roubado”. 

Segundo ainda Beauvoir (1990), quanto mais elevado o nível intelectual de um indivíduo, 

mais suas atividades permanecem ricas e variadas. “O operário manual, quando aposentado, 

nem mesmo consegue matar o tempo; sua ociosidade melancólica desemboca numa apatia 

que compromete o que lhe resta do equilíbrio físico e moral” (BEAUVOIR, 1990, p. 662). 

É por isso que todos os remédios que se propõem para aliviar a depressão dos 

velhos são tão irrisórios: nenhum deles poderia reparar a sistemática destruição de 

que os homens foram vítimas durante toda a sua existência. Mesmo que se cuide 

deles, não se conseguirá devolver-lhes a saúde. Mesmo que se construa para eles 

residências decentes, não se poderá inverter-lhes a cultura, os interesses, as 

reponsabilidades que dariam um sentido à sua vida... Quando compreendermos o 

que é a condição dos velhos, não podemos contentar-nos em reivindicar uma 

“política da velhice” mais generosa, uma elevação das pensões, habitações sadias, 

lares organizados. É todo o sistema que está em jogo, e a reivindicação só pode 

ser radical: mudar a vida (BEAUVOIR, 1990, p. 663-665). 
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Integrando todo esse contexto complexo que envolve a problemática da velhice em 

nossa sociedade, Beauvoir (1990, p. 663-664) elabora e responde a insigne questão, tão 

citada em diversos trabalhos acadêmicos sobre o tema: “Como deveria ser uma sociedade, 

para que, em sua velhice, um homem permanecesse um homem? A resposta é simples: seria 

preciso que ele fosse sempre tratado como um homem”.  

A ferocidade do sistema capitalista não se restringe, na contemporaneidade, a 

proporcionar aos homens e mulheres que envelheceram no chão das fábricas uma vida pós-

aposentadoria de pouco sentido, doenças e inatividade. Retardar o tempo para que os 

operários, mesmo que mais enfraquecidos, possam se aposentar é o próximo passo a ser 

implementado por governantes associados à indústria cultural, alegando salvar a economia 

do país.  

Segundo Paiva (2014, p. 37), “a velhice, [...] que necessita vender a sua força de 

trabalho para sobreviver, traduz o resultado de um sistema que subordina as qualidades e 

necessidades humanas à ditadura do trabalho gerador de mais-valia”.  

As manobras da ofensiva neoliberal vão atingir, na contemporaneidade, o 

segmento mais velho da classe trabalhadora, principalmente, mediante estratégias 

que o detenham ou o remetam de volta ao mercado capitalista do trabalho, não 

livrando esse segmento dos mecanismos mais bárbaros de exploração, seja pela 

via do subemprego, da precarização ou pela via da “provedoria” de seus 

descendentes (PAIVA, 2014, p. 127). 

 

Os idosos mais abastados financeiramente passaram a despertar o interesse das 

indústrias do capitalismo. Foi então, que “para esse público”, velhice passou a ser chamada 

de “terceira idade” na França, chegando a ser denominada até de “melhor idade” aqui no 

Brasil.  

No contexto em que o envelhecimento se transforma em um novo mercado de 

consumo, não há lugar para a velhice, que tende a ser vista como consequência do 

descuido pessoal, da falta de envolvimento em atividades motivadoras, da adoção 

de formas de consumo e estilos de vida inadequados (DEBERT, 2012, p. 227). 

 

De acordo com Bobbio (1997, p. 26), “em uma sociedade onde tudo pode ser 

comprado e vendido, onde tudo tem um preço, também a velhice pode transformar-se em 

uma mercadoria como todas as outras”. Nesse sentido, Alcântara (2009) faz uma reflexão 

sobre a questão mercadológica criada a partir do conceito de terceira idade. 

No que se refere ao termo terceira idade, este se constitui a partir da implantação 

das políticas sociais na França, onde se propagou a imagem do velho bem-

sucedido, isto é, “jovens velhos” – aposentados dinâmicos, que podem usufruir 

um tempo de diversão e liberdade, alvos do mercado de consumo. A meta é a 

circulação do dinheiro do aposentado. A atividade turística direcionada a esse 

grupo etário é denominada de turismo para a terceira idade. Soma-se a uma 

indústria de produtos cosméticos prometendo a eterna juventude [....] Entretanto, 
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tem que se enfatizar que essas oportunidades só têm acesso uma parcela 

privilegiada (ALCÂNTARA, 2009, p. 15). 

 

O mercado de consumo para a terceira idade, seja de produtos para retardar o 

envelhecimento, ou mesmo, a partir de uma nova “indústria cultural” do turismo e 

entretenimento, tem se tornado cada vez mais um alvo dos empresários do capital, 

capturando grande número de idosos. O dinheiro oriundo das aposentadorias precisa ser 

rapidamente capturado pela “indústria cultural”, termo cunhado por Adorno (2002).  

No debate sobre políticas públicas, nas interpelações dos políticos em momentos 

eleitorais e até mesmo na definição de novos mercados de consumo e novas formas 

de lazer, “o idoso” é um ator que não mais está ausente do conjunto de discursos 

produzidos (DEBERT, 2012, p. 11). 

 

O aumento da população idosa está ocorrendo entre a população de todas as classes 

sociais, o que inclui também aqueles que se aposentam com uma maior renda. A partir dessa 

constatação, a iniciativa privada começou de maneira mais contundente a ofertar no Brasil 

serviços de cuidados de longa permanência para esse público, se tornando assim, mais um 

tipo de negócio com alta rentabilidade envolvendo a questão do envelhecimento e velhice, 

os “asilos de luxo”.   

Atualmente no Brasil, há empreendimentos imobiliários, projetos arquitetônicos 

especialmente direcionados à terceira idade. Condomínios de médio e alto padrão, onde 

corretores de imóveis apresentam aos idosos discursos mercantilizadores da amizade, da 

segurança, da saúde física e psicológica, estimulando-os a não depender da parentalidade ou 

do Estado. Os corretores “vendem” a vivência da amizade nesses empreendimentos, 

sinalizando para os idosos o privilégio de morar próximos dos amigos, desfrutando 

diariamente da segurança e do convívio com pessoas que podem confiar e contar. 

Acrescentam ainda, que essa forma de moradia pode evitar o isolamento social, a 

dependência da família, os maus tratos e a depressão. 

 

 

1.3. O isolamento social do sujeito idoso  

  

“Assim, os velhos são tratados pela sociedade como párias, sendo 

considerados como uma espécie estranha que não possui as mesmas 

necessidades e sentimentos que as pessoas mais jovens”.  

Pedro Paulo Monteiro 

 

 O isolamento social dos idosos é decorrente de uma combinação de motivações 

internas e externas. A perda das funções exercidas na sociedade, principalmente após a 
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aposentadoria, como o trabalho no capital que dava ritmo à vida, a posição de provedor da 

família, associada a transformações do corpo, faz com que os idosos, muitas vezes comecem 

a sentir vergonha de si mesmo. Esses sentimentos são de certa forma “confirmados” pela 

sociedade a que estão inseridos, que valoriza a estética do corpo, o acúmulo de bens materiais 

e o poder. Suas manifestações orais são tidas como desatualizadas e cansativas, e os jovens 

e adultos não tem “paciência” para escutá-las. Essa conjuntura desumana faz com que os 

idosos se fechem em seus redutos de solidão.  

Uma ruptura social camuflada ocorre em nosso país quando a pessoa completa 60 

anos. Essa pessoa rapidamente se percebe oprimida, jogada dentro de uma categorização, 

tornou-se “uma pessoa idosa”. Sua vida social começará a declinar, suas opiniões agora são 

desatualizadas.  

Não pareça difícil entender porque uma pessoa não queira dizer sua idade 

cronológica, para que não seja julgada por um atributo meramente cronológico, 

como também não ficar presa nas “grades da idade”, que indica quem somos, o 

que podemos e devemos fazer perante essa sociedade (MONTEIRO, 2005, p. 64). 

 

O assujeitamento das pessoas ao critério etário estabelecido politicamente e 

reproduzido socialmente é um imperativo cronológico da indústria do capital. Nesse sentido, 

o tempo de vida, do trabalho, de produção, corresponde, principalmente, com o tempo de 

sua capacidade física. Todavia, o tempo para consumir e descartar não possui determinantes 

cronológicos e sua prática em qualquer fase da vida, inclusive na velhice, engendra status, 

valorização e reconhecimento social.  

Os velhos que não constituem qualquer força econômica não têm meios de fazer 

valer seus direitos: o interesse dos exploradores é o de quebrar a solidariedade 

entre os trabalhadores e os improdutivos, de maneira que estes últimos não sejam 

defendidos por ninguém (BEAUVOIR, 1990, p. 7). 

 

As construções históricas, políticas e sociais que organizaram o sistema cultural 

vigente na civilização ocidental são marcadas por rupturas e categorizações, com nefastas 

consequências também na vida dos idosos. Esse modus operandi criou um afastamento do 

idoso pela reprodução cultural do fenômeno da velhice, levando-o ao isolamento social e 

individual, ceifando sua voz e destruindo sua identidade partícipe, resultando no 

rebaixamento de sua autoimagem e autoestima. O modus operandi de tratar os idosos na 

sociedade brasileira promove uma maior predisposição a psicopatologias que transbordam 

em seus corpos e mentes, acelerando o processo de finitude de milhões de idosos. 

Fogaça (2001) faz um panorama sobre as transformações sociais que acontecem na 

vida dos idosos, levando-os ao isolamento, e consequentemente, a maior vulnerabilidade a 

adoecimentos decorrentes de problemas psicológicos. 
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A perda de diversos papéis, como: chefe de família, profissional, entre outros, 

muitas vezes levam a inadaptações sociais e dependendo da sua intensidade, pode 

causar sérias perturbações no nível da personalidade do indivíduo. Uma vez 

desadaptado o idoso muitas vezes se isola, pois é uma forma encontrada para não 

se ferir no ambiente que considera hostil, representado pela redução sistemática 

do grau de interações sociais. Uma vez isolado, o idoso vai, gradativamente, 

diminuindo seus contatos com o mundo, com outras pessoas e passa a voltar-se 

exclusivamente para si e seus próprios problemas, deixando-se afetar, com maior 

facilidade, emocionalmente. Dessa maneira, o idoso deixa que sentimentos de 

inutilidade, solidão, tristeza e tudo de negativo que se estabelece em relação ao 

envelhecimento e velhice se apoderem dele (FOGAÇA, 2001, p. 24-25). 

 

De acordo com Fogaça (2001), a falta de espaços nas comunidades causa a sensação 

de vazio social e existencial na vida dos idosos. “A velhice marginalizada não pode mais 

ficar escondida nos asilos e apartamentos das grandes cidades, pois a existência plena não é 

direito apenas dos jovens” (FOGAÇA, 2001, p. 30). Ademais, Rocha (2012, p. 106) registra 

que “quando prevalece a noção de que o envelhecimento se opõe a vida, o homem tende a 

se isolar”. De acordo com Monteiro (2005, p. 34), “as relações humanas e os processos 

biológicos são condições inextricáveis para a vida, porque a dinâmica dos organismos 

depende dos laços de relação social”. “A exclusão produzida por atitudes, preconceitos e 

estereótipos limita o acesso dos idosos aos recursos sociais e lhes acarreta isolamento, senso 

de inferioridade, baixo senso de auto-eficácia e incompetência comportamental” (NERI, 

2007, p. 44).  

Ainda sobre o isolamento imposto aos idosos, Monteiro (2005, p. 33) afirma que a 

“sociedade, com sua cultura de exclusão e afastamento, assina em silêncio a sentença de 

morte desses indivíduos, quando minimiza as suas chances de relacionamento com seu 

ambiente e com outras pessoas”. É nesse contexto que Monteiro (2005) explica que muitas 

famílias constroem a chamada “teoria do isolamento protetor do idoso”, um discurso 

hipócrita, que na verdade se constitui na prática do isolamento cruel e egoístico. Frases 

como: ele precisa de sossego; ele não quer ser incomodado; são pretextos para manter os 

idosos confinados permanentemente no isolamento. Alves (2007, p. 132) relata que “em 

muitos momentos a sensação dos idosos é de que eles são expulsos da vida urbana mais 

ampla e constrangidos a uma vida social mais circunscrita”. 

Devemos questionar nossas próprias interpretações a respeito das identidades do 

velho, para não considerarmos os atos de crueldade para com os velhos como atos 

“normais” e “naturais”, privando-os de um espaço social importante que 

possibilite realizarem-se como humanos (MONTEIRO, 2005, p. 48). 

 

Na atualidade, existem várias iniciativas de se construírem espaços urbanos 

destinados exclusivamente aos idosos. São condomínios onde idosos que vivem sozinhos, 

ou casais de idosos têm suas casas, uma perto da outra, formando uma espécie de vila para 
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idosos. Essa forma mais moderna de segregação é motivada pela falta de valorização e 

desprezo que os idosos sofrem no convívio com as pessoas mais jovens, tendendo a ficar 

perto de pessoas que sofrem o mesmo tipo de discriminação. A sociedade apartando os 

idosos faz com que a única convivência possível para eles seja com outros idosos. 

Que outra explicação existe para essas iniciativas que visam isolar 

os velhos, reunindo-os em guetos, ainda que dourados – chegando a 

tirar-lhes a condição de adultos, para conceder-lhes a condição 

anônima de “pessoa idosa”? Os nazistas começaram suas execuções 

pelos velhos e loucos, antes de chegarem aos judeus (MESSY, 1999, 

p. 37). 

 

A gerontofobia, ou seja, o medo irracional de envelhecer se espalha como uma 

epidemia nas sociedades ocidentais que cultuam a exteriorização. Dessa forma, a 

aproximação com os idosos causa mal-estar e desperta sensações de repúdio.  

A reprodução social da imagem da velhice na civilização ocidental pós-industrial é 

uma continuidade do modo que já se tratava os idosos em grande parte da Idade Média e da 

Modernidade, ou seja, a velhice continua como estigmatizadora, segregadora, inútil e 

anônima, afastando do Eu a responsabilidade com o Outro. O fenômeno gerontofóbico da 

velhice vem sendo potencializado num ciclo de psicopatologização que afeta negativamente 

o sujeito idoso, a família-sociedade-Estado e as próximas gerações de idosos.  

Tratar o idoso como pária, anestesiar o seu corpo e sua voz, não exclui e marginaliza 

somente o idoso, toda sociedade é seriamente afetada, porque perde sua maior riqueza, a 

convivência intergeracional. Retira-se parte do aprendizado da nossa própria história social 

e política, espoliando as memórias dos idosos, se perde parte significativa da trajetória 

estrutural de cada ser humano. O existir de uma nação está registrado historicamente também 

no coração e na mente de cada idoso cruelmente rejeitado e sentenciado em vida, cujo único 

delito foi ter chegado à fase do desenvolvimento humano que atravessará todos nós, a 

velhice.  

Assimilar a construção histórica ideológica da velhice, engendrada em nossa 

sociedade capitalista como separada do organismo vivo social vigente, é como compreender 

o funcionamento dos órgãos humanos desconectados uns dos outros. Como se cada órgão, 

coração, pulmão, fígado, entre outros, funcionassem sem a necessidade do existir do outro, 

o que sabemos ser impossível.  

Um detalhamento acerca da marginalização e exclusão social do idoso na sociedade 

é fornecido por Monteiro (2005). 

A sociedade, com a sua cultura de exclusão, deixa à parte esse outro que ninguém 

quer como espelho, porque, talvez, anuncie a possibilidade do próprio futuro que 
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cada um poderá vir a ter. E como a velhice é vista como algo triste, e só diz respeito 

ao outro que nela se encontra, o melhor, talvez, a ser feito é encerrá-lo no quarto 

dos fundos da casa, acreditando que suas necessidades básicas estão sendo 

atendidas de acordo com as demandas de um corpo que já viveu o que tinha para 

ser vivido e agora o que resta é o descanso da “máquina” desgastada pelo tempo, 

esperando o momento derradeiro para sair de cena (MONTEIRO, 2005, p. 31-32).  

 

Norbert Elias, em sua obra clássica “A solidão dos moribundos”, faz um retrato das 

relações que se estabelecem nas sociedades ocidentais, entre o envelhecer e morrer, o 

isolamento social, o desamparo, o abandono até a completa solidão, principalmente quando 

os idosos se aproximam do momento da morte biológica, sendo denominados de 

“moribundos”. Aquela figura carcomida, prostrada em uma cama, muitas vezes exalando 

um odor desagradável, passa a ser execrada pela comunidade dos vivos. Essa cena machuca 

a alma carregada de ilusões e futilidades dos mais jovens, passando a ser repelida. Toda a 

história de vida desse moribundo parece não valer mais nada. Sua infância, sua adolescência, 

seu período escolar, seu período profissional, sua experiência paterna ou materna, tudo foi 

apagado. Ele é um ser decrépito que causa pavor ao restante da sociedade e temor a nós 

mesmos.  

Quando se aproxima o momento de partir desse mundo terreno, independentemente 

da idade, sexo, cor, classe social, etnia, religião, ainda assim o ser humano continua sendo 

um sujeito sócio-histórico, único e singular com todas as especificidades que integram a sua 

trajetória. 

O isolamento social dos idosos e moribundos, na visão de Elias (2001), ocorre com 

mais frequência em “sociedades mais avançadas”, sendo este um testemunho das 

dificuldades que muitas pessoas têm em identificar-se com os idosos e moribundos. A partir 

dessa colocação de Elias, é importante refletir o sentido da expressão “sociedade avançada”. 

Avançada do ponto de vista da tecnologia, da ciência, das conquistas materiais, mas 

atrasadíssima do ponto de vista da moral, da ética, do respeito às singularidades e da 

humanização. Discursos e textos sobre humanização são constantemente divulgados nessa 

sociedade dita avançada, mas a interiorização e sua prática de humanização no contexto com 

os idosos está longe de se concretizar.  

Elias (2001) também identifica a nossa incapacidade em acolher e oferecer aos 

moribundos a ajuda e a afeição de que mais do que nunca necessitam quando estão em um 

momento de despedida da comunidade dos vivos, pois “a morte do outro desperta a 

lembrança de nossa própria morte. A visão de uma pessoa moribunda abala as fantasias 

defensivas que as pessoas constroem como uma muralha contra a ideia de sua própria morte” 

(ELIAS, 2001, p. 16-17). Elias (2001, p. 30-31) é ainda mais incisivo neste ponto de vista, 
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afirmando que “nunca antes na história da humanidade, os moribundos foram apartados de 

maneira tão asséptica para os bastidores da vida social”. “Nunca antes as pessoas morreram 

tão silenciosa e higienicamente como hoje nessas sociedades, e nunca em condições tão 

propícias à solidão” (ELIAS, 2001, p. 98).   

 Na opinião de Alcântara (2009), a solidão e o abandono na velhice não constituem 

somente uma realidade das classes sociais mais pobres. “Situações semelhantes podem ser 

verificadas entre aqueles que detêm mais recursos e que jamais pensariam um dia estarem 

nessa condição” (ALCÂNTARA, 2009, p. 43).  

A convivência entre gerações é um fato cada vez mais raro de ser presenciado na 

nossa sociedade. Casos de amizades duradouras entre idosos e jovens são exceções. Jovens 

se relacionam com jovens, adultos com outros adultos e idosos... muitas vezes não se 

relacionam com ninguém, nem mesmo com outros idosos, pois estão isolados. “Sociedades 

que excluem seus idosos oferecem poucas oportunidades às novas gerações de construir 

relações saudáveis com a própria velhice e prejudicam a continuidade cultural” (NERI, 2007, 

p. 44).  

 Segundo Abreu (2017, p. 31), “a situação em que com mais frequência ocorre a 

interação entre gerações é aquela em que avós convivem com seus netos”, mas esse 

intercâmbio pode ocorrer, segundo a autora, ajustado em outras situações do cotidiano, para 

que não seja doado o tempo integral aos netos. Por isso, se possível, é importante para os 

idosos frequentarem universidades, academias, escolas de música, templos religiosos, entre 

outros locais, e, principalmente, realizarem trabalhos voluntários dentro de suas 

possibilidades. 

Em situações de convivência intergeracional, o sentimento de isolamento ou 

solidão tende a se apaziguar; como se estabelece uma comunicação espontânea 

permeada de valores e emoções, sem julgamentos mútuos, abre-se ocasião para 

partilhar sentimentos e ideias e para estabelecer uma cooperação saudável. 

Normalmente, os mais velhos fazem o papel de “memória” social, aculturando os 

mais jovens nos usos e costumes da sua comunidade ou família, o que lhes dá 

inestimável segurança de pertencer, de ter raízes. O jovem é levado a conhecer, 

compreender e respeitar o passado de sua cultura ou família; o idoso, a entender 

as peculiaridades da infância ou da juventude de hoje, o que obriga a ser flexível 

e a viver no presente [....]. Criar oportunidades de convivência intergeracional 

prepara um futuro em que discriminação e exclusão social não terão lugar 

(ABREU, 2017, p. 33-34). 

 

A vivência com os netos desde que exista amor e respeito é salutar e muito bem-

vinda, proporcionando conexões neuronais privilegiadas, sendo prazerosa para ambos. 

Entretanto, os idosos não podem ter a agenda diária toda preenchida com tarefas e atividades 

ligadas aos netos, é imprescindível que tenham horários ajustados, para que exerçam 
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atividades psicossociais diversificadas para a ampliação de sua rede de sociabilidade. A 

convivência intergeracional precisa ser contemplada no cotidiano das crianças, dos jovens, 

dos adultos e dos idosos para benefício de todos, principalmente em favor das próximas 

gerações, que aprenderão desde cedo a reconhecer e respeitar os idosos, independentemente 

da aparência, como ensinaram os filósofos, Platão, Sócrates e Sêneca, protegendo seus 

direitos e não os excluindo ou marginalizando.  

O êxodo rural é um fenômeno que gerou e ainda vem gerando o isolamento de idosos 

em propriedades rurais. Tal fato ocorre, principalmente, em comunidades rurais onde os 

trabalhos do campo são realizados ainda de forma manual, demandando muito esforço físico, 

e com resultados das colheitas que mal dão para garantir a sobrevivência. De acordo com 

Beauvoir (1990, p. 305), “inúmeros são os jovens do campo que partem para as cidades e, 

consequentemente, há, nos meios rurais, choupanas e até mesmo aldeias onde só moram 

velhos que cultivam a terra com métodos obsoletos, e que sofrem com o isolamento”.  

Falta de assistência técnica, falta de políticas públicas e financiamento agrícola, 

propriedades sem mecanização, gerando maior necessidade de trabalhos manuais penosos, 

propriedades localizadas em regiões de alta vulnerabilidade climática, sem possibilidade do 

fornecimento de água por irrigação, geram um quadro não atrativo à fixação do jovem no 

campo. Esse quadro social rural de abandono, que é um retrato de muitas comunidades da 

região Nordeste do Brasil, associado ao sonho e a ilusão da “cidade grande”, disseminados 

pelo sistema capitalista, através de jornais, revistas, filmes e novelas, produz, muitas vezes, 

falsas esperanças nos jovens do campo.  

A expectativa de viver em uma cidade grande, do emprego melhor e de salários altos, 

mexe com o coração e a mente dos mais jovens que desistem de morar em regiões com pouca 

ou nenhuma atenção do Estado. Esse tipo de situação é também uma estratégia do próprio 

sistema de mercado, no intuito de dispor de mão-de-obra barata para suas fábricas. Os jovens 

partem para as grandes cidades, atendendo ao chamado da indústria do capital, deixando 

para trás a terra que nasceu e os pais idosos que possuem raízes com esse local. Os idosos 

permanecem em seus pedaços de chão sem assistência da família-sociedade-Estado, 

praticamente abandonados e entregues a si mesmos. 

Urge o estabelecimento, cumprimento e fiscalização de políticas públicas para que 

os idosos recebam o cuidado e a assistência humanizada, dentro das prerrogativas dos 

direitos humanos nessa fase de suas vidas e, que assim, retornem a seus lugares de 

reconhecimento para e na sociedade, impedindo-os de continuar vivenciando esse 
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isolamento social, o aniquilamento e mortificação do eu na sociedade de consumo, sociedade 

essa tida como “avançada”.  

 

 

1.4. Uma nova visão da velhice 

 

“Para que a velhice não seja uma irrisória paródia de nossa 

existência anterior, só há uma solução – é continuar a perseguir fins 

que dêem um sentido à nossa vida: dedicação a indivíduos, a 

coletividades, a causas, trabalho social ou político, intelectual, 

criador”. 

Simone de Beauvoir 

 

  A velhice, ao contrário de sua visão estereotipada e negativa fabricada pelo sistema 

da reprodução social na sociedade de consumo, que invisibiliza e rejeita o sujeito idoso 

muitas vezes por causa da idade, pode e deve se estabelecer culturalmente a partir de novos 

processos de subjetivação. Há em curso, em nossa sociedade, novas formas de apreensão 

das velhiceS, novas experiências e narrativas advindas das perspectivas dos sujeitos idosos 

que estão vivendo hoje, o que a novas gerações viverão em um futuro próximo. O Brasil 

deve caminhar rumo a uma sociedade de todas as idades ou mesmo ageless, ou seja, sem 

idade, como proposto por Goldenberg (2015). No entanto, como estão vivendo as pessoas 

com mais de 60 anos na contemporaneidade? Será que é possível ter uma “bela velhice”?  

 O posicionamento crítico e reflexivo no agir político deve permanecer e se expandir 

nos idosos. Os próprios idosos devem se unir para desestruturar as formas rígidas de 

apreensão do fenômeno da ideologia da velhice, auxiliando a si mesmos e as próximas 

gerações com um novo projeto de vida, que privilegie o aprendizado contínuo, a transmissão 

dos conhecimentos, a convivência intergeracional, o trabalho voluntário, a continuidade das 

amizades antigas, bem como a formação de novas amizades, mantendo assim sua identidade 

vital.  

Essa realidade social da velhice pode começar a mudar através do engajamento dos 

próprios idosos e de toda a sociedade pela responsabilização no processo Eu-Outros, como 

uma meta, um norte, como proposto por Beauvoir, um projeto de vida. “A experiência de 

viver mais é muito recente: a cada quatro anos, a expectativa de vida aumenta em um ano” 

(LOPES, 2006, p. 92).  

O novo cenário para a velhice ainda é fruto de ideias e trabalhos de resistência contra 

o modelo instituído. A velhice pode se configurar em um novo período para iniciar um novo 
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ou antigo projeto de vida. Sujeitos idosos como agentes transformadores do seu tempo, para 

um novo tempo de agir político que adentre profundamente o “si mesmo”, descortinando a 

dimensão da imprevisibilidade. Um “movimento político dos idosos”, unidos na pluralidade, 

na diversidade do encontro das semelhanças contra a discriminação, os preconceitos e o 

aniquilamento.  

 A aposentadoria no mercado de trabalho não significa a aposentadoria de si mesmo. 

Libertos do trabalho explorador e opressor, afastados dessa conjuntura capitalística, é 

possível alçar novos voos, plainando sobre as questões inerentes a nossa existência e o 

sentido da vida, que devem ser desalienadas do sistema da mais-valia. O envolvimento em 

um novo projeto de vida implicado no Eu-Outros é renovador para o corpo e a mente, nos 

reposicionando em nossa própria humanidade, nossa condição inter-humana de socialidade. 

“O outro é o que não pode ser contido, que conduz para além de todo contexto e do ser” 

(LÉVINAS, 2016, p. 14).  

A velhice pode ser pensada como um livro muito procurado, folheado, consultado e 

por isso mesmo até amarelado; é um livro clássico, insubstituível na singularidade da 

experiência que transmite e deixa para as próximas gerações. A chegada à velhice pode ser 

um momento especial para rever as anotações e pautas do sumário dos capítulos da vida. 

Fazer uma releitura e preencher a si mesmo de novos significados e sentidos, em um 

movimento de localização e ressignificação do tempo vivido a partir do agora. Um 

reencontro das experiências do espírito encarnado em si mesmo.  

 A importância de como vivemos os capítulos de nossa vida, bem como sua 

transmissão oral e escrita para a sociedade, permite o acesso às diferentes formas de 

resolução de problemas semelhantes no cotidiano. “O saber é a cultura da imanência. É esta 

adequação do saber ao ser que faz dizer, desde o alvorecer da filosofia ocidental, que não se 

apreende senão o que já se conhece e que apenas se esqueceu na interioridade” (LÉVINAS, 

2016, p. 206).  

 A velhice pode ser também um tempo de aquisições e novos aprendizados, adaptados 

à realidade do presente. O inconsciente não tem idade cronológica. Somos seres desejantes 

e não deixamos de desejar e criar mecanismos para aliviar a falta. “Os processos do sistema 

inconsciente estão fora do tempo, a relação temporal é do âmbito do sistema consciente [...]. 

Na circulação da libido não há jovem nem velho, o desejo não tem idade” (MESSY, 1999, 

p. 10). 

 O inconsciente é atemporal. Análogo a ele está o desejo. O desejo é inerente ao 

processo de sobrevivência. A sociedade ao marginalizar os idosos, acredita poder aniquilar 
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os desejos deles. Os desejos humanos sofrem influências sociais e culturais, mas não podem 

ser retirados de nenhuma pessoa. Eles existem e permanecem no sujeito inclusive no período 

da velhice. A inclusão social, o instinto de socialidade é a força vital impressa em todos nós. 

Somos seres eminentemente sociais. Por isso, a foraclusão do social dispara doenças de 

ordem biológicas e psíquicas, desequilibrando a saúde corporal e mental, também dos 

idosos. Somos seres de linguagem, e o uso dessa linguagem deve ser direcionado para a 

alteridade irredutível, que nos confronta e nos individualiza, localiza e significa a 

transcendência do sentido da existência. “É da alteridade que irrompe um apelo heterônomo 

que o ser e o saber não podem circunscrever, apelo que incessantemente transgride os 

parâmetros ontológicos pelo questionamento que introduz e pela exigência que exprime” 

(PIVATTO, 2016, p. 15).   

 Um projeto de educação para uma velhice humanizada deve estar interligado com o 

desejo de cada um de nós de buscar e promover esse ideal, não negando sua existência, 

utilizando a família, a escola e as universidades como instrumentos para dialogar sobre a 

velhice na sociedade do espetáculo. Exemplo cotidiano na contemporaneidade é a 

priorização no jovem para estudar e consequentemente ter um bom trabalho. O jovem 

dedica-se na escolha do curso, busca orientação vocacional, entra em uma peregrinação na 

busca da titulação acadêmica: graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-

doutorado. A intencionalidade desse comportamento é a busca do conhecimento qualificado 

e sua aplicação no mercado de trabalho. Todavia, a maior parte das universidades não está 

comprometida com a formação do sujeito integral, ético e moral. As universidades têm se 

constituído em verdadeiras fábricas de egoístas qualificados que só enxergam a si mesmo. 

Formam profissionais que em sua maioria não possuem responsabilidade com a alteridade, 

sujeitos com alta qualificação, competitivos, individualistas e indiferentes com o sofrimento 

do Outro. Esse período longo que o sujeito fica na instituição de ensino, precisa ser 

reavaliado e trazer à tona o debate e a reflexão do papel da universidade na reprodução social 

das ideologias mortificadoras de singularidades e a preocupação com a formação de cidadãos 

colaborativos, éticos e humanizados.  

 Contextualizando o pensamento de Simone de Beauvoir para uma preparação voltada 

a uma velhice digna e humanizada, a sociedade deve responder a seguinte questão: que tipo 

de educação desde a tenra infância poderia ser ofertada na sociedade para que quando a 

criança ao chegar à velhice não fosse marginalizada e afastada da comunidade e pudesse 

continuar a participar da teia social, que é inerente a sua condição humana? Costa (2003, p. 

7) descreve que “a sociedade moderna vive nos dias atuais uma realidade de falência dos 
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sentimentos e dos valores humanos que restringem os horizontes da existência ao arcabouço 

da matéria”.  

  Para viver em uma sociedade integradora e colaborativa, que vivencie uma velhice 

humanizada, é preciso o empenho desde muito cedo na preparação educacional de homens 

e mulheres, conciliando o conhecimento científico com a experiência da alteridade em 

consonância com a aquisição de virtudes, no contexto da nossa conectividade e 

interdependência humana.  

Passamos a buscar a conciliação entre a resolução das complexas equações 

matemáticas e físicas e a resolução das equações dos sentimentos que nos 

alimentam o ser. Nessa busca descobrimos a subnutrição do amor que assola e 

entendemos então que precisamos buscar a alfabetização do amor (COSTA, 2003, 

p. 8). 
 

 Muitos educadores na sociedade pós-moderna estão preocupados em repassar os 

conteúdos científicos oficiais, e isso é muito importante. No entanto, dentre os conteúdos 

ensinados não constam disciplinas de valores morais que contemplem refletir sobre o 

significado da vida e da morte, o respeito e a responsabilidade com o Outro. Tornar-se 

indispensável o despertar da consciência de cidadania, começando com o próprio agir 

político do educador dentro e fora da sala-de-aula. “Assumamos a nossa responsabilidade 

como educadores e não ministradores de disciplinas” (COSTA, 2003, p. 37). 

  O homem busca o prolongamento de sua vida, a ciência trabalha nesse sentido, e os 

efeitos já podem ser observados. Uma nova visão de velhice, produtiva de sentido e 

significado, com saúde física e mental, onde realizações pessoais e sociais ainda podem ser 

alcançadas, bem como contribuições significativas possam ser ofertadas, é ainda uma 

realidade presente em uma pequena porcentagem de idosos em nosso país.  

A velhice, a morte e o suicídio são considerados tabus na contemporaneidade. É 

importante destacar que devido ao modo subjetivado das ideologias assimiladas e 

reproduzidas do que é ser e estar idoso, muitos jovens e adultos chegam a não desejarem 

chegar nesta fase do desenvolvimento humano, a velhice. Historicamente, a velhice “antes” 

da total ascensão capitalística do modelo produtivo de consumo e descarte foi considera em 

algum ponto da história antiga da humanidade como um privilégio da criatura humana.  

Os filósofos gregos estoicos e epicuristas, sob a ótica do princípio do “cuidado de 

si”, retratados por Foucault (2006), no livro “A hermenêutica do sujeito”, no capítulo 

referente ao tema “o privilégio da velhice”, já indicavam que a velhice é uma meta positiva, 

um coroamento da vida humana. 

Ora, a partir do momento em que o cuidado de si precisa ser praticado durante a 

vida, principalmente na idade adulta, e em que assume todas as suas dimensões e 
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efeitos durante o período da plena idade adulta, compreende-se bem que o 

coroamento, a mais alta forma do cuidado de si, o momento de sua recompensa, 

estará precisamente na velhice. […]. Liberado de todos os desejos físicos, livre de 

todas as ambições políticas a que agora renunciou, tendo toda a experiência 

possível, o idoso será soberano de si mesmo e pode satisfazer-se inteiramente 

consigo [...]. Por conseguinte, se a velhice for realmente isto – este ponto desejável 

-, há que se compreender (primeira consequência) que ela não seja considerada 

simplesmente como um termo da ida, nem percebida como uma fase em que a vida 

definha. A velhice deve ser considerada, ao contrário, como uma meta, e uma meta 

positiva da existência. Deve-se tender para a velhice e não resignar-se a ter que 

um dia afrontá-la. É ela, com suas formas próprias e seus valores próprios, que 

deve polarizar todo o curso da vida (FOUCAULT, 2006, p. 134-135). 

 

O conceito de “velhice ideal” advindo desse movimento de pensamento, centralizado 

na figura do filósofo estoico Sêneca, é apresentado por Foucault (2006), mostrando como a 

vida deveria ser vivida em todas as suas fases. 

É também uma velhice ideal, uma velhice que, de certo modo, fabricamos; uma 

velhice para a qual nos preparamos. Devemos, por assim dizer, e nisto consiste o 

ponto central desta nova ética da velhice, nos colocar em relação à vida, em um 

estado tal que a vivamos como se já a tivéssemos consumado. No fundo, é preciso 

que, a cada momento, mesmo sendo jovens, mesmo na idade adulta, mesmo se 

estivermos ainda em plena atividade, tenhamos, para com tudo que fazemos e 

somos, a atitude, o comportamento, o desapego e a completude de alguém que já 

tivesse chegado à velhice e completado sua vida (FOUCAULT, 2006, p. 137). 

 

Para a OMS (2015), uma vida mais longa é um recurso incrivelmente valioso. 

Proporciona a oportunidade de repensar não apenas no que a idade avançada pode ser, mas 

nos desdobramentos positivos que podem ocorrer nesta etapa mais avançada da vida.  

[...] em muitas partes do mundo, o curso da vida é atualmente enquadrado em torno 

de um conjunto rígido de fases: infância, fase de estudos, um período definido de 

trabalho e, em seguida, aposentadoria. A partir dessa perspectiva, frequentemente 

se assume que os anos extras são simplesmente adicionados ao fim da vida e 

permitem uma aposentadoria mais longa. Entretanto, quanto mais pessoas chegam 

a idades mais avançadas, há evidências de que muitas estão repensando este 

enquadramento rígido de suas vidas. Em vez de passar anos extras de outras 

maneiras, as pessoas estão pensando em talvez estudar mais, em ter uma nova 

carreira ou buscar uma paixão há muito negligenciada (OMS, 2015, p. 5). 

 

Segundo a OMS (2015), as populações de “adultos maiores” apresentam grande 

diversidade, quanto a atributos físicos e mentais. Alguns adultos maiores de 80 anos 

apresentam níveis de capacidade física e mental comparáveis aos níveis de muitos jovens de 

20 anos, exemplifica a OMS (2015). Por isso, essa Organização recomenda que as políticas 

públicas devam ser estruturadas de forma que proporcionem trajetórias positivas do 

envelhecimento, auxiliando que os “adultos maiores” tenham maior participação social e 

possam contribuir de forma mais expressiva com a sociedade. 

Em visão moderna e psicanalítica da velhice, Messy (1999) externa seu próprio 

sentimento sobre como vivenciar essa temática de forma mais leve e integral. 
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De fato, se carrego comigo a criança que fui, e cuja presença sempre posso evocar, 

como a do adulto em transformação que sou, não sinto ainda os efeitos do 

envelhecimento, nem da velhice, que me dariam acesso à terceira idade, e até à 

quarta..... Também não me apoio num discurso de gerontologista, penso mesmo 

que certa gerontologia não terá futuro se não reintegrar o indivíduo e a velhice na 

história de uma vida inteira (MESSY, 1999, p. 13). 

 

Ainda nessa linha de pensamento, Messy (1999) descreve uma declaração do filósofo 

e psicanalista francês Octave Mannoni, em seus últimos dias de vida, que corrobora sua 

própria visão sobre o envelhecimento, onde idade cronológica não representa atitudes e 

sentimentos ligados à velhice. 

A velhice não tem nada a ver com a idade cronológica. É um estado de espírito. 

Há “velhos” de vinte anos, como há jovens de oitenta. Trata-se de uma questão de 

generosidade de sentimentos, mas também de uma maneira de conservar em si 

suficiente cumplicidade com a criança que fomos (Octave Mannoni – citado por 

MESSY, 1999, p. 14).  

 

 Até mesmo o “filósofo do pessimismo” Arthur Schopenhauer, no livro “A arte de 

envelhecer”, escrito durante a sua velhice, afirma que “dentro do velho”, no íntimo, a 

sensação ainda é de como estivéssemos na infância, sendo que esse sentimento não se perde 

com o tempo. 

Ainda que envelheçamos muito, em nosso íntimo sentimo-nos exatamente os 

mesmos que éramos na juventude, ou melhor, na infância. Isso que permanece 

inalterado, sempre igual e que não envelhece com o passar do tempo é o cerne de 

nossa essência, que não reside no tempo e, justamente por essa razão, é 

indestrutível (SCHOPENHAUER, 2012, p. 60). 

 

Uma visão altruísta pode ser relacionada como um novo sentido de vida no período 

da velhice, podendo ser um contraponto às inquietações do coração e da mente dos sujeitos 

idosos. Essa fase pode ser um período para aquisição de novas habilidades sociais, evitando 

o retorno ao si mesmo, auxiliando outras pessoas a superarem dificuldades e obstáculos. “A 

vida conserva um valor enquanto atribuímos valor à vida dos outros, através do amor, da 

amizade, da indignação, da compaixão” (BEAUVOIR, 1990, p. 661). 

Muitos acreditam que a velhice é um momento triste e depressivo, carregado de 

sentimentos de inutilidade, rejeição e abandono, mas muitos também possuem a 

crença de que a velhice é o momento da descoberta da essência, do 

desprendimento, da compreensão, a melhor fase para se entender e praticar a 

tolerância (MONTEIRO, 2005, p. 69). 

 

Para Messy (1999, p. 25), “o registro corporal é, sem sombra de dúvida, aquele que 

fornece as características de pessoa de idade avançada: cabelos brancos ou calvície, rugas, 

reflexos menos rápidos, compressão da coluna vertebral, enrijecimento, etc”. No entanto, o 

autor complementa que podemos ter essas coisas sem sermos socialmente velhos. 
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A história está recheada de casos de pessoas que realizaram trabalhos e obras 

grandiosas durante o período da velhice, o que demonstra que é possível sim, ter uma outra 

visão da velhice, dar um outro significado para a velhice, aproveitar com intensidade cada 

dia vivido durante a fase da velhice. Messy (1999), em seus questionamentos sobre a velhice, 

cita personagens ilustres da história que tiveram vidas longas e produtivas de sentido e 

significados. 

Estaremos no número dos que atingirão idade respeitável? Mas como indivíduos 

é certo que hoje fica-se mais velho do que outrora? É só pensar que há dois mil 

anos Sófocles, com mais de 90 anos, escreveu o Édipo em Colona; Sócrates 

morreu com 71 anos, mas foi por condenação à morte; Platão viveu até os 80 anos 

(MESSY, 1999, p. 10). 

  

Skinner e Vaughan (1985) lembram que Michelângelo viveu até os 89 anos e pintou 

até o fim de sua vida, e que Verdi compôs o clássico Falstaff aos 80 anos. Cora Coralina a 

maior poetisa de Goiás publicou seu primeiro livro com 75 anos e continuou a escrever até 

próximo a sua morte aos 95 anos. Oscar Niemeyer, um dos mais renomados arquitetos 

brasileiros, trabalhou até poucos dias antes de sua morte, ocorrida aos 104 anos.  

Os programas voltados à terceira idade constituídos no Brasil podem ser uma 

oportunidade para que os idosos possam viver novas experiências, sejam individuais ou 

coletivas, desenvolver novas habilidades sociais, conhecer novas culturas, vivenciar novas 

amizades e absorver novos conhecimentos. Segundo Debert (2012), no Brasil, foram 

disponibilizados programas voltados para os idosos, como “universidades para a terceira 

idade” e os “grupos de convivência”.  

Estes programas encorajando a busca da autoexpressão e a exploração de 

identidades de um modo que era exclusivo da juventude, abrem espaços para que 

uma experiência inovadora possa ser vivida coletivamente e indicam que a 

sociedade brasileira é hoje mais sensível aos problemas do envelhecimento 

(DEBERT, 2012, p. 15). 
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CAPÍTULO II 

 

O IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

 

“A separação dos idosos da vida normal e sua reunião com estranhos 

significa solidão para o indivíduo. Muitos asilos são, portanto, 

desertos de solidão.”  

Norbert Elias 

 

O afastamento dos idosos do seio de sua pertença, da sua rotina, da sua família, da 

comunidade com que estavam ajustados e acostumados, representa uma interrupção brusca 

e desumana. O idoso que vai contra sua vontade para uma instituição total é apartado de seu 

território familiar, recebe uma sentença, uma condenação, sendo segregado da convivência 

tanto de seus bens materiais, como imateriais, pois sua história, suas memórias pouco a 

pouco se esvanecerão, nem ele se lembrará, pois que não conseguirá ouvir sua própria voz. 

Essa é a marca da velhice como um desvalor em nossa sociedade que se distanciou da 

responsabilidade irrecusável com o Outro.  

A ruptura completa com a organização social que estavam inseridos traz graves 

consequências para a estrutura psíquica dos idosos. Eles não podem mais vivenciar tudo que 

ajudaram a construir, conviver com os seus familiares e exercer a sua função social da 

contação de suas memórias, uma riqueza imaterial que ainda não aprendemos a valorizar.  

A crueldade praticada em nossa sociedade tida “avançada” é silenciosa, mas ao 

mesmo tempo escandalosa com os idosos, com problemas de saúde ou não. Os que não 

podem mais produzir para o mercado são descartados por não responderem satisfatoriamente 

às exigências e cadências do sistema vigente, bem como são distanciados do olhar dos mais 

jovens, por sua imagem causar estranhamento e previsão do futuro. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS (2015), no passado, o papel 

fundamental das mulheres era o de cuidadoras, tanto de crianças como de parentes mais 

velhos, o que já não ocorre mais na sociedade atual. Isso representa que as “filhas”, na 

atualidade, estão inseridas no mercado de trabalho, não dispondo de tempo para cuidar dos 

pais idosos. Além disso, o número de filhos hoje é bastante reduzido em relação ao passado, 

o que agrava ainda mais a reprodução da disponibilidade familiar, que historicamente 

concedia somente à consanguinidade a responsabilidade de prestar assistência aos idosos 

com algum grau de dependência. 
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Segundo o Banco Mundial (2011), projeções para o Brasil estimam que o número de 

pessoas sendo cuidadas por não-familiares irá duplicar até 2020, e será cinco vezes maior 

em 2040, em comparação com 2008. Além disso, “estudos de um amplo conjunto de países 

em desenvolvimento revelam que pessoas mais velhas estão se tornando menos confiantes 

em receber auxílio familiar” (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 57). Alcântara (2009, p. 18-19) 

relata que “há uma série de fatores que interferem na permanência de idosos junto a seus 

familiares, como o agravamento da pobreza, os conflitos geracionais, a saída dos membros 

da família para o mercado de trabalho”. 

Esse estudo das novas conformações familiares e seu impacto na disponibilidade e 

no cuidado com os idosos, também foi realizado por Alcântara (2009), que ressalta a 

exclusão dos idosos da denominada “família nuclear”, e consequentemente do convívio 

diário em um mesmo lar. 

Em face dos novos arranjos e do número reduzido de membros na família, 

envelhecer junto a esta é um desafio, visto que a sociedade moderna, movida pelo 

mundo do trabalho, não tem tempo para conviver com seus velhos. O espaço 

doméstico é restrito apenas ao casal e a um ou mais filhos. As mulheres, que antes 

cuidavam dos filhos, pais e avós, foram absorvidas pelo mercado de trabalho, e 

assim, esses cuidados foram transferidos às creches e aos asilos... Toda essa 

mudança causou a segregação dos grupos de idade dentro da família, conduzindo 

à exclusão dos mais velhos do exercício de papéis familiares viáveis 

(ALCÂNTARA, 2009, p. 22). 

 

 Na visão de Debert (2012), diversas mudanças estruturais nas sociedades modernas 

alteraram a situação de atenção e cuidado com os idosos: “a urbanização, a família nuclear 

e a entrada das mulheres no mercado de trabalho, com a consequente impossibilidade de 

dedicação efetiva aos velhos por parte delas” (DEBERT, 2012, p. 103). Elias (2001) também 

apresenta um histórico dessa transformação ocorrida nas civilizações ocidentais, destacando 

a passagem das sociedades predominantemente rurais para as urbanas e industrializadas. 

Nas sociedades pré-industriais, em que a maioria da população vive em vilarejos 

e se ocupa do cultivo da terra e da criação de gado, ou seja, em que camponeses e 

lavradores formam o maior grupo ocupacional, quem lida com os que vão 

envelhecendo e com os moribundos é a família. Por isso mesmo, tudo o que diz 

respeito ao envelhecimento e à morte acontece muito mais publicamente que nas 

sociedades industriais altamente urbanizadas (Elias, 2001, p. 84-85).  

 

Elias (2001) adverte para o fato de que envelhecer em um contexto familiar não 

significa necessariamente tratamento amável aos idosos. “Não é incomum, que a geração 

mais jovem, ao chegar ao comando, trate mal a mais velha, às vezes até com crueldade” 

(ELIAS, 2001, p. 85). Debert (2012, p. 83) descreve que o “fato de os idosos viverem com 

os filhos não é garantia da presença do respeito e prestígio, nem da ausência de maus-tratos”. 
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Segundo a autora, é comum denúncias de violência física contra idosos em lares onde 

diferentes gerações convivem. 

Bosi (1994) faz uma reflexão sobre o agir do adulto em relação ao velho, com 

duplicidade e má-fé, apontando as táticas covardes que o adulto utiliza para neutralizar e 

dominar os velhos, finalizando muitas vezes com o abandono e o asilamento. 

Veja-se no interior das famílias a cumplicidade dos adultos em manejar os velhos, 

em imobilizá-los com cuidados para “seu próprio bem”. Em privá-los da liberdade 

de escolha, em torná-los cada vez mais dependentes “administrando” sua 

aposentadoria, obrigando-os a sair de seu canto, a mudar de casa (experiência 

terrível para o velho) e, por fim submetendo-os à internação hospitalar. Se o velho 

não cede à persuasão, à mentira, não hesitará em usar a força. Quantos anciãos não 

pensam estar provisoriamente no asilo em que foram abandonados pelos seus 

(BOSI, 1994, p. 78). 

 

Os idosos mais do que ninguém dão grande importância para os objetos e os móveis 

que os acompanham ao longo da vida em suas casas. Ainda não foram tão contaminados 

com o que Bosi (2003) denomina de “experiência do descartável”, por isso é comum 

verificar a tendência dos velhos em guardar em suas casas grande número de objetos para 

um possível uso futuro. Esses objetos que envelhecem junto com os idosos são denominados 

por Violette Morin, apud Bosi (2003) como “objetos biográficos”.  

Se a mobilidade e a contingência acompanham nossas recordações, há algo que 

desejamos que permaneça imóvel, ao menos na velhice: o conjunto de objetos que 

nos rodeiam. Nesse conjunto amamos a disposição tácita, mas eloquente. Mais que 

uma sensação estética ou de utilidade eles nos dão um assentimento à nossa 

posição no mundo, à nossa identidade; e os que estiveram sempre conosco falam 

à nossa alma em sua língua natal (BOSI, 2003, p. 25-26). 

 

Segundo Halbwachs (2015, p. 157), “nosso ambiente material traz ao mesmo tempo 

a nossa marca e a dos outros. Nossa casa, nossos móveis e a maneira como são arrumados, 

todo o arranjo das peças em que vivemos, nos lembram nossa família e os amigos”. 

Segundo Alcântara (2009), as primeiras instituições filantrópicas criadas para cuidar 

de velhos no Brasil visavam atender uma velhice desamparada. “O rótulo velhice 

institucionalizada encobria, então várias categorias – moribundos, indigentes, pobres, 

inválidos abandonados, solitários, doentes, alcoólatras e outros desvalidos” (ALCÂNTARA, 

2009, p. 32). Segundo a autora, as primeiras instituições asilares não filantrópicas 

apareceram no Brasil ao longo da década de 1960, ou seja, “a institucionalização da velhice 

começa a se transformar também em fonte de renda” (ALCÂNTARA, 2009, p. 34). O 

capitalismo viu que o “mercado” de abrigar ou recolher, “velhos não desamparados 

socialmente”, mas rejeitados por suas famílias, poderia vir a ser um “grande negócio”. No 

Brasil, atualmente, há asilos particulares em diversas regiões do país, que cobram cifras 

elevadas para atender famílias da alta burguesia que desejam “se livrar” de parentes com 
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idade avançada, ou mesmo, o próprio idoso que deseja se livrar dos maus-tratos advindos da 

família na ilusão que será melhor tratado nessas instituições totais particulares 

desumanizadas. 

Na opinião de Debert (2012, p. 136), “asilo é um termo carregado de estereótipos 

negativos. Lar dos Velhinhos, Jardim ou Casa de Repouso são expressões encontradas para 

substituir a rotulação discriminatória, presente na palavra asilo”. 

Paiva (2014) relata a definição e caracterização de um asilo, de forma contundente, 

apontando todas as limitações que ele promove na vida dos idosos que ali adentram.  

Meros “depósitos”, destinados a receber indivíduos pobres, sozinhos e/ou 

abandonados, perdendo rapidamente a noção de tempo e de espaço; a liberdade de 

ir e vir; a liberdade de exercer o credo religioso (principalmente, quando o ILPI é 

vinculado a alguma corrente religiosa); a liberdade de manifestar a sexualidade 

(unidade só para homens ou só para mulheres, ou quando mistas tendem a segregar 

os gêneros) (PAIVA, 2014, p. 225).  

  

Ademais, foi a partir da publicação do livro intitulado “A Velhice” escrito por 

Simone de Beauvoir, que a situação deplorável dos velhos asilados foi “escancarada” nas 

sociedades ocidentais, estimulando vários pesquisadores de diversos países a estudar o 

assunto e a adentrar a essas instituições tenebrosas, principalmente em um período (década 

de 1970) onde a palavra “humanização” não era ao menos pronunciada na sociedade.  

Na visão de Beauvoir (1990), quando não podem mais sustentar-se, física e 

economicamente, o único recurso dos velhos é o asilo. “Na maior parte dos países, o asilo é 

absolutamente desumano: nada mais que um lugar para esperar a morte, um ‘morredor’” 

(BEAUVOIR, 1990, p. 312). Beauvoir (1990, p. 317) aponta que “mais da metade dos velhos 

morrem no primeiro ano de sua admissão no asilo”. “De uma forma geral, o tema asilo tem 

conotações negativas, sendo visto como um local para esperar a morte chegar” 

(ALCÂNTARA, 2009, p. 45). Em trabalho realizado em asilos, Debert (2012, p. 117) 

comenta que os “projetos de sair do asilo, publicamente expressos por alguns homens, são 

também contestados por outros residentes que se apressam em dizer ‘daqui ninguém sai’, 

‘aqui é o fim da linha’”. 

Bobbio (1997, p. 25) afirma que “quem vive rodeado de velhos sabe que para muitos 

deles a idade avançada tornou-se – graças também aos progressos da medicina, a qual, 

muitas vezes, nem tanto nos faz viver, mas um não poder morrer – uma longa, e não rara 

impaciente, espera pela morte.” Essa consideração feita, pelo filósofo italiano, se enquadra 

perfeitamente para muitos idosos que se encontram asilados, onde a vontade de continuar 

vivendo se escasseia, sentenciados, marginalizados e sem forças para lutar, a espera pela 

morte se torna diária.  
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A OMS (2015) afirma que as “pessoas maiores” têm o direito de fazer escolhas e 

assumir o controle de uma série de questões, incluindo onde querem viver, os 

relacionamentos que querem ter, o que querem vestir, como querem passar seu tempo e se 

querem se submeter a algum tipo de tratamento ou não. No entanto, desde o momento em 

que adentram um asilo, essa autonomia nas escolhas e decisões praticamente desaparece, e 

elas então ficam submetidas a regras e normas institucionais. A partir do momento que o 

sujeito idoso é institucionalizado, sua autonomia, gostos, preferências, sabores e cores não 

são levados em consideração, o respeito a sua singularidade acaba e o sujeito idoso esvanece, 

pois sua vida e sua velhice estão agora em mãos estrangeiras.   

Beauvoir (1990, p. 317) afirma que o “regulamento dos asilos é muito rigoroso; 

levanta-se cedo, deita-se cedo. Separado de seu passado, de seu ambiente, muitas vezes com 

um uniforme, o velho perdeu toda a personalidade, não passa de um número”. Ao ingressar 

na residência asilar, Silva et al. (2006) apontam que o idoso enfrenta uma série de 

dificuldades: as normas e rotinas da instituição, a perda da privacidade, o distanciamento 

dos entes queridos, o isolamento da sociedade, dentre outros.  

De acordo com Goffman (1961), os asilos podem ser enquadrados como uma 

“instituição total”, que segundo este autor, “é um local de residência e trabalho onde um 

grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla 

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

(GOFFMAN, 1961, p. 11).  

Nas instituições totais, existe uma divisão básica entre um grande grupo 

controlado, que podemos denominar o grupo dos internados, e uma pequena 

equipe de supervisão. Geralmente, os internados vivem na instituição e tem 

contato restrito com o mundo existente fora de suas paredes (GOFFMAN, 1961, 

p. 18-19).  

 

Autores que mergulharam no cotidiano dos asilos apresentam relatos demonstrando 

que a saída de seu lugar de pertença - sua casa, seus amigos, seu bairro - e a entrada em um 

asilo, é uma mudança brutal, sendo de difícil aceitação para qualquer ser humano. Deixar 

sua comunidade, as pessoas conhecidas, seus objetos pessoais, a vista de sua janela, por mais 

restritiva que esta seja, seus animais de estimação, ou mesmo uma árvore, é um processo 

doloroso, ainda mais para quem já se encontra com o corpo e a alma marcados, enraizados 

com aquele território de pertencimento identitário, subjetivado pelo valor da experiência 

vivida. Segundo Alcântara (2009), os objetos e a escolha de lugares na casa simbolizam uma 

construção impregnada de pertença. 

É nesse lugar de pertença que o velho reúne detalhes de toda uma vida, dotados 

de significados compreensíveis somente para aqueles que ali estabeleceram 
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vínculos. De nada adiantaria, nos asilos, replicar minunciosamente o modelo de 

casa, pois os valores de intimidade e pertença são intransferíveis. Não importa se 

é ou não um ambiente suntuoso. O essencial é que, no seu canto, a pessoa 

mantenha os seus pertences, a sua individualidade e continue enriquecendo a sua 

rede de relações (ALCÂNTARA, 2009, p. 47). 

 

Alcântara (2009) afirma ainda que é conflituoso desprezar subitamente toda uma 

rotina, como se o passado já não mais representasse um referencial ou uma identidade. “Para 

o velho, a permanência num espaço identificado com o passado só tem a contribuir para a 

manutenção da integridade individual de sua identidade” (ALCÂNTARA, 2009, p. 49). 

Debert (2012), realizando um estudo etnográfico em um asilo localizado em um 

centro urbano industrializado e populoso, observou que se trata de um lugar onde estranhos 

se encontram, mesmo quando desfrutam de uma identidade étnica comum. Silva et al. 

(2006), sobre o processo de entrada de um idoso em uma instituição total, reportam que o 

idoso é retirado bruscamente do seu meio familiar, onde passou uma longa vida, e é 

depositado em um asilo, onde vai conviver com pessoas de sua faixa etária ou mais velha, 

totalmente estranhas ao seu convívio social.  

Durante o período de adaptação, Silva et al. (2006) comentam que os idosos são 

pressionados pelos familiares a permanecerem na instituição, e mesmo com a intervenção 

do serviço social, não lhes restam alternativa que a de continuar no asilo. Se perceber 

abandonado, sentir que seus familiares não querem mais a sua presença, a não ser, como 

relatado por alguns autores, apenas no dia do recebimento da aposentadoria é um duro golpe 

para esses idosos asilados.  

As dificuldades no contexto de vida asilar se apresentam de diversas formas, 

necessitando de grandes adaptações e ajustamentos para suportar as pressões e os 

sofrimentos advindos de tal rotina impiedosa. Conviver com desconhecidos, alguns já com 

patologias e comprometimentos mentais graves, perder sua privacidade, participar de 

atividades que não despertam interesse, não serem ouvidos, são exemplos do cotidiano a que 

os idosos estão assujeitados nos asilos. A partir disso, o aparecimento e o agravamento de 

doenças físicas e psicológicas são inevitáveis e previsíveis, levando os institucionalizados a 

graves quadros de depressão, aceleramento do comprometimento cognitivo, perda do sentido 

da existência, despersonificação e até mesmo a óbito em pouco tempo.  

Segundo Beauvoir (1990, p. 319), “a vida comunitária é muito mal suportada pela 

maioria dos asilados; infelizes, ansiosos, voltados para si mesmos, são agrupados sem que 

nenhuma vida social seja organizada para eles”. Por isso Beauvoir afirma categoricamente 



77 

 

que “todos os processos patológicos aos quais a velhice está sujeita precipitam-se no interior 

dos asilos”.   

 Para Debert (2012, p. 100), “surpreende, nos asilos, a quantidade de brigas e 

desentendimentos entre os residentes e deles com o pessoal técnico e administrativo. 

Literalmente, os residentes fazem, uns aos outros, perder o controle, ter insônia, entrar em 

palpitação”. 

Mas pode-se dizer que há unanimidade, entre eles, em afirmar que são os outros 

residentes as pessoas infantis, ignorantes, mal-educadas, grosseiras e agressivas, 

o mal da vida no asilo. As brigas, as fofocas, ou seja, a presença dos outros velhos 

torna a vida no asilo decepcionante. Como disse uma das residentes: “a grande 

desvantagem do asilo é que aqui só tem gente velha” (DEBERT, 2012, p. 117-

118). 

 

Em reuniões realizadas para promover maior interação entre idosos asilados, Silva et 

al. (2006) descrevem que os idosos aproveitam os encontros para exteriorizar suas mágoas 

para com os colegas de residência, chegando a serem hostis uns com os outros. Além disso, 

Silva et al. (2006) registram que os residentes com um maior tempo de asilamento sentem-

se ameaçados pelos mais novos, como se estes invadissem seu espaço. Segundo Debert 

(2012, p. 133), “cada atitude no asilo é carregada de significações; proclama-se a cada gesto, 

não apenas quem sou e de onde vim, mas como sou radicalmente diferente dos outros 

residentes”.  

 Ficar senil é, na opinião de Debert (2012), o grande temor dos residentes do asilo, 

tão grande quanto a invalidez e maior do que a morte. “Demonstrar que não é senil, é um 

desafio que parece ocupar cada momento do cotidiano dos idosos asilados” (DEBERT, 2012, 

p. 127).   

Para Silva et al. (2006), o processo de asilamento conduz a um distanciamento 

progressivo entre os idosos e seus familiares, chegando às vezes ao abandono. Em 

consequência disso, segundo os autores, o idoso desliga-se do mundo no qual vivia e de sua 

história, entregando-se à rotina da instituição. “Muitas vezes o asilo é de difícil acesso, os 

parentes e os amigos só podem ir lá aos sábados e domingos, e o tempo que o deslocamento 

exige os desencoraja” (BEAUVOIR, 1990, p. 17). Desse modo, é preciso que haja uma 

verdadeira afeição para que se sacrifique o pouco lazer que se tem; o velho fica, portanto, 

abandonado, decreta a autora.  

Alcântara (2009, p. 72), trabalhando com idosos asilados, verificou que os idosos que 

mantêm contato com a família ou responsável normalmente recebem visitas semanais, 

mensais ou trimestrais. A autora observou que além da incapacidade financeira, a falta de 
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afeto é ostensiva, uma vez que muitos filhos se ausentam, provocando tristeza e revolta, o 

que é observado nas verbalizações de muitos idosos.  

 Decorrente do quadro melancólico apresentado sobre o asilamento, Ecléa Bosi, no 

livro “Memória e Sociedade: lembranças de velhos”, publicado em 1979 em meio ao 

turbilhão de tensões e proibições do período militar vigente no Brasil, se faz porta voz de 

milhões de vozes que foram brutalmente emudecidas e bloqueadas e propõe categoricamente 

o fim dos asilos e a substituição dessas instituições totais por outras de cunho humanizado, 

proporcionando vida digna aos idosos da nossa sociedade. “A abolição dos asilos e a 

construção de casas decentes para a velhice, não segregadas do mundo ativo, seria um passo 

à frente. Mas, haveria que sedimentar uma cultura para os velhos com interesses, trabalhos, 

responsabilidades que tornem sua vida digna” (BOSI, 1994, p. 81). 
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CAPÍTULO III 

 

CENTRO-DIA PARA IDOSOS E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

3.1. Centro-Dia: nova opção na modalidade não-asilar de assistência e socialização 

para o idoso 

 

 

“Faltam políticas porque o Estado se nega a reconhecer o 

envelhecimento como sua responsabilidade, ou a velhice continua 

invisível porque não há políticas públicas específicas?” 

        Karla Cristina Giacomin 

 

 

 Na opinião de Lopes (2007), a família consanguínea não necessariamente será a 

cuidadora do idoso, fato que em muitas situações já vem ocorrendo, mas que se ampliará de 

forma substantiva nas próximas décadas. “Novos arranjos indicam um idoso que sai do 

espaço restrito da família e, consequentemente, surge num espaço de responsabilidade da 

sociedade; portanto é essencial que todos, sociedade e Estado, pensem e adaptem seus 

espaços sociais para abrigar idosos” (LOPES, 2007, p. 150-151).  

Os idosos muitas vezes são obrigados a sair do espaço da família, do seio de sua 

pertença, uma vez que seus cuidadores potenciais, não querem ou não conseguem conciliar 

o seu tempo de trabalho com o tempo de cuidados e assistência aos seus idosos. “A medida 

que a família se torna cada vez menos disponível para desempenhar o papel de cuidadora de 

seus dependentes, crescem as demandas para que o Estado e o mercado ampliem o seu 

escopo de atuação” (CAMARANO 2007, p. 174).  

De acordo com a SDS/SP (2014), a atuação do Estado em casos de assistência de 

idosos com algum grau de perda da autonomia tem se concentrado basicamente na 

institucionalização. A busca de novas configurações de cuidado e assistência, que 

mantenham o vínculo idoso/família é um novo paradigma a ser perseguido. O vínculo, as 

relações familiares e a rede de suporte social são fundamentais para a integridade e 

manutenção da saúde, por isso é importante manter a referência do lar, dos parentes, da 

comunidade e de tudo que envolve a vida do idoso (KORU, 2016). Como evitar que os 

idosos sofram essa ruptura dos laços afetivos tanto da família como da sua comunidade e 

mantenham seus valores de intimidade e de pertença? 
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Alcântara (2009, p. 39) reporta que “a manutenção do idoso na família e na sua 

comunidade tradicional é uma das prioridades constantes na Política Nacional do Idoso – 

Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994”. No entanto, para que isso realmente ocorra, segundo a 

autora, é necessário o incremento nos serviços voltados para modalidades não-asilares, como 

centros de acolhimento diurnos, ou outras formas que promovam a integração dos idosos na 

família e na sociedade (ALCÂNTARA, 2009). Silva et al. (2006) relatam que a aceitação 

dos idosos no âmbito familiar colabora para a formatação de sua autoimagem, já que, sua 

necessidade de amor, autoestima, compreensão e segurança tendem a aumentar com o 

avanço da idade. Ribeiro (2012, p. 38) comenta que os “laços familiares e afetivos parecem 

ganhar uma importância crescente para os idosos, dependendo, naturalmente, das formas 

pelas quais estes se inserem em uma estrutura familiar”. 

Os Centros-Dia públicos surgem como uma modalidade não-asilar de assistência 

social, integrante da rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que pode auxiliar 

idosos que moram sozinhos, sem apoio, ou mesmo com apoio insuficiente de seus familiares, 

ou idosos que residem com familiares que trabalham o dia todo e não dispõe de recursos 

para pagar um cuidador. Tranquilidade para sair para trabalhar é o que muitos familiares de 

idosos necessitam, e os Centros-Dia podem proporcionar essa sensação. Brandão (2016) 

afirma que os Centros-Dia possibilitam que os idosos desfrutem ao longo do dia, ou em 

período específico, de cuidados e trocas sociais, além de manter a sua proximidade com a 

família. Para a AFAI - Associação dos Familiares e Amigos dos Idosos (2012), esta 

modalidade não-asilar de prestação de serviço é um exemplo inovador e de excelência, tanto 

na atenção ao idoso fragilizado, quanto para o suporte a sua família. 

Conforme a SDS/SP (2014), o “Centro-Dia caracteriza-se como um espaço destinado 

a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos semidependentes, cujas 

famílias não tenham condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou parte dele”. 

A Resolução nº 283, de 26 de setembro de 2005 do Ministério da Saúde classifica os idosos 

em três graus de dependência, sendo estes: 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; e 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. 

A AFAI (2012) apresenta outra definição e caracterização de um Centro-Dia. 
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O Centro-Dia caracteriza-se por ser um espaço para atender idosos que possuem 

limitações para a realização das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), que 

convivem com suas famílias, porém, os familiares não dispõem de tempo integral 

para ficarem no domicílio junto com o idoso, podendo funcionar em espaço 

especificamente construído para esse fim, em espaço adaptado ou junto a um 

programa de um Centro de Convivência desde que este disponha de pessoal 

qualificado para o atendimento adequado (AFAI, 2012, p. 2). 

 

Segundo Franciulli et al. (2007, p. 374), “dentre os serviços de proteção social ao 

idoso, inclui-se a modalidade Centro-Dia Geriátrico que oferece atendimento 

multiprofissional aos idosos, desenvolvendo promoção e proteção de saúde, assim como 

incentivando a socialização de seus frequentadores”. O Centro-Dia Geriátrico, segundo estes 

autores, é destinado à permanência diurna de idosos com dependência parcial e que 

necessitam de assistência multidisciplinar. Segundo a AFAI (2012, p. 2), “o Centro-Dia 

proporciona o atendimento das necessidades básicas, mantém o idoso junto à família, reforça 

o aspecto de segurança, autonomia, bem-estar e a própria socialização do idoso”. Cimirro et 

al. (2011) verificaram que os Centros-Dia têm importante papel na manutenção da 

socialização de idosos residentes na cidade do Porto em Portugal. 

De acordo com a SDS/SP (2014), os objetivos do Centro-Dia de idosos são: 1) 

Prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos. 2) Evitar o isolamento social e a 

institucionalização do idoso. 3) Reduzir o número de internações médicas e o número de 

acidentes domésticos com idosos. 4) Fortalecer os vínculos familiares através de orientações 

à família sobre os cuidados básicos necessários ao idoso. 5) Compartilhar com as famílias a 

provisão de cuidados essenciais a seus idosos. 6) Incentivar e promover a participação da 

família e da comunidade na atenção ao idoso.   

Segundo Chubaci (2014), os principais motivos que levam um familiar a procurar 

um Centro-Dia para apoiar no cuidado de um idoso, são: 1. Conflitos na família; 2. 

Necessidade de tempo livre para o cuidador; 3. Necessidade de atividade e convívio social 

para o idoso; 4. Percepção do estresse e cansaço para cuidar; 5. Declínio cognitivo e da 

funcionalidade do idoso. 

O Governo do Estado de São Paulo foi um dos pioneiros no Brasil na implantação 

de Centros-Dia públicos e gratuitos para idosos. Estes espaços foram projetados para atender 

em média 50 idosos, de segunda a sexta-feira durante o horário comercial. Para os idosos 

que não possam ir sozinhos ao Centro-Dia e cujas famílias não tenham condições de levá-

los, o Centro-Dia deve disponibilizar transporte gratuito entre a residência e a Instituição. 

Além disso, é estimulado que o espaço físico do Centro-Dia seja utilizado nos fins de semana 

em atividades intergeracionais que envolvam os familiares dos idosos e a comunidade, a 
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critério da equipe técnica e dos usuários (SDS/SP, 2014). Para Koru (2016), o objetivo do 

Centro-Dia é oferecer cuidados diurnos, porém o funcionamento do local deve ser 

programado para ter um horário estendido, principalmente nas grandes cidades, 

proporcionando aos familiares condições para levar e buscar seus parentes idosos.  

De acordo com Cimirro et al. (2011), os Centros-Dia da cidade do Porto em Portugal, 

também disponibilizam atendimento diurno, estão preparados para prestar apoio à saúde, 

inclusive com o fornecimento de medicamentos; oferecer atividades de lazer; e prestar apoio 

domiciliar aos idosos residentes nas áreas do entorno do Centro-Dia. Ainda segundo esses 

autores, o atendimento dos idosos nos Centros-Dia tem um custo, que é coberto, em parte, 

pelo sistema público de saúde e, em outra, pelos próprios idosos. 

A composição da equipe multidisciplinar de um Centro-Dia é fator chave para o 

sucesso no atendimento dos idosos, contemplando diversas áreas do conhecimento, de modo 

que os idosos possam ter um suporte holístico e integral. O Governo do Estado de São Paulo 

estabeleceu uma proposta de quadro de profissionais para atuação em seus Centros-Dia. 

1 Coordenador - nível superior na área de Ciências Humanas. 1 Assistente Social. 

1 Profissional para Atividades Socioeducativas e Socioculturais - 

preferencialmente Pedagogo, Psicólogo, Gerontólogo. 1 Profissional para 

Atividades Físicas - Educador Físico, Terapeuta Ocupacional. 1 Cuidador para 

cada grupo de 10 idosos - nível médio. 1 Técnico ou Auxiliar de Enfermagem 

(deverá ser acompanhado e supervisionado periodicamente por Enfermeiro da 

rede municipal). 1 Agente Administrativo - nível médio. 2 Auxiliares de limpeza 

- nível fundamental. 1 Cozinheiro - nível fundamental. 1 Auxiliar de Cozinha - 

nível fundamental. [...] Atendimentos médicos, psicológicos e odontológicos de 

rotina serão de responsabilidade da família. Situações que requeiram atendimento 

médico emergencial, durante o tempo que o idoso esteja no centro, deverão ser 

encaminhadas para unidades públicas de Pronto Atendimento (SDS/SP, 2014, p. 

14-15). 

 

O psicólogo é um dos profissionais fundamentais na composição da equipe 

multidisciplinar para atuar em um Centro-Dia. Entre as suas atividades de trabalho nesta 

instituição se destaca o acolhimento das singularidades de idosos e familiares, 

proporcionando os ajustamentos e as adaptações necessárias para cada idoso e seu familiar 

de forma singular e humanizada, promovendo uma melhor compreensão das velhiceS e 

aceitação das mudanças inerentes à nova etapa da vida, tanto para os idosos quanto para os 

familiares. O psicólogo também deve contribuir com a descoberta de novas potencialidades 

criadoras, possibilitando arranjos outros onde o sujeito idoso possa aprender, ensinar e 

aprimorar suas habilidades e funções mentais tanto para sua realização pessoal como social. 

Algumas das atribuições profissionais de psicólogos que atuam em um Centro-Dia, 

ligados a AFAI (2012) na cidade de São Paulo são sintetizadas a seguir: 1) Estabelecimento 

de um espaço de escuta, acolhimento, solidariedade, não julgamento, expressão de 
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sentimentos, novas possibilidades de relação consigo mesmo e com os filhos e/ou familiares 

cuidadores. 2) Encontros individuais e processuais com os idosos frequentadores, criando 

um espaço de escuta dos conteúdos trazidos por esses indivíduos, acolhendo suas 

singularidades e dignificando suas memórias e histórias. 3) Entrevistas com os familiares 

para a consolidação do vínculo tanto com a proposta da instituição como para a confiança 

no que profissionais e instituição oferecem para o idoso, além de acolher angústias e 

desmistificar a velhice. 4) Desenvolvimento e aplicação de escalas e indicadores de 

sociabilização e bem-estar. 5) Atividades de estimulação cognitiva com os idosos, com o 

intuito de resgatar a autoestima e exercitar o raciocínio e a compreensão.  

A entrada de um idoso em um Centro-Dia público demanda muitas vezes, além do 

atendimento direto ao idoso, um suporte sócio-assistencial a sua família. Diante disso, a 

SDS/SP (2014) propõe um roteiro inicial de acolhida.  

1) Acolhida inicial - estabelecimento de vínculos com os profissionais do Centro-

Dia do Idoso por meio de escuta qualificada das demandas e necessidades dos 

idosos. 2) Entrevista social - Entrevista para obter informações sobre o idoso e 

seus familiares, conhecer a dinâmica das suas relações, a identificação da 

necessidade de acompanhamento e possíveis encaminhamentos. 3) Visita 

domiciliar - permite à equipe de profissionais do Centro-Dia do Idoso conhecer a 

sua dinâmica familiar, bem como as características do seu cotidiano e as condições 

em que vive, realizando um diagnóstico social. 4) Outros encaminhamentos - Os 

idosos atendidos no Centro Dia do Idoso e seus familiares deverão ser orientados 

e encaminhados a outros serviços da rede socioassistencial e a outras políticas 

setoriais, caso sejam identificadas tais demandas (SDS/SP, 2014, p. 14-15). 

 

Para a AFAI (2012), as atividades realizadas no Centro-Dia devem ser elaboradas de 

modo a estimular as funções cognitivas e comportamentais dos idosos, além de atenuar o 

avanço da demência, promovendo a manutenção das suas capacidades funcionais. Também, 

devem promover o convívio social e o relacionamento interpessoal. Exemplos de atividade, 

bem como de seus respectivos objetivos são apresentados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social/SP (2014). 

1) Reunião periódica com familiares - objetivo incentivar o convívio, o 

fortalecimento de laços de pertencimento, o compartilhamento das situações 

vivenciadas, a troca de experiências, a construção de projetos pessoais e coletivos 

[...]. 2) Eventos/atividades comunitárias - organizar e incentivar a participação dos 

usuários em atividades de caráter coletivo voltadas para a dinamização das 

relações no território, bem como para minimizar as várias formas de violência, 

preconceito e estigmatização do idoso na família e na comunidade [...]. 3) 

Palestras - Ação de exposição oral e/ou audiovisual a respeito de temas 

específicos, de interesse dos idosos, seguida de troca de ideias no grupo [...]. 4) 

Oficinas - Encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo, sob 

a condução de oficineiros. Caracteriza-se como atividade que possibilite a 

construção de novos conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades [...]. 

5) Atividades físicas - Atividades realizadas sob acompanhamento e supervisão de 

profissional habilitado, conforme a capacidade funcional do idoso em seu processo 

singular de envelhecimento [...]. 6) Outras atividades Socioculturais - Atividades 
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elaboradas e desenvolvidas por equipe multidisciplinar também realizadas em 

parceria com voluntários. Devem estimular a criatividade e oportunizar a 

valorização do percurso de vida do idoso. Podem ter caráter lúdico ou artístico, 

com ênfase na comunicação e participação coletiva [...] (SDS/SP, 2014, p. 14-15). 

 

O termo “Creche para Idosos” não deve ser utilizado como sinônimo de Centro-Dia. 

“Os idosos já passaram da fase da infância e atingiram outros patamares em suas vidas, logo 

utilizar o mesmo termo para especificar os dois espaços é colocar as duas fases da vida no 

mesmo patamar e infantilizar os idosos” (KORU, 2016).  

O Centro-Dia apresenta possibilidades plurais de ser um espaço político de relações 

humanas de reencontro com a alteridade, de se posicionar a favor da desnaturalização dos 

processos instituídos sobre envelhecimento e velhice, que marginalizam o sujeito idoso, 

transformando-o em um pária. O Centro-Dia para idosos deve dinamizar à compreensão 

plural das velhiceS, disseminando o respeito a heterogeneidade das singularidades. 

Mesmo diante do discurso humanizado acerca do Centro-Dia para idosos promovido 

por instituições governamentais e do setor privado, mesmo com todos estes papéis e funções 

bem delineados sobre esse Equipamento Social na modalidade não-asilar idealizado para 

auxiliar na assistência e no amparo às velhiceS em nossa sociedade, “na vida real”, seria o 

Centro-Dia uma “instituição semi-total”, alienante, ou mesmo uma outra forma de 

asilamento aonde o idoso apenas não dorme? Essa Instituição proporciona apenas proteção, 

alimentação e higiene, ou seja, um local de atendimento apenas “fisiológico”? O Centro-Dia 

consegue promover, valorizar a biografia de seus usuários ou apenas é um “depósito 

diurno”? Será que o Centro-Dia do jeito que foi concebido e em funcionamento não é 

realmente uma “Creche para Idosos”?  O Centro-Dia em pleno início do século XXI pode 

promover o resgate da positividade do sujeito idoso, contribuindo na formação dos laços 

afetivos e agir político, inerentes a nossa dimensão de interdependência humana em tempos 

de solidão na sociedade do espetáculo?  O Centro-Dia pode ser uma nova forma de 

instituição na modalidade não-asilar que atua no combate a solidão, ao desamparo e a 

institucionalização, sendo um contraponto de acolhimento e respeito à singularidade da 

heterogeneidade das velhiceS, valorizando e incentivando a continuidade da aprendizagem 

e a transmissão de suas memórias? 

Muitos profissionais têm apontado o Centro-Dia como a “salvação para o idoso e 

para as famílias” que não tem condições de proporcionar assistência, cuidado e amparo 

diurno, mas até que ponto essa Instituição realmente promove qualidade de vida a essas 

pessoas? Até que ponto essa modalidade de assistência e cuidado denominada Centro-Dia 

constitui-se de um espaço privilegiado de convivência, socialização e manutenção das 
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necessidades físicas e mentais dos idosos, durante o período em que sua família está ocupada 

com outras obrigações, devido sua rotina de trabalho e atividades extra-lar? Essa modalidade 

da rede de proteção de assistência e cuidado ao idoso poderia evitar a ruptura dos laços-

afetivos, tanto com a família como com a comunidade, impedindo a perda da identidade 

social, a “privação dos seus”? Os Centros-Dia podem se configurar em redes de 

sociabilidade e convivialidade, em espaços de trocas e apoio emocional, além de um local 

interdisciplinar de saúde que se preocupa com a prevenção e manutenção das funções 

mentais, garantindo, até o limite possível, as capacidades funcionais e a independência dos 

idosos?  

Essas são dúvidas que necessitam ser investigadas a campo, se possível em imersões 

com inspiração etnográfica, a fim de se avaliar a contribuição real dos Centros-Dia na vida 

dos idosos, bem como na proposição de alterações e melhorias do seu funcionamento. Estas 

informações serão importantes suprimentos voltados à elaboração e ampliação de políticas 

públicas específicas para a população idosa.  

O Brasil é bastante elogiado na formulação/redação de suas políticas públicas, 

normas e regulamentos, mas pouco eficiente em implementação e fiscalização desses 

instrumentos normativos. 

Cimirro et al. (2011, p. 197), entrevistando idosos portugueses usuários de um 

Centro-Dia, observaram que estes “expressaram o medo de se sentir só, em função do 

afastamento de seu grupo familiar, porém preenchiam esse “vazio” com os colegas do 

Centro-Dia, encontrando atenção e evitando o sentimento de solidão”. 

Franciulli et al. (2007, p. 378) advertem que “o atendimento em Centro-Dia, 

modalidade assistencial bastante nova, carece ainda de estudos sistematizados na perspectiva 

clínico-assistencial, que devem incluir maior acompanhamento e controle das intervenções”. 

Na opinião de Santos et al. (2012), o Brasil vem se desenvolvendo no sentido da criação e 

apoio a políticas públicas voltadas à população idosa, como a implantação do Centro-Dia do 

Idoso.  

 Vários Centros-Dias públicos e privados vêm sendo inaugurados no Brasil, todavia 

ainda longe da demanda necessária por este tipo de serviço. O desequilíbrio entre as regiões 

do País na oferta de Centros-Dia também é notório. Alguns Estados da Federação já contam 

com mais de 100 unidades entre estabelecimentos públicos e privados e em outros Estados 

não há registro de nenhum Centro-Dia para idosos em funcionamento.  

O Japão, país com grande proporção de pessoas com idade superior a 60 anos, já 

conta com mais de 40.000 Centros-Dia em funcionamento (NAKAMURA, 2016). Chubaci 
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(2014) reitera que no Japão, praticamente todos os bairros das cidades tem um Centro-Dia, 

pois perceberam a importância de o sujeito idoso retornar para a casa no final do dia e 

permanecer na companhia de seus familiares. 

A sociedade contemporânea sofre, na visão de Ortega (2000), de um esvaziamento 

do espaço público pela priorização das relações familiares, uma relação despolitizada. A 

maioria dos espaços públicos é árida aos idosos, não proporcionando voz e direito de 

participação na sociedade dos novos.  

A amizade traz vida interior, renova as esperanças, fertiliza a autoestima, nos faz 

sujeitos, logo atores sociais. O sujeito idoso, precisa do contato com o Outro, o Outro precisa 

do contato com o sujeito idoso. Urge nos reconectarmos com o Outro. A amizade pode ser 

uma ponte iluminada a clarear esse caminho e nos encantar de novo pela vida.  

Arendt (2016) e Ortega (2000) tornam claro que a única forma que os seres humanos 

dispõem para mostrar a sua singularidade é através da ação e do discurso. Privar o idoso da 

ação e do discurso é assassinar sua individualidade, é rechaçar sua importância social, é um 

ato extremo de crueldade. Com base da proposição de Sennett (2016) sobre a divisão do 

homem público em ator e espectador, percebe-se que grande parte dos idosos de nossa 

sociedade pode ser classificada como meros espectadores no contexto público; praticando a 

disciplina do silêncio, com ausência de interação social. 

 

 

3.2. Formulação de políticas públicas 

 

“Tratar de imagem e auto-imagem, no que se refere à velhice, 

pressupõe atentar para os aspectos subjetivos na formação contínua 

e na metamorfose da identidade social nesta fase etária”. 

Ruth Gelehrter da Costa Lopes 

 

Em décadas passadas a estrutura etária do Brasil era composta de muitas crianças e 

jovens, e poucos idosos. “Nesse período, havia uma necessidade demográfica de 

direcionamento das políticas sociais para a população jovem, por exemplo, em políticas 

relacionadas à educação e saúde infantil” (BORGES et al., 2015, p. 142). O contingente de 

idosos está crescendo significativamente e aumentará cada vez mais, havendo necessidade, 

na atualidade, de formulação de novas políticas públicas específicas para a nova 

configuração piramidal etária. De acordo com Simões (2016, p. 102), “o processo de 

envelhecimento é muito mais amplo que uma simples elevação do efetivo de determinada 
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população, uma vez que ele altera a vida dos indivíduos, as estruturas familiares, a demanda 

por políticas públicas”. 

Borges et al. (2015, p. 147) enfatizam que “a preocupação com a qualidade de vida 

das pessoas idosas tem crescido, e os temas relacionados a políticas públicas e a ações de 

proteção e cuidado específicos para idosos vêm adquirindo relevância inédita na agenda 

pública”. Essa entrada do tema velhice na pauta de discussões de atores formuladores de 

políticas públicas foi contextualizada por Debert (2012).  

Assistimos, por um lado, a uma socialização progressiva da gestão da velhice; 

durante muito tempo considerada como própria da esfera privada e familiar, uma 

questão de previdência individual ou de associações filantrópicas, ela se 

transforma em uma questão pública (DEBERT, 2012, p. 13). 

 

Um fato marcante em nível mundial que deu um start no tocante às intervenções da 

sociedade, visando garantir que políticas públicas fossem formuladas para proporcionar 

qualidade de vida aos idosos é relatado por Paiva (2014). 

A primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento (AME) foi realizada em 

Viena em 1982, gerando um documento denominado Plano de Ação Internacional 

de Viena sobre o Envelhecimento (PAME), dando início a um programa 

internacional de intervenção em políticas públicas voltadas ao idoso, com ênfase 

em garantir a segurança econômica e social das “pessoas de idade” e de promover 

oportunidades para que essas pessoas contribuam para o desenvolvimento de seus 

países (PAIVA, 2014, p. 28-29). 

 

Paiva (2014) ainda narra que a segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento 

foi realizada em Madri, no ano de 2002. Neste evento, o envelhecimento das pessoas nos 

países subdesenvolvidos, onde se predominam altas taxas de desigualdades sociais e reina o 

primado da iniquidade, foi finalmente colocado em pauta pelos membros da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

As constituições brasileiras de 1934, de 1937 e de 1946 impunham a velhice um 

caráter privado e filantrópico, como se cuidar da velhice fosse uma atitude de “caridade” 

para com os pobres idosos combalidos no chão das fábricas ou no cabo da enxada. 

A Constituição de 1934 referia-se à velhice como uma etapa improdutiva que 

merecia favor e apoiava a filantropia das instituições de caridade para idosos. 

Somente haveria direito se a pessoa tivesse sido inscrita na produção. Assim, os 

direitos da pessoa idosa foram inscritos da Constituição de 1934 (art. 121, item h) 

como direitos trabalhistas, na implementação da previdência social “a favor da 

velhice” (FALEIROS, 2007, p. 40). 

 

No Brasil, a Política Nacional do Idoso (PNI) - completou 24 anos em janeiro de 

2018, todavia ainda não alcançou o âmbito dos direitos fundamentais e sociais básicos, 

principalmente para 71,6% dos idosos que ganham até um salário mínimo de aposentadoria 

(IEPREV, 2014). As políticas públicas para os idosos visam garantir o acesso à rede de 
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proteção social e assistência à saúde como um direito universal e dever do Estado postulado 

pela Constituição Federal de 1988, bem como pela política de assistência social, 

regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social 8.747-93 e pela própria Política 

Nacional do Idoso (lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994). As diretrizes promulgadas objetivam 

a implantação, regulamentação e execução das políticas públicas, promovendo o repasse dos 

benefícios e garantindo os direitos humanos e proteção jurídica a todos os idosos do Brasil.  

Além da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso, outros marcos legais 

sobre o direito dos idosos, conforme descrito na Quarta Conferência Nacional dos Direitos 

da Pessoa Idosa (2016) pelo Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI e a Secretaria 

Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos foram: Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528/2006 do Ministério da Saúde) - Estabelece a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, com determinação de que os órgãos e entidades do 

Ministério da Saúde relacionados ao tema promovam a elaboração ou a readequação de seus 

programas, projetos e atividades para inclusão das demandas de saúde da pessoa idosa; 

Fundo Nacional do Idoso (Lei nº 12.213/2010) - Institui o Fundo Nacional do Idoso e 

autoriza deduzir do imposto de renda pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas 

aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; Programa Melhor em Casa (Portaria 

nº 1.208/2013 do Ministério da Saúde) - Dispõe sobre a integração do Programa Melhor em 

Casa (Atenção Domiciliar no âmbito do SUS) com o Programa SOS Emergências, ambos 

inseridos na Rede de Atenção às Urgências; Compromisso Nacional para o Envelhecimento 

Ativo (Decreto nº 8.114/2013) - Estabelece o Compromisso Nacional para o Envelhecimento 

Ativo e institui Comissão Interministerial para monitorar e avaliar ações em seu âmbito e 

promover a articulação de órgãos e entidades públicos envolvidos em sua implementação. 

É importante ressaltar também a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no ano 

de 1990, tendo como premissa a garantia da saúde como direito fundamental da população 

e dever do Estado. “Mesmo sem ter sido citado especificamente na lei o idoso é inserido 

como beneficiário já que a lei não traz distinção de idade” (SECRETARIA DE DIREITOS 

HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2011, p. 7).  

A Portaria/GM nº 399, publicada em 22/02/2006, apresenta as diretrizes do “Pacto 

pela Saúde”, nas quais estão contempladas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e 

de Gestão. Nesse documento a “A Saúde do Idoso” aparece como uma das prioridades no 

Pacto pela Saúde (Ministério da Saúde, 2010). A implantação da Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa, uma ferramenta de identificação de situações de riscos potenciais para a saúde 
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do idoso, que possibilita também planejar e organizar ações de prevenção, promoção e 

recuperação, objetivando a manutenção da capacidade funcional das pessoas assistidas pelas 

equipes de saúde (Ministério da Saúde, 2010), foi uma das poucas ações concretas realizadas 

no âmbito desse Pacto. 

A partir das diretrizes federais, cada Estado e Município brasileiro estabelecem suas 

leis e diretrizes de amparo e proteção ao idoso. O Ministério do Desenvolvimento Social por 

meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que é um sistema público que 

organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil, lançou em 2015 

o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

Esse serviço, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (2015) é voltado para 

pessoas com deficiência ou idosas com algum grau de dependência e suas famílias, que 

tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, como isolamento, 

confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas, falta de cuidados adequados por 

parte do cuidador, entre outras situações que aumentam a dependência e comprometem o 

desenvolvimento da autonomia. A informação do Ministério do Desenvolvimento Social 

(2015) é que esse serviço pode ser ofertado diretamente no Centro-Dia, no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Unidade referenciada ao 

CREAS e/ou no domicílio do usuário. No tocante a população idosa, é notório que tal serviço 

conste somente como um programa teórico, visto a falta ou praticamente a ausência de 

Centros-Dia voltados aos sujeitos idosos na maior parte dos municípios brasileiros.  

Os programas destinados à pessoa idosa são limitados e quase sempre dependentes 

de pessoas, não de políticas sistematizadas, chegando-se a conclusão de que a PNI 

não está efetivada a contento. Como se fosse possível ignorar ou minimizar a 

relevância do envelhecimento populacional, o Estado brasileiro nega-se a 

reconhecê-lo como um dos eixos que deveriam dimensionar a sua atuação em 

todas as políticas públicas (GIACOMIN e MAIO, 2016, p. 168). 

 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS (2015), o principal 

equipamento do Serviço Único de Assistência Social (SUAS) são os Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS) que possuem 7.407 unidades em 5.422 municípios do 

território brasileiro. Ainda de acordo com o MDS (2015, p. 33), o “CRAS é responsável pela 

oferta do principal serviço socioassistencial, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

a Família (PAIF), que visa fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura de 

vínculos familiares e comunitários”. Outro importante serviço ofertado pelos CRAS, 

complementar ao PAIF, segundo esse órgão é o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV), que “visa prevenir as situações de risco social ao ampliar trocas 

culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 
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vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária” (MDS, 2015, p. 

33). 

Uma conquista importante em relação a garantia de moradias aos idosos foi a reserva 

de pelo menos 6% das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida para 

idosos, sendo a metade dessas unidades destinadas exclusivamente a idosos de baixa renda 

(PLC 52/2011).  

Nos âmbitos estaduais e municipais, as políticas públicas, programas e ações 

voltados ao idoso são muito diversificadas. O Governo do Estado de São Paulo implementou 

programas específicos como: Vila Dignidade - visa à construção de moradias assistidas em 

pequenas vilas, adequadas a população idosa, incorporando áreas de convivência, garantindo 

acompanhamento permanente ao público beneficiado, integrado à rede de serviços do 

município; Selo Amigo do Idoso - certifica os municípios paulistas, de acordo com boas 

práticas públicas voltadas às pessoas idosas (SDS/SP, 2018). 

De acordo com o Banco Mundial (2011), cuidar da saúde do corpo e da mente dos 

idosos deverá ser um dos maiores desafios nas próximas décadas no Brasil. Essa magnitude 

do aumento dos recursos direcionados a assistência médica e psicológica associados a uma 

população mais velha irá depender crucialmente se os anos a mais de vida serão saudáveis 

ou se serão de maior incidência de doenças. No entanto, esse entendimento difere do 

posicionamento da OMS (2015), que afirma que o período de vida associado com os maiores 

gastos de saúde está relacionado ao último ou aos dois últimos anos de vida, 

independentemente se esses anos ocorrerão ou não após os 65 anos. Na visão da OMS 

(2015), é necessário haver uma transformação dos sistemas de saúde, promovendo a 

substituição dos modelos curativos baseados na doença pela prestação de um atendimento 

mais sistêmico, de cunho biopsicossocial e preventivo. 

A assistência humanizada e o cuidado particularizado devem ser direcionados para 

uma modernização e planejamento do saber-fazer-atender, que compreende a intervenção 

interdisciplinar, “feito sob medida”, singularmente para cada sujeito idoso. “Centrando-se 

nas capacidades possíveis de serem mobilizadas até tangenciar-se a inexorabilidade dos 

limites” (PY, 1999, p. 33).  

As políticas públicas devem fomentar a ampliação do diálogo interdisciplinar, 

contribuindo para a participação e comprometimento ativo dos atores sociais, visando à 

modificação e a realização nos diferentes modos de assistência, de atendimento e 

conhecimento da singularidade histórica de cada sujeito idoso. Políticas públicas devem ser 

formuladas e direcionadas para a ruptura de comportamentos rígidos e inapropriados, 
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advindos também dos “profissionais” que cuidam da saúde do corpo e da mente da 

população idosa.  

 O processo de envelhecimento, seus determinantes biológicos, psicológicos e 

socioculturais, historicamente arquitetados e transmitidos pelas classes dominantes, 

necessitam ser revisitados rumo à união de esforços interdisciplinares para um programa de 

caráter político-educacional de compreensão das velhiceS, além do resgate da positividade 

do sujeito idoso.As políticas públicas devem atentar às necessidades específicas e setoriais, 

que podem se diferenciar de Estado para Estado, entre municípios de um mesmo Estado e 

entre bairros/distritos de um mesmo município. Levantamentos realizados na cidade de São 

Paulo e divulgados pela SEADE/SP (2014) mostram que bairros com maior poder aquisitivo 

como o Alto de Pinheiros a população com mais de 60 anos já corresponde a 

aproximadamente 25% do total dos residentes, enquanto em bairros periféricos como o 

Jardim Ângela cerca de apenas 7% da população residente tem mais de 60 anos. Esse 

comportamento demográfico verificado na cidade de São Paulo deve ocorrer na maioria das 

grandes cidades brasileiras, onde existe um abismo na desigualdade social entre os bairros 

da burguesia e os subúrbios esquecidos pelo poder público.  

O atraso e o descaso com a formulação e a implementação de políticas públicas 

voltadas para os idosos são descritos por Paiva (2014), como uma intenção deliberada dos 

controladores do capitalismo. Nessa visão, não há interesse em aplicar recursos públicos em 

um segmento da população que não pode mais ser utilizado, explorado como massa operária, 

ou seja, que não traz retorno ao sistema vigente do capital. Ficou obsoleto, logo, descartável.  

Para o capitalismo, não interessa reproduzir a vida de um ser obsoleto a esse modo 

de produção, “o idoso”, em razão do caráter vinculativo do conteúdo da política 

social à representação à produção social do trabalho. Com isso, entende-se a 

escassez ou mesmo ausência de políticas sociais destinadas aos segmentos mais 

velhos das populações (PAIVA, 2014, p. 135).    

 

Faleiros (2016) faz um paralelo em relação à dificuldade de se estabelecer e 

implementar políticas públicas voltadas aos idosos em uma sociedade dominada pelo 

espírito capitalista e neoliberalista. 

Considerar o envelhecer no contexto do capitalismo contemporâneo e na ótica do 

neoliberalismo implica analisar as contradições da constituição de direitos e da 

sua implementação, pois o Estado, em articulação com o mercado, busca reduzir 

direitos e benefícios, afetando todos os segmentos, inclusive o das pessoas idosas 

(FALEIROS, 2016, p. 539). 

 

A OMS (2015) reporta que os avanços tecnológicos também estão acompanhando o 

envelhecimento da população e criando oportunidades nunca antes vistas. “Por exemplo, a 

Internet pode permitir conexão contínua para a família, apesar da distância, ou acesso a 
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informações que podem orientar o autocuidado de uma pessoa mais velha ou prestar apoio 

aos cuidadores” (OMS, 2015, p. 11). Essa Instituição ainda afirma que as políticas públicas 

não devem ser orientadas por modelos e concepções ultrapassadas sobre o envelhecimento, 

mas devem ser apoiadas em abordagens inovadoras. Inovar é adotar novas ideias, usando a 

criatividade e impulsionando alternativas para que o idoso receba a assistência necessária 

com dignidade e equidade, sem deixar transparecer como um benefício, favor ou um fardo.  

Segundo a OMS (2015, p. 21), “combater a discriminação etária exigirá a criação, e 

a incorporação no pensamento de todas as gerações, de uma nova compreensão de 

envelhecimento”. Para isso, é necessário por parte de toda a sociedade uma aceitação da 

ampla diversidade e pluralidade da experiência da idade avançada e um reconhecimento das 

injustiças que estão muitas vezes subjacentes ao tema da velhice. Segundo Lopes (2007), o 

resgate da positividade de ser velho está intimamente ligado a seu reconhecimento pela 

sociedade atual.  

Tão logo o Estado amplie seu papel no enfrentamento da inclusão dos mais idosos, 

mediando ações capazes de dar-lhes apoio e instrumentos para frequentar o espaço 

público, esta dimensão pode ser substantivamente ampliada, minorando eventuais 

sofrimentos psíquicos. Tratar de imagem e auto-imagem, no que se refere à 

velhice, pressupõe atentar para os aspectos subjetivos na formação contínua e na 

metamorfose da identidade social nesta fase etária (LOPES, 2007, p. 147). 

 

O texto aprovado na Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos 

humanos dos idosos, durante assembleia realizada pela Organização dos Estados 

Americanos (2015, p. 19), deixa claro que o idoso tem direito à participação na vida política 

e pública em igualdade de condições com as demais pessoas e a não ser discriminado por 

motivo de idade. Além disso, o idoso tem direito a votar livremente e ser candidato a cargos 

públicos legislativos e executivos. 

 Apesar de constar no Estatuto do Idoso (publicado em 2003) a importância de se criar 

mecanismos que favoreçam a interação dos idosos com pessoas de outras faixas etárias, a 

sociedade brasileira está longe de cumprir com esse preceito. Um separatismo entre 

gerações, muitas vezes invisível, e outras vezes escancarado, ocorre de forma plena. 

Inexistem campanhas educacionais eficazes que combatam esse comportamento irrefletido, 

ainda presente na sociedade brasileira. 

Ao revelar a forte presença de preconceito em relação ao idoso e de estereótipos 

sobre a velhice e a juventude, as políticas públicas falham no cumprimento do 

disposto no artigo 3º do Estatuto do Idoso, que preconiza a viabilização de formas 

alternativas de participação, ocupação e convívio com as demais gerações e o 

estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de 

caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. A troca 

de experiências, expectativas e saberes entre gerações são fatores decisivos na 

superação de preconceitos e estereótipos (SIQUEIRA, 2007, p. 213). 
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O convívio intergeracional é um lócus de ação crítica e reflexiva para o exercício de 

cidadania, onde os idosos aprendem com os mais jovens, bem como deverão reassumir o seu 

papel de transmissores de um saber com base na experiência, de uma rota singular de vida 

percorrida, sinalizando para os navegantes que ainda irão percorrê-la ou estão percorrendo, 

alternativas, desvios, belezas outras, perigos e atalhos provenientes de fatos e memórias 

históricas de quem já passou por ali. Cabe aos sujeitos idosos, repassar as experiências 

trilhadas nas expedições das caravelas da vida, sendo este, um compromisso ético, um 

trabalho e uma nobre função social de conectividade colaborativa intergeracional.  

Os programas intergeracionais não devem ser esquecidos dentro do rol de políticas 

públicas voltadas a socialização dos idosos e conectividade entre as gerações. Lima (2008a) 

citam alguns tipos de programas intergeracionais que podem ser implementados como: 

programas intergeracionais em escolas, onde os idosos são voluntários auxiliando nas 

atividades de reforço escolar e culturais; programas intergeracionais em asilos, onde grupos 

de jovens promovem atividades junto aos idosos asilados como desenho, música, leitura; 

programas intergeracionais voltados ao resgate das memórias e contação de histórias, onde 

idosos contam aos mais jovens a história da construção do bairro, da cidade, das culturas e 

hábitos das épocas passadas. De acordo com Lima (2008a), a cooperação é a principal 

estratégia presente nos programas intergeracionais para facilitar a aproximação das 

diferentes gerações. 

É fundamental incentivar que os programas de estágios nas universidades públicas e 

privadas, em diferentes áreas do conhecimento acadêmico, realizem à reconexão de 

cooperação intergeracional esfacelada nas últimas décadas. As universidades podem abrir 

suas portas e seus portões utilizando seus estágios curriculares, incentivando pesquisas e 

práticas que contemplem o resgate da reconexão da cooperação intergeracional, como um 

exercício político na formação cidadã, ética e moral de seus alunos, onde a universidade 

comparece e aparece no público aproximando as gerações.  

Nesses programas de estágio, os estudantes poderiam buscar a interação com os 

idosos em busca dos saberes acumulados pela trajetória de vida mais extensa, mas não menos 

intensa, bem como repassando conhecimentos atuais, principalmente relacionados às novas 

tecnologias. Somos todos aprendizes. As trocas intergeracionais, ora narrador, ora ouvinte, 

enriquecem o repertório educacional de jovens e idosos, tecendo no aqui e agora a 

cooperação inter-humana entre o passado e o futuro.  
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Conforme a OMS (2015), as pessoas mais velhas podem contribuir com ações menos 

palpáveis do ponto de vista econômico. No entanto, podem fornecer, por exemplo, apoio 

emocional em momentos de estresse ou aconselhamento em situações e problemas 

desafiadores. “Dessa forma, políticas públicas devem ser moldadas de forma a promover a 

capacidade dos “adultos maiores” de realizar essas múltiplas contribuições” (OMS, 2015, p. 

8).  

Criar políticas públicas específicas e direcionadas estrategicamente para a 

conectividade colaborativa intra e intergeracional é promover a dignidade humana, tanto 

para as gerações de idosos hoje, como para as próximas gerações.   

O idoso tem direito à identidade cultural, a participar na vida cultural e artística da 

comunidade, a desfrutar dos benefícios do progresso científico e tecnológico e de 

outros produtos da diversidade cultural, bem como a compartilhar seus 

conhecimentos e experiências com outras gerações, em qualquer dos contextos em 

que se desenvolva (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2015, p. 

16). 

 

A necessidade de valorizar a bagagem de saberes dos idosos, bem como de 

proporcionar acesso a eventos culturais para esse grupo em contínuo devir, foi incluída de 

forma tímida em algumas políticas públicas apresentadas pelo Ministério da Cultura. Entre 

essas ações destacam-se: O Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa: concurso de 

premiação de inciativas culturais que visam contribuir para a preservação e difusão das 

expressões culturais criadas e sustentadas por pessoas idosas, por meio da valorização de 

seus atores; Programa de Incentivo ao Voluntariado de Idosos nos Museus Brasileiros: 

valorização da pessoa idosa como agente de ação cultural; Programa Cinema para a Maior 

Idade: exibição de filmes voltados para pessoas idosas de baixa renda, tendo como foco a 

inserção sociocultural e a promoção do bem estar do cidadão da terceira idade (Ministério 

da Cultura, 2015). 

Seguindo essa mesma linha, o Ministério do Turismo lançou dois programas voltados 

aos idosos, são eles: Viaja Mais Melhor Idade, que tem por finalidade inclusão social dos 

idosos, aposentados e pensionistas, proporcionando-lhes oportunidades de viajar e de 

usufruir os benefícios da atividade turística, oferecendo descontos e oportunidade de maior 

parcelamento; Turismo Acessível, voltado a melhorar a acessibilidade de pessoas com 

mobilidade reduzida em pontos turísticos brasileiros. É sabido que devido ao abismo social 

presente na sociedade brasileira, que se reflete igualmente no segmento demográfico dos 

idosos, o Programa Viaja Mais Melhor Idade não consegue atingir a grande maioria dos 

idosos do Brasil, que possuem renda insuficiente até mesmo para suprir aspectos básicos da 

sobrevivência.  
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A SDS/SP (2014, p. 9) recomenda que “a elaboração de políticas públicas destinadas 

a atender a população idosa devem considerar tanto o idoso independente, detentor de 

recursos, que desempenha com plena autonomia a condução da sua vida diária, quanto o 

idoso semidependente ou dependente”.  

Com referência aos idosos que apresentam plena autonomia, os denominados 

programas para a “terceira idade” estão se expandindo e ganhando notoriedade no Brasil, 

todavia sua implementação ocorre principalmente por órgãos vinculados a iniciativa privada.  

No Brasil, os programas para a terceira idade, como grupos de convivência e as 

universidades abertas à terceira idade, têm mobilizado, sobretudo, um público 

feminino. A participação masculina raramente ultrapassa os 20%, e o entusiasmo 

manifestado pelas mulheres na realização das atividades propostas contrasta com 

a atitude de reserva e indiferença dos homens (DEBERT, 2012, p. 139). 

 

Alves (2007, p. 132) afirma que os grupos da terceira idade são formados por um 

perfil muito específico de idosos: “mulheres, viúvas, aposentadas e/ou pensionistas, com 

escolaridade baixa (exceção - universidades abertas à terceira idade), sem problemas graves 

de saúde (principalmente ligados a locomoção), sem grandes responsabilidades domésticas”.  

A idade das mulheres que frequentam esses espaços fica entre 60 a 70 anos. 

Considerando que, em geral, as pessoas idosas só se consideram velhas a partir 

dos 70 anos, quando a debilidade física começa a se fazer mais presente, podemos 

dizer que na opinião dos próprios usuários dos grupos de idosos a velhice não está 

presente nesses lugares [...]. Esses dados ajudam a compreender que existem 

várias velhices e que muitos dos idosos brasileiros não estão em condições, e 

podem não ter interesse em manter uma vida associativa em grupos de idosos 

(ALVES, 2007, p. 132). 

 

De acordo com Debert (2012, p. 159), “as críticas frequentemente feitas aos 

programas para a terceira idade afirmam que essa seria mais uma forma de discriminação 

dos idosos, na medida em que leva à sua segregação”.  

A elaboração de políticas públicas voltadas aos idosos que necessitam de cuidados 

de longa duração, também precisa de um debate mais amplo e transparente na sociedade 

brasileira. Segundo Brandão (2016), estudos indicam como ideal que as responsabilidades 

sobre os cuidados de longa duração devem ser compartilhadas entre família, Estado e 

sociedade civil, incluindo as organizações não governamentais (ONGs), igrejas, e outras 

ações voluntárias.  

Segundo Camarano (2007), a família contemporânea necessita de apoio de várias 

esferas no cuidado com os idosos, para que eles possam continuar integrados na família e na 

sociedade. “Para isso, é importante que se estimule a criação de uma rede de assistência 

formada por centros de convivência, centros-dia, atendimento domiciliar, [...], que 

promovam a integração do idoso na família e na sociedade” (CAMARANO, 2007, p. 188). 
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 Na visão de Fogaça (2001, p. 31), “promover o idoso significa muito mais do que 

proporcionar-lhe apenas espaços de entretenimento, de lazer, de ensinar o velho como se 

organizar para o lazer. É necessário abrir espaços de criação e de desenvolvimento como um 

todo”. 

Os idosos são os guardiões de nossa própria história, e suas memórias são como os 

músculos do corpo humano, têm que exercitar para ficarem cada vez mais fortes. “A 

memória não envelhece, o que ocorre é que ela passa a ser menos exigida, piorando pela 

falta do uso” (ZIMERMAN, 2000, p. 29). Bloquear os caminhos da memória, impedir os 

idosos do uso da linguagem, privá-los da voz, é retirar dos idosos a própria condição humana. 

Precisamos reconhecer que o envelhecimento é um processo natural da vida biológica que 

perpassará a vida da maioria das pessoas. A velhice é também um lugar político dos homens 

e das mulheres. “A mulher, o negro, combatem pelos seus direitos, mas o velho não tem 

armas. Nós é que temos de lutar por ele” (BOSI, 1994, p. 81).  
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CAPÍTULO IV 

 

RELAÇÕES DE AMIZADE 

 

4.1. A amizade na sociedade de consumo 

 

“A melhor medida das utilidades é o mercado, não a amizade”.  

             Francesco Alberoni 

 

A estilística da amizade, sua experimentação, deslocamento e significado nas 

relações sociais que se estabelecem, não são estanques e vêm se modificando historicamente 

ao longo do tempo e entre as diferentes sociedades, tendo influência na atual forma que 

compreendemos a amizade nas sociedades ocidentais pós-modernas. 

 Segundo Ortega (2002), a amizade é uma manifestação que não se comporta 

uniformemente no tempo e no espaço, o papel da amizade vem se modificando no decurso 

do tempo, ainda que em nossa sociedade persista a tradição da amizade aristotélica-

ciceroniana, que pressupõe a intimidade e a confiança extrema entre os amigos, os modos 

de apreensão e experimentação da amizade se transformam constantemente. 

A genealogia da amizade ajuda a compreender como a amizade, a qual tinha uma 

função fundamental na organização sociopolítica e cultural das civilizações da 

antiguidade greco-romana, e que continuou sendo um elemento significativo no 

tecido social e relacional da modernidade, foi progressivamente desaparecendo do 

espaço público, deslocando-se cada vez mais para a esfera privada e doméstica, 

sendo posteriormente integrada à família nuclear (ORTEGA, 2002, p. 15). 

  

Apenas homens poderiam ter amigos na Grécia clássica, e a amizade acontecia entre 

um homem adulto (mestre) detentor do conhecimento e um adolescente (aprendiz), 

objetivando formar um cidadão de bom caráter, que pudesse contribuir com a organização 

social e política da pólis. Os encontros entre os amigos aconteciam principalmente em 

espaços públicos, que se tornavam os espaços sociais da amizade e movimentavam a vida 

política das cidades gregas.  

 Na sociedade romana, dois tipos de amizade eram praticados, a amicitia e a amizade 

íntima. A amizade denominada de amicitia era uma relação de interesses, onde as pessoas 

se relacionavam com as outras buscando favorecimentos materiais, troca de serviços e apoio 

político. Segundo Ortega (2002, p.48), “em Roma, o status e a influência de um político 

eram medidos segundo o número e a importância das relações de amicitia (horizontais) e 

patrocinium (verticais)”. 
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A amicitia tornava-se uma relação estritamente utilitária, formada para atingir 

vantagens recíprocas, em que as motivações éticas e emocionais da relação são 

substituídas por considerações práticas, e na qual a hipocrisia, o egoísmo e o 

fingimento ocupam o lugar de confiança e da honestidade (ORTEGA, 2002, p. 

50). 

 

 Existia também na Roma antiga a denominada “amizade íntima”, baseada no afeto e 

no compromisso entre os amigos. Segundo Konstan (2005, p. 184), em um tratado retórico 

vigoroso, Cícero definiu a amizade em termos aristotélicos como “o desejo de boas coisas 

para a outra pessoa, para o próprio bem daquele que amas, juntamente com o mesmo desejo 

da parte dele com relação a ti”. 

Com a oficialização da fé cristã no império romano, surge no século III d.C a “amizade 

cristã”. Essa amizade tinha como objetivo transformar pessoas que tinham a fé cristã, 

principalmente os que viviam nos mosteiros em “irmãos”, promovendo a cooperação e uma 

união dentro das comunidades cristãs. Dentro do cristianismo, o ideal clássico da amizade 

foi substituído por outras formas mais ressonantes de identificação coletiva. As amizades 

particulares seriam uma oposição ao amor universal imposto pelos ensinamentos cristãos. 

“Além disso, os cristãos entre si denominam-se irmãos e não amigos [...]. O cristianismo 

teve sempre preferência pelos termos familiares, especialmente para designar aqueles que 

trocaram sua família por uma existência religiosa (Ortega, 2002, p. 60).  

 Segundo Silva (2016), na Idade Média (XI a XV), o papel da amizade estava ligado 

à lealdade, no sentido de proteção e defesa ao amigo, visto que era uma sociedade 

extremamente belicosa, voltada para a guerra, conquistas armadas e conflitos. Saques, 

roubos, assassinatos, atitudes de crueldade eram habituais nesse período da humanidade. 

“Portanto, na sociedade medieval, o amigo era considerado aquela pessoa leal que se 

arriscava pelo outro, ou seja, poderia até morrer por ele” (SILVA, 2016, p. 17). 

O Iluminismo alterou os padrões de amizade no século XVIII, trazendo a virtude e a 

civilidade como pontos fundamentais nas relações de amizade. Nessa época, as mulheres 

passaram a ter direito em estabelecer novas formas de sociabilidade e manter relações de 

amizade, inclusive de “amizades mistas”. Os “salões” foram o palco do lugar privilegiado 

para conceber novas amizades e também para consolidação das amizades já estabelecidas. 

“Além disso, a amizade envolvia a troca em dois sentidos, primeiramente o prazer da 

companhia do outro, acrescida da troca de conhecimento cultural” (SILVA, 2016, p. 17). 

 Foi durante o Romantismo, movimento que se contrapôs ao Iluminismo, ocorrido no 

final do século XVIII e em grande parte do século XIX, que foi incorporada a 

obrigatoriedade da “afinidade” entre as pessoas nas relações de amizade. Também, foi nesse 
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período que as pessoas começaram a voltar-se mais para si mesmas, que a vida privada 

começou a ter mais importância que a vida pública, pois a migração da vida rural para a vida 

urbana, as relações de trabalho e o sistema capitalista, também se iniciaram nesse período. 

As afinidades representam uma “vontade” ou “uma preferência”, que fazem com 

que os sujeitos entrem em contato entre si, ou mesmo abandonem tais contatos 

para formarem novos. Portanto, este era o papel social da amizade no 

Romantismo: desenvolver relações com um(a) amigo(a), em que os indivíduos 

pudessem interagir de acordo com as preferências pessoais e, assim, suprir a 

necessidade humana de compartilhar sua vida cada vez mais com o outro, 

considerando-se que, com esse outro, havia muitos interesses e gostos comuns 

(SILVA, 2016, p. 18). 

 

De acordo com Konstan (2005, p. 25), “muitos escritores perceberam um declínio na 

qualidade da amizade na sociedade moderna, como consequência da alienação e do caráter 

utilitário das relações pessoais”. Stuart Miller (1983) apud Konstan (2005, p. 25) lista a 

“economia de mercado, o protestantismo, o monadismo filosófico, o individualismo, a 

tecnologia, o racionalismo, o profissionalismo e a mobilidade: ‘tudo tende a destruir a 

intimidade’”. 

 Francesco Alberoni inicia a sua obra clássica intitulada “A amizade” com a seguinte 

questão: “Existe ainda amizade no mundo contemporâneo?” Alberoni (1989) afirma que em 

nosso modelo de sociedade sobra pouco espaço para relações pessoais sinceras. Segundo o 

autor, “a sociedade moderna transforma a virtude em préstimos, os ideais em serviços” 

(ALBERONI, 1989, p. 120). 

O mundo dos negócios é dominado pelo mercado e pela vantagem econômica. A 

política da competição, pelo poder. [...] O mundo moderno, além do mais, nos 

impõe uma contínua mudança. Quando mudamos de moradia e de trabalho 

terminamos também por deixar os velhos amigos (ALBERONI, 1989, p. 5). 

 

 Alberoni (1989) também aponta que na sociedade contemporânea, incluindo a Itália, 

seu país, a palavra amizade adquiriu um significado de privilégio ou mesmo de 

recomendação. Ou seja, um protecionismo que promove injustiças, vantagens indevidas que 

passa por cima de regras e normas da sociedade, produzindo um valor negativo para 

amizade, uma troca de favores, que deverá ser cobrada como se fosse uma dívida, um 

“empréstimo” entre os “amigos”. “Um sistema administrativo infiltrado pela amizade é 

clientelista, mafioso, injusto, muita gente por isso, acha que a amizade é uma forma de vida 

do passado” (ALBERONI, 1989, p. 5-6). 

Para conseguir um trabalho, para ser internado no hospital, para alugar uma casa, 

são necessárias recomendações, amizades. Se seguirmos o procedimento normal, 

burocrático, não conseguiremos nada. A amizade é o meio para passar à frente dos 

outros, para eludir a norma. A palavra amizade terminou, assim, por indicar os 

critérios particularistas, os privilégios, grandes e pequenos, em um sistema que, se 
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fosse justo, deveria ser por sua vez regido por critérios universalistas e de 

merecimento (ALBERONI, 1989, p. 5). 

 

Na visão de Baldini (2000), apesar de todo o pessimismo que envolve a importância 

da amizade na sociedade contemporânea, ainda não chegou a hora de assinar o atestado de 

óbito da amizade. Mesmo com todas as atribulações da vida cotidiana como grandes 

movimentações populacionais, falta de tempo e formalidade nas relações interpessoais, a 

amizade continua sendo um importante alicerce para a estabilidade das relações humanas. 

A questão ética envolvida nas relações de amizade é explora por Alberoni (1989). 

Para o autor, o tipo de tratamento pessoal existente entre amigos deveria ser expandido para 

a convivência de todos os homens, o que de certo modo corrobora as ideias de Immanuel 

Kant, descritas na obra “Fundamentação da metafísica dos costumes”. “A amizade é uma 

área social em que os homens se comportam mais corretamente entre si, melhor do que se 

comportam com estranhos. É a área em que se aplicam, com mais rigor, as normas morais 

que, em abstrato, desejariam ver aplicadas por todos” (ALBERONI, 1989, p. 32). O autor 

ainda afirma que a “amizade é uma ilha de ética em um mundo desprovido de moral, onde 

há uma guerra de todos contra todos” (ALBERONI, 1989, p. 89). 

Derrida (2003) faz uma análise dos preceitos e valoração da amizade na obra 

“Humano, Demasiado Humano”, do filósofo Nietzsche, afirmando ser possível ver o filósofo 

alemão, conhecido pelo contraditório, honrar a “boa amizade”, aquela amizade muita 

próxima ao conceito grego, mas advertindo sobre reciprocidade e intimidade neste tipo de 

relacionamento. 

A “boa amizade” supõe a desproporção. Exige uma certa ruptura de reciprocidade 

ou de igualdade, e também a interrupção de toda a fusão ou confusão entre tu e eu. 

E significa ao mesmo tempo um divórcio com o amor, seja ele o amor de si. As 

quantas linhas que definem esta “boa amizade” marcam todas estas linhas de 

partilha. A “boa amizade” não se distingue da má senão a escapar a tudo quanto 

se acreditou reconhecer sob o mesmo nome de amizade. Como se tratasse de uma 

simples homonímia. A “boa amizade” nasce da desproporção: quando se estima 

ou respeita o outro mais do que a si mesmo. O que não quer dizer, precisa 

Nietzsche, que se o ame mais do que a si mesmo [...] A “boa amizade” supõe, 

claro, um certo ar, um certo toque de “intimidade”, mas uma intimidade sem 

“intimidade propriamente dita” (DERRIDA, 2003, p. 74). 

 

 Quando se fala em amizade, vem sempre a dúvida se é possível haver amizade entre 

pessoas distintas, como entre pobres e ricos, jovens e velhos, uma pessoa letrada e uma não 

letrada. Para Alberoni (1989), a resposta é que sim, pode haver amizades entre essas pessoas, 

desde que não gere relações de dependência ou de poder. Os auxílios podem acontecer, de 

forma esporádica, excepcional, não de forma habitual. “A amizade é um encontro entre 

iguais. Mesmo se suas condições econômicas e sociais são diferentes eles podem ser amigos 
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se se encontram como dois soberanos independentes, de igual poder e igual dignidade” 

(ALBERONI, 1989, p. 44). 

Na análise realizada no território dos afetos, Alberoni (1989) revela que a amizade não 

se fundamenta na desigualdade, no privilégio para passar à frente dos outros, no interesse ou 

na dependência de um em detrimento ao outro. As relações de dominação e subjugação são 

opostas à prática da amizade. Sobrecarregar o amigo de pedidos e exigir em nome da 

amizade que a solicitação seja realizada significa para o autor, outro comportamento, que 

não é amizade.  

Konstan (2005) afirma que a amizade é “modelada socialmente” por fatores, como a 

classe social ou a idade, e inclui ainda os interesses transitórios das pessoas. O caráter 

familiarista da amizade é predominante em uma sociedade também particularista.  

A ideia de amizade não apenas é sobredeterminada como o local de múltiplas 

oposições, mas é também disseminada, assumindo diferentes configurações, 

dependendo do ambiente social e até mesmo de interesses transitórios. Algumas 

formas de amizade podem ser assimiláveis ou subordinadas a um conceito 

principal, mas podem ser relacionadas pelo que Wittgenstein chama de 

“semelhança familiar” (KONSTAN, 2005, p. 26). 

 

A complexidade envolvida neste misterioso encontro eu-tu, bem como a busca da 

intimidade e a fuga da solidão existencial promovem transformações em nossa sociedade de 

consumo, levando à escassez do uso do termo “amizade”, sendo substituído cada vez mais 

pelo termo “relação”.  

Em um mundo no qual um sujeito concebe a si mesmo como diferente em essência 

dos outros seres humanos, uma mônada constituída por atributos únicos, a 

intimidade tem uma importância especial. Apenas por um misterioso contato 

através das fronteiras do “eu” podemos escapar da solidão existencial; ser 

compreendido, e não apenas ouvido, é o que importa. A comunicação com outros 

seres humanos é considerada uma questão difícil. Daí a necessidade de relações, 

termo muitas vezes empregado no lugar de amizades, nas discussões modernas 

(KONSTAN, 2005, p. 24). 

 

A amizade na sociedade pós-industrial, como uma forma de sociabilidade para 

encontrarmos a nossa individuação, edificarmos a nossa personalidade e agirmos eticamente 

com o Outro com autenticidade e liberdade é incompatível com o sistema de privilégios. Em 

um contexto de vantagens, marcado pela competição, onde o valor da amizade está 

implicado com a recomendação (um jeitinho de passar na frente dos outros), esta se torna 

um produto da desigualdade e da injustiça, não devendo ser denominada de amizade. 

Com as alterações sociais promovidas pela vida capitalista nas sociedades urbanas, o 

sociólogo inglês Graham Allan (2001) apud Silva (2016), destaca alguns papéis sociais da 

amizade, como: auxiliar na compreensão do “lugar ocupado no mundo” pelas pessoas; dar 
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suporte à formação da identidade social dos indivíduos; facilitar a validação da 

individualidade das pessoas.  

 Além da diminuição no número de amigos, o número de amizades denominadas 

“duradouras” também vem aparentemente apresentando reduções na atual sociedade de 

consumo, que tem como características, na visão do geógrafo Davis Harvey, apud Silva 

(2016), a efemeridade; diversificação dos valores da sociedade; bombardeio de estímulos; 

volatilidade (dificuldade de planejamento a longo prazo); a imagem torna-se mercadoria; 

valorização dos símbolos de riqueza, fama e poder; midiatização da política; retorno do 

interesse por instituições como a família; e aniquilação do espaço por meio do tempo. Silva 

(2016) traz uma definição de “amizade duradoura”. 

Entendemos por amizade duradoura as relações sociais coletivas que transcorrem 

num tempo maior, e se mantêm na vida dos indivíduos apesar das mudanças 

ocorridas ao longo de suas existências. Sejam estas mudanças de ordem geográfica 

e temporal, sejam escolhas pessoais. São amizades geralmente construídas por 

meio da afinidade, afeto, confiança, intimidade, admiração, entre outros aspectos. 

Tais amizades diferenciam-se das demais relações sociais comumente 

estabelecidas entre as pessoas que são nomeadas como “colegas”, “conhecidos”, 

“colegas de trabalho” e “amigos de trabalho” (SILVA, 2016, p. 10). 

 

 A afinidade e o afeto foram os dois elementos apontados, no trabalho de Silva (2016), 

que fazem com que as amizades, independentemente da diminuição do convívio social ou 

até mesmo da falta do mesmo, sejam duradouras. “Inclusive, são esses dois elementos que 

fazem com que haja um forte desejo ou mesmo um esforço de se encontrar pessoalmente 

com o(a) outro(a) amigo(a)” (SILVA, 2016, p. 47). Além da afinidade e do afeto, que foram 

os elementos centrais da amizade duradoura, a confiança, a intimidade, o respeito, a 

liberdade, a cumplicidade e a lealdade também foram mencionadas como características 

desse tipo de amizade pelos entrevistados por Silva (2016). 

 Segundo Silva (2016), a troca de afeto e de autoconhecimento que se dá entre amigos 

é a função social da amizade. Essa “troca” permite ao indivíduo uma melhor adaptação ao 

meio social, e mais especificamente pode ser uma “troca de carinho, de amor, de 

conhecimento pessoal, de conhecimento profissional, de opiniões, de conselhos, de 

experiências, de divertimento, de desabafos, de distração e de intimidade” (SILVA, 2016, p. 

58). 

Silva (2016) verificou nos depoimentos coletados que em uma sociedade em que 

tudo é efêmero, maleável e inconstante, ter “alguém concreto”, um piso firme, sólido, para 

poder compartilhar a vida, é extremamente importante. Ter um ponto de apoio para subir ou 

mesmo seguir na vida também foi narrado no seu trabalho. Isso mostra, na opinião da autora, 
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que a “disponibilidade incondicional para o outro no espaço” é a função latente da amizade 

duradoura, na concepção teórica do sociólogo Robert Merton.  

Na sociedade contemporânea e urbana, a falta de tempo é comum, seja porque a 

rotina é exigente e desgastante, seja por causa do trabalho, do trânsito, da distância, 

da violência e pela sensação de insegurança; além de se ter uma qualidade de vida 

ruim, pouco tempo para o lazer ou mesmo a inexistência de lugares públicos para 

o encontro entre as pessoas. Portanto, nesta sociedade, ter um amigo estável, 

duradouro e especialmente disponível no espaço (seja o comunicacional, seja o 

físico) pode significar o ponto de apoio necessário num determinado momento, no 

instante em que se precisa travar um contato social (SILVA, 2016, p. 70-71). 

  

 As amizades de forma geral são influenciadas pelas novas formas de comunicação 

na sociedade contemporânea, o que inclui a telefonia celular, as redes sociais e os aplicativos 

de comunicação instantânea. Apesar da frequência de comunicação ter aumentado pelas 

inúmeras facilidades tecnológicas criadas, os contatos passaram a ser mais impessoais, 

artificiais e de “cunho prático”, podendo promover, de acordo com Silva (2016), maior 

superficialidade nas relações de amizade. “É necessário existir o esforço de ambas as partes 

para que o encontro presencial de fato aconteça, para que assim, a amizade não se 

enfraqueça” (SILVA, 2016, p. 65). 

O nível de troca entre os amigos duradouros torna-se inferior devido à constância 

maior do contato social a distância do que aquele de outra natureza, a física. Há 

uma diversidade de formas de trocar entre esses amigos que saem perdendo com 

a diminuição do contato social físico, tais como: a troca de carinho, de amor, de 

conhecimento pessoal, de conhecimento profissional, de opiniões, de conselhos, 

de experiências, de divertimento, de desabafos, de distração e de intimidade. 

Como há evidências de diminuir o nível de troca, identificada como a função social 

da amizade, pode haver um enfraquecimento desse papel (SILVA, 2016, p. 65). 

 

A prática da “amizade utilitarista” que se estabelece na sociedade de consumo, 

governada por relações de mercado, privilégios e competição, em detrimento à 

responsabilidade pela alteridade, precisa ser discutida, posta em evidência no diálogo 

público, para uma discursivização democrática sobre o sentido e significado da amizade, tão 

deturpado na contemporaneidade. Estamos comercializando nossos próprios desejos o que 

importa é se o Outro pode satisfazer ou não o meu desejo. Verdadeira “comercialização dos 

desejos”. Essa forma de interpretação e comportamento não representa a qualidade ética e 

política da amizade. 

 Retirar da amizade a práxis da ética, da justiça, do agir moral e do dever, em troca de 

favores particulares nas relações que se estabelecem, é destituir da amizade sua condição 

sine qua non de existência. “Os amigos são aqueles que agem um em relação ao outro, 

segundo aquele modelo que Kant considerava válido de modo universal” (ALBERONI, 
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1989, p. 33). “Age só segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela 

se torne lei universal” (KANT, 2002, p. 51).  

 

 

4.2. Alteridade e amizade 

 
“A amizade que traz consigo a alteridade, a possibilidade do risco, 

da incerteza, numa abertura para o acontecimento, para aquilo que 

ainda é sem lugar entre nós, aquilo que nos faz sonhar”. 

Lívia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Júnior 

 

A condição social do Homem pode ser encontrada na obra de Lévinas (2012) na 

expressão “Desejo do Outro”. Essa necessidade de socialização é introduzida por Lévinas 

(2012) como um verdadeiro sentido para a vida, o elã puro que faz o ser humano se deslocar 

do Eu para o Outro, produzindo subjetividade e humanidade sob a égide da alteridade.  

O Desejo do Outro, que nós vivemos na mais banal experiência social, é o 

movimento fundamental, o elã puro, a orientação absoluta, o sentido. [...] eu me 

reencontro diante do Outro. Ele não é nem uma significação cultural, nem um 

simples dado. Ele é primordialmente sentido, pois ele o confere à própria 

expressão, e é por ele somente que um fenômeno como o da significação se 

introduz, de per si, no ser (LÉVINAS, 2012, p. 49-50). 

 

Para Lévinas (2012), a visitação do rosto acarreta um desconserto da consciência, 

uma ordem irrecusável, uma expulsão de um repouso, provocando uma súplica que traduz 

numa exigência do Outro. “O rosto impõe-se a mim sem que eu possa permanecer surdo a 

seu apelo, ou esquecê-lo, quero dizer, sem que eu possa cessar de ser responsável por sua 

miséria. A consciência do Eu perde sua prioridade” (LÉVINAS, 2012, p. 52). Esse apelo 

traz a responsabilidade, que retira do Eu o imperialismo e o egoísmo. Essa resposta ao rosto 

só pode ser realizada pelo Eu, ninguém pode substituí-lo nesse momento. Essa pressão pela 

resposta à visitação do rosto promove um movimento ético na consciência do Eu, 

promovendo uma relação que une o Eu ao Outro.   

O que chamo de responsabilidade por outrem, ou amor sem concupiscência, o eu 

só pode encontrar sua exigência em si próprio; ela está no seu “eis-me aqui” do 

eu, em sua unicidade não intercambiável de eleito. Ela é originalmente sem 

reciprocidade, pois traria o risco de comprometer sua gratuidade ou graça, ou 

caridade incondicional (LÉVINAS, 2016, p. 262). 

 

Lévinas (2016) esclarece que responsabilidade significa amor ao Outro ou ao 

próximo, aquele amor que não espera nada em troca. “O único valor absoluto é a 

possibilidade humana de dar, em relação a si, prioridade ao outro. Não creio que haja uma 
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humanidade que possa recusar esse ideal, mesmo que deva declará-lo ideal de santidade” 

(LÉVINAS, 2016, p. 136). 

O encontro com Outrem é imediatamente minha responsabilidade por ele. A 

responsabilidade pelo próximo é, sem dúvida, o nome grave do que se chama amor 

do próximo é, sem dúvida, amor sem Eros, caridade, amor em que o momento 

ético domina o momento passional, amor sem concupiscência (LÉVINAS, 2016, 

p. 130). 

 

Esse apelo vindo do Outro pode se dar de forma traumática, no qual as alteridades 

são confrontadas. “Um indivíduo é outro para o outro. Alteridade formal: um não é o outro, 

seja qual for o seu conteúdo. Cada um é outro para cada um” (LÉVINAS, 2016, p. 215).   

Mas o Eu (Moi) pode ser questionado pelo Outro de uma maneira excepcional. 

[..]; O Eu (Moi) pode ser posto sob acusação, apesar de sua inocência, pela 

violência certamente; [...] o Outro, próximo ou distante, confere-lhe uma 

responsabilidade, irrecusável como um traumatismo, responsabilidade acerca da 

qual o eu não tinha tomado decisão, mas da qual não pode fugir, enclausurado em 

si (LÉVINAS, 2012, p. 79-80). 

 

A alteridade pressupõe que existe o Outro, e é porque existe o Outro que podemos 

também existir. Cada ser humano é constitutivo de modos singulares de subjetividade, mas 

essa possibilidade de humanidade não está dada, a nossa condição de existência é 

atravessada pela humanidade do Outro. Essa humanidade passa a residir em mim, que serei 

um Outro para alguém. Essa “responsabilidade” pelo apelo do “Outro” é atribuída por 

Lévinas (2012) como ideia de “Bem”. O sujeito é dominado pelo Bem, mesmo sem ter 

escolhido essa possibilidade. Quando dominado pelo Bem, o sujeito fica consciente de sua 

responsabilidade, incapaz de furtar-se a ela sem guardar o vestígio de sua deserção. Bauman 

(2004), interpretando a filosofia de Lévinas, afirma que na presença imediata de outro ser 

humano – fraco e vulnerável, sofrendo e precisando de auxílio, somos desafiados pelo que 

vemos, sendo chamados a agir, a ajudar, trazer alívio, curar, salvar, amparar, acolher. 

É pelo Bem que a obrigação à responsabilidade irrevogável, irreversível e 

irrecusável – mas que não remonta a uma escolha – não é violência que contrariaria 

uma escolha, mas situa uma “interioridade” que precede liberdade e não liberdade, 

fora da bipolaridade axiológica; é obediência a um valor único sem antivalor, ao 

qual é impossível escapar (LÉVINAS, 2012, p. 84). 

 

Quanto mais assumo minhas responsabilidades mais me torno responsável, tanto na 

relação com o meu rosto, quanto com o rosto do meu amigo, que me invoca com a visitação 

de sua estranheza radical, a atuar de forma ética, uma ordem irrecusável, delineando sentido 

e significação no agir humanizado, ético e responsável.  

Lévinas (2016) aponta também para a possibilidade do ser não despertar para o 

Outro, não perceber a “vizinhança do ser”, não ter o engajamento da responsabilidade, da 

obrigação com o Outro, o que ele denomina da possibilidade do “Mal”. Nesse ponto, faz-se 
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um adendo com a sociedade do capital, que promove o individualismo, a substituição do 

“desejo do Outro” pelo “desejo do Eu”, engendrando um distanciamento da alteridade.  

Na passagem de sociedade de produção para sociedade de consumo, o conceito 

“desejo do Outro” proposto pela teoria levinasiana vem sendo desconfigurado para o desejo 

que o Outro satisfaça meus desejos, ou seja, o “desejo do Eu”. Quando o Outro não 

corresponde a um produto, um objeto de idealizações fortemente modelado socialmente, que 

me produza satisfação, simplesmente o descarto ou o apago de minha vida. 

Enquanto nos posicionarmos na esfera individual, particularista do encontro somente 

com o nosso rosto, com o nosso desejo pelo direito individual da nossa própria existência, 

sem se preocupar com a existência do Outro, com o rosto do Outro, não encontraremos a 

transcendência de nós mesmos. Não podemos nos humanizar somente com o nosso o rosto. 

O elã vital tem caráter de socialidade. 

Bauman (2004) ao analisar a dificuldade do ser humano de atender ao preceito 

universal de “amar o próximo como a si mesmo”, observa que o mesmo contraria de forma 

contundente a atual corrida da civilização humana, que motiva a razão do interesse próprio 

e da busca da felicidade a qualquer preço.  

Bauman (2004) também aponta que as pessoas tendem a “amar” os que são parecidos 

com ela (assim estariam amando a si mesmas), ou “amar” àquelas pessoas que elas gostariam 

de ser (um ideal de atingimento). Nesse contexto, o amor aos idosos é uma situação 

improvável, pois eles não se parecem com as “pessoas jovens” (cuja avaliação é sempre 

pautada na exterioridade), e nem de longe são tidas como pessoas que a sociedade quer “se 

tornar”, pelo contrário, causam repulsão. 

Bauman (2004, p. 102) afirma que “para termos amor-próprio, precisamos ser 

amados”. Esse amor que o ilustre sociólogo polonês se refere é amor-desprendimento, o 

amor-solidariedade, o amor-universal, o amor que não pede nada em troca, e que gera uma 

corrente de felicidade a cada conquista de uma outra pessoa, ou do “próximo”. 

A recusa do amor – a negação do status de objeto digno do amor – alimenta a 

autoaversão. O amor-próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido 

pelos outros. Se na sua construção forem usados substitutos, eles devem parecer 

cópias, embora fraudulentas, desse amor. Outros devem nos amar primeiro para 

que comecemos a amar a nós mesmos (BAUMAN, 2004, p. 102). 

 

Amar o próximo não significa apenas amar o que é parecido a mim, homogeneizando 

o amor, mas respeitar a singularidade de cada pessoa. É o valor das diferenças, da 

heterogeneidade, que enriquece o mundo, tornando-o um local mais imprevisível, fascinante 
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e agradável. Arendt (2016) descreve a importância da alteridade para os homens, destacando 

a pluralidade humana para o equilíbrio da vida. 

A alteridade é, sem dúvida, aspecto importante da pluralidade, a razão pela qual 

todas as nossas definições são distinções, pela qual não podemos dizer o que uma 

coisa é sem distingui-la de outra. Em sua forma mais abstrata, a alteridade está 

presente somente na mera multiplicação de objetos inorgânicos, ao passo que toda 

via orgânica já exibe variações e distinções, inclusive entre indivíduos da mesma 

espécie. Só o homem, porém, é capaz de exprimir essa distinção e distinguir-se, e 

só ele é capaz de comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa – 

como sede, fome, afeto, hostilidade ou medo. No homem, a alteridade, que ele 

partilha com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, 

tornam-se unicidade, e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres 

únicos (ARENDT, 2016, p. 218). 

 

De acordo com Arendt (1993), é somente na companhia dos outros que o ser humano 

existe e se torna único.  Na presença do outro o ser humano sai do diálogo próprio do 

pensamento, e ao se comunicar, aparece e pode revelar-se, sendo reconhecido e valorizado 

como um ser humano único. Uma vida de isolamento torna-se uma vida sem significação.  

A privação da privatividade reside na ausência de outros; para estes, o homem 

privado não aparece, e, portanto, é como se não existisse. O que quer que ele faça 

permanece sem importância ou consequência para os outros, e o que tem 

importância para ele é desprovido de interesse para os outros (ARENDT, 2016, p. 

72). 

 

Presentificar-se através da ação e do discurso é uma atitude de coragem e ousadia, 

possibilitadora de novos modos de aprender e apreender os fenômenos do mundo 

circundante, um mundo essencialmente social. A potência do exercício da discursivização 

com respeito e interesse pela opinião do Outro, propicia o alargamento da compreensão do 

horizonte de pensamento de nossas inquietações.  

Segundo Gomes e Silva Júnior (2007), a amizade pode ser um espaço de 

experimentação, capaz de alterar formas fixas de subjetividade e sociabilidade, 

representando um convite à alteridade numa relação designada pelo compromisso 

irreversível com o outro. Além disso, a subjetividade e a sociabilidade possuem um caráter 

ético no encontro com o outro.  

A relação intersubjetiva tem um caráter “agonístico”, o outro é indispensável para 

a produção do si mesmo, pois, no encontro com um outro, na situação face-a-face, 

os sujeitos envolvidos incitam-se mutuamente possibilitando uma desestruturação 

que geram possíveis questionamentos e transformações de suas subjetividades 

(GOMES e SILVA JÚNIOR, 2007, p. 150).  

 

Gomes e Silva Júnior (2007) descrevem que é no viver das relações cotidianas que a 

amizade pode compor a correspondência para a experimentação “agonística”, nas quais os 

sujeitos podem desestruturar-se, podendo ter suas subjetividades modificadas, promovendo 

a emergência de novos sujeitos, de grupos que podem formatar ações rumo a criação de 
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políticas inovadoras. “Relações agonísticas são relações livres que apontam para o desafio e 

para a incitação recíproca e não para a submissão ao outro” (ORTEGA, 2000, p. 89). 

É nesse sentido de relação agonística na qual o contato com a alteridade permite 

deslocamentos e transformações, levando a um reposicionamento no mundo que 

pode causar a ocorrência do inesperado, do surpreendente que a relação de 

amizade vincula-se a esses “processos de singularização” como vínculo que 

possibilita o surgimento de registros outros de subjetividade, incompatíveis com 

os empreendimentos da produção de subjetividade capitalística os quais 

padronizam e serializam os sujeitos, individualizando-os (GOMES e SILVA 

JÚNIOR, 2007, p. 157). 

 

 Na visão de Gomes e Silva Júnior (2010), a qualidade discursiva da amizade exige 

uma relação de abertura ao outro, um encontro intersubjetivo agonístico de ideias, onde há 

troca de opiniões através do diálogo, possibilitando a experimentação do deslocamento de 

perspectivas e uma relativização das ideias e dos pensamentos. Os autores reforçam que 

nesse ambiente de compartilhamento, gerando vínculo de acolhimento e escuta, a prazerosa 

e desconcertante conversa entre amigos pode proporcionar o alcance da solidariedade, da 

comunidade. “Essa condição de ‘abertura aos outros’ que possibilita ver o mundo a partir de 

um deslocamento de posição, em que ver o mundo no lugar do outro é a qualidade 

essencialmente política da amizade” (GOMES e SILVA JÚNIOR, 2007, p.153). Esse 

posicionamento corrobora Arendt (1993), que ressalta o elemento político na amizade. 

O elemento político, na amizade, reside no fato de que, no verdadeiro diálogo, 

cada um dos amigos pode compreender a verdade inerente à opinião do outro. 

Mais do que o seu amigo como pessoa, um amigo compreende como e em que 

articulação específica o mundo aparece para o outro que, como pessoa, será 

sempre desigual ou diferente. Esse tipo de compreensão – em que se vê o mundo 

(como diz hoje em tanto trivialmente) do ponto de vista do outro – é do tipo insight 

político por excelência (ARENDT, 1993, p. 99). 

 

Segundo Derrida (2003), Aristóteles já sublinhava que tudo quanto se passava na 

pólis é “obra da amizade”, e que a escolha deliberada do viver-conjuntamente é a própria 

amizade. 

 Derrida (2003) apresenta três tipos de amizade, ressaltando o tipo vinculado à 

questão política e coletiva da amizade, já ressaltada nos escritos de Aristóteles, e também, 

na amizade romana. O primeiro tipo de amizade é fundamentado na virtude (amizade 

primeira), o segundo na utilidade e o terceiro no prazer, sendo o segundo tipo a amizade 

relacionada a política.  

Mais abaixo na hierarquia, debaixo da amizade “primeira”, debaixo da amizade 

da virtude, duas outras espécies de amizade partilham, pelo menos, o mesmo 

nome. A terceira e última funda-se no prazer: é instável e encontra-se sobretudo 

em ter a gente nova. Mas, para o que aqui nos importa em primeiro lugar, é o 

segundo tipo de amizade que alberga qualquer coisa de perturbador para a própria 

ordem de toda a conceptualidade. Trata-se de uma amizade que não se funda, nem 

na virtude, nem no prazer, mas na utilidade. Diferentemente da amizade entre 
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parentes ou da amizade entre camaradas, a amizade a que se chama política está 

fundada na associação ou na comunidade em vista do útil. A comunidade política 

não é, portanto, nem a família nem a camaradagem (DERRIDA, 2003, p. 206).  

 

Derrida (2003) subdivide a amizade política em “amizade política legal” e em 

“amizade política ética”. A “amizade política legal” tem como base o conteúdo da utilidade, 

que envolve mediação, relação meio/fim. A “amizade política ética” se baseia na intenção, 

na vontade, na escolha, mesmo que não haja relações de utilidade entre as partes. Toda 

amizade política na opinião de Derrida (2003) é fundada no princípio da igualdade, o legal 

e o ético se relacionam mutuamente. “O conflito fundamental reside na oposição do belo e 

do útil: a amizade ética é certamente ‘mais bela’, mas a amizade útil é mais necessária” 

(DERRIDA, 2003, p. 211). 

A amizade como uma experiência de ser visitada pelo Outro, se configura em um 

espaço privilegiado para o encontro agonístico de pluralidade de ideias, do inesperado, como 

exercício político de nossa condição essencialmente inter-humana. Através do recurso 

dialogal pela linguagem verbal e corporal, podemos afetar e sermos afetados profundamente 

em nossa maneira de perceber a realidade. 

Mediante o gosto pela opinião do Outro, somos levados a uma relação 

desconcertante, que nos retira do nosso ponto de vista, muitas vezes rígido e modelado pela 

cultura onde estamos inseridos, e nos transporta para uma nova forma de enxergar as relações 

humanas.  

A potência da experiência política dialogal da amizade abre um novo horizonte de 

pensamento, da interação rosto a rosto, entre a opinião do Eu e a opinião do Outro, a qual 

pode irromper novas perspectivas, novos olhares para o mesmo fenômeno, gerando o 

inaudito da vivência da experiência intersubjetiva. 

Ortega (2000), analisando o pensamento de Hannah Arendt, Foucault e Derrida, 

propõe a amizade como um “exercício político”, a oportunidade de experimentação de 

formas diferentes de sociabilidade e comunidade, ou seja, uma revisão das formas 

tradicionais de relacionamento. Revisitando Derrida, Ortega (2000) coloca o termo 

“desconstrução” das tradicionais formas de sociabilidade, propondo a “abertura para o outro, 

ao desconstruir as formas pelas quais excluímos e suprimimos a singularidade e a alteridade” 

(ORTEGA, 2000, p. 52).  

A potência da igualdade política da amizade em contexto desafiador de coragem e 

aparição se desloca do âmbito privado, íntimo, para o público, para o mundo externo, 

possibilitando politizar os sentimentos, acessar a pluralidade dos saberes, intercambiando o 
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lugar de fala pela ação da comunicação intersubjetiva, compartilhando opiniões 

interativamente com a alteridade, pautada na ética da hospitalidade e abertura para o Outro, 

independente de intimidade.  

Importa na relação de amizade como exercício político, o que o Outro tem a dizer, a 

narração de seus conhecimentos, o ponto de vista singular do fenômeno, bem como a 

contrapartida onde pode ocorrer entre os amigos a irrupção do inaudito através dos 

deslocamentos inerentes a esse tipo de amizade.  

A amizade deve ocupar o espaço de qualidade discursiva voltado para o 

compartilhamento e solidariedade. Nesse contexto, a opinião do Outro compõem a 

autoconstituição de sua singularidade que pode suscitar através da ação do discurso, 

transformações no registro da subjetividade dos interlocutores por exercerem a condição 

inter-humana de aparição, expressando suas opiniões. Assim, é possível revelar-se para si 

mesmo e para o Outro, relativizando o próprio saber ao expor suas opiniões e ouvir as 

opiniões de Outros, configurando a ética da imprevisibilidade da alteridade para a 

compreensão de si mesmo. A partir dessa corrente de alteridade, o exercício da cidadania 

começa a ser delineado, contribuindo para a formatação de uma sociedade justa, reflexiva e 

crítica, onde todos têm o direito de tornarem-se sujeitos éticos pelo exercício da “aparição” 

e todos tem o dever de respeitar a pluralidade de singularidades, exercendo nossa 

interdependência humana política, onde o Eu existe porque o Outro pode existir. 

A amizade pautada unicamente na família e parentesco é duramente criticada por 

Arendt (2008), a qual afirma que sob o pretexto da “segurança”, esse tipo de amizade é anti-

política, e suprime a alteridade e a pluralidade das relações humanas. Ortega (2000) cita que 

tanto o pensamento de Derrida como o de Foucault denunciam as imagens familiaristas 

contidas nos discursos da amizade, comprovando como essas idealizações têm influenciado 

o imaginário afetivo das pessoas. 

A amizade constitui uma alternativa às velhas e rígidas formas de relação 

institucionalizadas, representando igualmente uma saída ao dilema entre uma 

saturação de relações, surgido da dinâmica da modernização, e uma solidão 

ameaçadora (ORTEGA, 2000, p. 56-57). 

 

Os processos contemporâneos do esvaziamento da vida pública e a centralização na 

intimidade foi obra de estudo de Richard Sennett, sendo suas análises divulgadas na obra “O 

declínio do homem público – as tiranias da intimidade”. Segundo Sennett (2016, p. 28) “a 

visão intimista é impulsionada na proporção em que o público é abandonado, por estar 

esvaziado”. 
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A tese deste livro é a de que esses sinais gritantes de uma vida pessoal desmedida 

e de uma vida pública esvaziada ficaram por muito tempo incubados. São 

resultantes de uma mudança que começou com a queda do Antigo Regime e com 

a formação de uma nova cultura urbana, secular e capitalista (SENNETT, 2016, 

p. 33). 

 

Sennett (2016) aponta que a pessoa estranha se torna uma figura ameaçadora, que 

não desperta interesse no estabelecimento de contatos ou intercâmbios, e consequentemente 

no estabelecimento de amizades. A busca pela privacidade, pelo contato quase que 

exclusivamente com familiares tem se tornado na opinião de Sennett uma finalidade 

existencial. “Temos tentado tornar o fato de estarmos em privacidade, a sós ou com a família 

e amigos íntimos, um fim em si mesmo” (SENNETT, 2016, p. 16). Para Sennett (2016, p. 

380), “a sociedade intimista faz do indivíduo um ator privado de sua arte”. 

O narcisismo, a inibição do compartilhamento dos sentimentos entre as pessoas, bem 

como o fortalecimento do papel público das pessoas como “espectadores”, onde o silêncio 

no ambiente público é a regra principal foram destacados por Sennett (2016). A estrutura de 

uma sociedade intimista é dupla. “O narcisismo se mobiliza nas relações sociais, e a 

experiência da abertura de sentimentos uns para com os outros se torna destrutiva” 

(SENNETT, 2016, p. 378). 

Para Sennett (2016, p. 132), “o comportamento público é, antes de tudo, uma questão 

de agir a certa distância do eu, de sua história imediata, de suas circunstâncias e de suas 

necessidades; em segundo lugar, essa ação implica a experiência da diversidade”. Na visão 

de Sennett (2016), uma sociedade intimista é uma sociedade sem civilidade. “A civilidade é 

a atividade que protege as pessoas umas das outras e ainda assim permite que elas tirem 

proveito da companhia uma das outras” (SENNETT, 2016, p. 380). A cidade deve despertar 

e assumir seu papel político de promover interação de pessoas, de disseminar o encontro 

com a alteridade e a experimentação política da aparição, como já exerceu em outros tempos 

da humanidade. 

A cidade deveria ser mestra nesse modo de agir, o fórum no qual se torna 

significativo unir-se a outras pessoas sem a compulsão de conhecê-las enquanto 

pessoas. Não creio que esse seja um sonho inútil; a cidade serviu como foco para 

a vida social ativa, para o conflito e o jogo de interesses, para a experiência das 

possibilidades humanas, durante a maior parte da história do homem civilizado. 

Mas, hoje em dia essa possibilidade civilizada está adormecida (SENNETT, 2016, 

p. 487).  

 

A importância da diversidade de contatos, o desafio de experimentar o novo, o 

estranho, de correr o risco de que novas ideais perturbem o ambiente familiarista é ressaltado 

por Sennett (2016), assim como a importância de sair dos guetos dos iguais. 
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Coisas e pessoas que são estranhas podem perturbar ideias familiares e verdades 

estabelecidas; o terreno não familiar tem uma função positiva na vida de um ser 

humano. Essa função é a de acostumar o ser humano a correr riscos. O amor pelo 

gueto, especialmente o gueto de classe média, tira da pessoa a chance de 

enriquecer as suas percepções, a sua experiência, e de aprender a mais valiosa de 

todas as lições humanas: a habilidade para colocar em questão as condições já 

estabelecidas de sua vida (SENNETT, 2016, p. 423). 

 

Pensar a possibilidade da amizade como espaço de experimentação representa, para 

Gomes e Silva Júnior (2010, p. 81), “um convite a uma forma de contato desafiadora e 

inquietante, na qual é possível vivenciar o sentimento de certo mal-estar, de ‘perda de 

referencial’, trazidos pela experiência de revelação e alargamento de opiniões no encontro 

com outros”. Os autores ainda destacam que a amizade nesse contexto, que traz consigo a 

alteridade, também provoca a possibilidade do risco, da incerteza, numa abertura para o 

acontecimento, para aquilo que ainda é sem lugar entre nós, aquilo que nos faz sonhar.  

Alberoni (1989) também aponta que na amizade que se propõe a realização de ações 

conjuntas, é necessária a superação de contrastes e diferenças. Entre exemplos de amizades 

que promoveram contribuições significativas para a humanidade, Alberoni (1989) destaca a 

amizade de Marx e Engels, que influenciou toda a política contemporânea, e a de Max 

Horkheimer e Theodor Adorno, contribuindo significativamente com o pensamento 

sociológico, com a “Dialética do Esclarecimento” e a “teoria crítica” na perspectiva de um 

marxismo não ortodoxo.  

Na amizade que está estreitamente misturada com a ação, na amizade que é fazer 

alguma coisa juntos, não pode haver apenas prazer e nada mais. Haverá também 

frustrações, desapontamentos, amargura. Um relacionamento profissional, uma 

tarefa coletiva, criam divergências, pontos de vista diferentes. Não se pode 

entender a amizade se não tivermos em mente que ela é também uma superação 

de contrastes e dessas dificuldades (ALBERONI, 1989, p. 131). 

 

De acordo com Gomes e Silva Júnior (2007), a relação de amizade configura esse 

espaço discursivo privilegiado no qual é possível, a partir do outro, ver o mundo com outro 

olhar, com respeito e interesse na pluralidade de opiniões, sendo possível transformar 

padrões rígidos de subjetivação. “Essa qualidade discursiva da amizade, na qual a conversa 

entre amigos, a troca de opiniões que possibilita essa abertura de visão, revela a dependência 

do outro para alcançar o aprimoramento e ampliação do pensamento” (GOMES e SILVA 

JÚNIOR, 2007, p. 154).   

O vínculo discursivo da amizade em que os amigos agem e falam em condição de 

igualdade política implica uma relação de abertura ao outro, do gosto pela opinião 

dos outros. O partilhar de opiniões que a experiência do ouvir e falar possibilita 

na conversa entre amigos configura a relação de amizade como espaço, ao mesmo 

tempo, confortante e inquietante de trocas de ideias, informações, vivências, etc., 

permitindo, por meio desse ato de escuta acolhida e compartilhamento, que a vida 

se torne mais “leve” (GOMES e SILVA JÚNIOR, 2007, p. 154). 
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 A relação de amizade que gera a sincronicidade entre acolhimento e estranheza, 

satisfação e assombro, conforto e sobressalto, pode auxiliar a diminuir a angústia de nossa 

indeterminação, compondo-se como um espaço privilegiado para autoconstrução de si 

mesmo, onde um e outro aparecem através da hospitalidade mútua da visitação do ser, seja 

ele familiar ou estrangeiro. Esse exercício político de amizade implica na qualidade da 

desestabilização discursiva que ocorre na relação intersubjetiva, deslocando formas rígidas 

de compreensão da realidade e fomentando novos modos de subjetivação no repensar de sua 

relação consigo e com o outro. 

De acordo com Arendt (1993, p. 99), “a igualação política, não-econômica, é a 

amizade, philia”. O ato de se igualar entre amigos, é um ato de humildade e de amor, que 

sobrepõe classe social, raça ou gênero. Em uma conversa entre amigos, essas diferenças 

ficam do lado de fora. No entanto, essa “igualação” não significa homogeneização das 

singularidades, pois a alteridade aparece na riqueza do debate das ideias, das posições e das 

oposições. 

A igualação na amizade não significa, naturalmente, que os amigos se tornem os 

mesmos, ou sejam iguais entre si, mas antes, que se tornem parceiros iguais em 

um mundo comum – que juntos, constituam uma comunidade. O que a amizade 

alcança é justamente a comunidade, e é óbvio que essa igualação traz em si, como 

ponto polêmico, a diferenciação sempre crescente dos cidadãos, inerente a uma 

via agonística (ARENDT, 1993, p. 99). 

 

Segundo Arendt (1993), o falar “algo em comum” entre os amigos promove a 

ampliação, a articulação, o melhor entendimento sobre o tema ou o assunto em comum. Esse 

tema em comum, debatido e discutido por amigos, também promove a união dessas pessoas, 

que tem como referência na percepção do tema em comum, o amigo, criando um mundo 

particular cultivado pela amizade.  

A amizade consiste, em grande parte, na verdade, nesse falar sobre algo que os 

amigos têm em comum. Ao falarem sobre o que têm entre si, isso se torna muito 

mais comum a eles. Não só o assunto ganha sua articulação específica, mas 

desenvolve-se, expande-se e finalmente, no decorrer do tempo e da vida, começa 

a constituir um pequeno mundo particular, que é compartilhado na amizade 

(ARENDT, 1993, p. 98). 

 

Para Ortega (1999, p. 157), “a amizade tem uma função compensadora, pois age 

entrelaçando, integrando, estabilizando e igualando”. Por outro lado, Ortega (1999) afirma, 

sob a ótica foucaultiana, que falar de amizade é falar de multiplicidade, intensidade, 

experimentação, desterritorialização. 

A partilha de emoções, dores, sofrimentos, devaneios e alegrias é própria de uma 

relação de amizade onde há trocas entre os amigos. “O espaço discursivo da amizade permite 
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a extraordinária experiência de se transportar nas histórias do outro, numa relação de escuta 

acolhida e compartilhamento de amores, desafetos, alegrias, tristezas – aquilo que é próprio 

da existência humana” (GOMES e SILVA JÚNIOR, 2007, p. 155).  

Essa solicitude em ouvir, esse interesse pela história do outro, próprios das 

relações entre amigos como mostram os discursos acima, em que se vive a 

responsabilidade pelo drama do outro compartilhando tristezas e felicidades, 

compõem um sair-se de si para o outro como espaço aberto inerente de 

desprendimentos e deslocamentos que apontam para o alcance de um alargamento 

de ideias e opiniões, fazendo variar pontos de vista e registros de sensibilidade – 

o que qualifica o laço de amizade como um devaneio em que se avistam novos 

horizontes (GOMES e SILVA JÚNIOR, 2007, p. 155).  

 

  Gomes e Silva Júnior (2007) relatam que a dimensão de solidariedade inter-humana 

da amizade proporciona a ajuda entre amigos, num movimento de recusa do individualismo 

e práticas excludentes, próprias do neoliberalismo, em que o partilhamento dá o tom de 

“união de forças”.  

[...] a amizade possibilita esse espaço respeitoso e de experimentação política em 

que os objetivos e interesses compartilhados mobilizam maior afinco e 

engajamento, informando o movimento de adesão e companhia dos outros 

necessários para que as ações políticas perfaçam-se. Não o interesse/objetivo 

particular, mas o de ordem coletiva mobiliza o apoio e força entre amigos, 

possibilitando maior união no movimento fundamentado pelo sentido de “lutar 

junto” (GOMES e SILVA JÚNIOR, 2007, p. 158). 

 

 O neoliberalismo prega que pessoa é responsável pelo seu crescimento individual, o 

esforço de cada um é o que importa para esse sistema. Ações de cooperação são substituídas 

por características competitivas, onde o “Outro” representa um adversário, uma ameaça aos 

interesses do Eu. Na sociedade capitalística onde impera o comportamento competitivo, as 

relações de amizade são frágeis, desconfiadas e às vezes inexistentes. Segundo Gomes e 

Silva Júnior (2010), a solidariedade que floresce nas relações de amizade compõe laços 

essenciais de ruptura e resistência aos modos de subjetividade e relacionamentos dominantes 

engendrados pelo neoliberalismo. 

A generosidade que a amizade emana compõe relações de experimentação do sair-

se de si para o outro, impelidas pela preocupação e consideração do outro que 

podem configurar laços coletivamente organizados cuja força aponta para a 

emergência de novos sujeitos sociais que podem desestruturar formas de 

relacionamento e subjetividade. Nesse sentido, a política é indissociável das 

relações afetivas. Quando os homens não se dispersam, solidarizam-se uns com os 

outros e podem juntos desestabilizar formas fixas de sociabilidade e subjetividade 

que resistam à massificação e nivelamento (GOMES e SILVA JÚNIOR, 2010, p. 

73).   

 

A amizade como prática política de resistência e ruptura se configura como espaços 

com possibilidades inesgotáveis de deslocamentos na fronteira do pensamento pela 

linguagem que se estabelece. Ouvir e falar com interesse e valorização pela opinião da 
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alteridade motivam o repensar dos próprios pensamentos, relativizando e reconhecendo os 

contrastes e as diferenças através do exercício político agonístico, advindo da aparição do 

sujeito onde se afeta e é afetado.   

 

 

4.3. A amizade na velhice 

“A característica da relação do adulto com o velho é falta de 

reciprocidade que pode se traduzir numa tolerância sem o calor da 

sinceridade. Não se discute com o velho, não se confrontam 

opiniões com as dele, negando-lhe a oportunidade de desenvolver o 

que só se permite aos amigos: a alteridade, a contradição, o 

afrontamento e mesmo o conflito”. 

Ecléa Bosi 

 

As pessoas durante as suas trajetórias desempenham papéis sociais que abrangem 

configurações e mudanças diferenciadas em cada etapa do ciclo vital em que a pessoa se 

encontra. No caso dos sujeitos idosos, os relacionamentos de amizade sofrem variações que 

influenciam suas interações com os outros, bem como as expectativas associadas à 

experimentação da amizade no contexto da velhice, que não deve se restringir somente ao 

contexto familiar de parentesco não voluntário.  

 A rede social das pessoas, em geral, diminui na passagem da fase adulta para a 

velhice. Morte de amigos dos períodos da infância, da comunidade e da escola, afastamento 

dos amigos do trabalho, por ocasião da aposentadoria, o aumento das limitações físicas para 

visitar amigos que moram longe, a carga de estereótipos negativos reproduzidos sobre os 

idosos, o tempo dedicado somente ao trabalho no capital, bem como a restrição do acesso 

aos espaços públicos, são questões que podem ser apontadas para a diminuição do círculo 

de amizade na velhice. Erbolato (2012) reporta que a aposentadoria, em geral, favorece a 

redução da rede de amizades, pois promove redução dos recursos financeiros, o que 

prejudica sua atividade social, além do próprio afastamento do indivíduo do local de 

trabalho, reduzindo o seu contato com as amizades construídas nesse ambiente.  

 O momento da aposentadoria na vida de uma pessoa pode ser considerado como uma 

fase de transição, de mudanças, onde as idealizações construídas mentalmente podem 

acarretar impactos objetivos e subjetivos, gerando expectativas, incertezas e receios. Esse 

momento singular da aposentadoria em consonância com a entrada na etapa do 

desenvolvimento humano, a velhice, é um desafio individual-social-político que precisa ser 

assistido e acompanhado biopsicossocialmente por uma equipe interdisciplinar. O trabalho 

que dava ritmo à vida, produzindo um sujeito valorizado, produtivo e consumidor, se 
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desconfigura. A pessoa tende a uma despersonalização quando recebe o rótulo de 

aposentado.   

 Mediante esse contexto de aposentadoria e afastamento dos “amigos do trabalho”, 

somado a reprodução social do envelhecimento na sociedade de consumo, cria-se um 

panorama mental propício a quadros de depressão, distúrbios orgânicos, doenças 

psicossomáticas, que se não trabalhado individualmente ou em grupo, pode evoluir para 

casos graves como episódios de suicídio. Casos de suicídio entre pessoas idosas é uma 

questão velada-tabu na sociedade individualista-utilitarista na contemporaneidade.  

 Em nossa sociedade de consumo não se aprende a ficar sem o trabalho no capital, 

não se aprende a envelhecer, não se aprende a construir amigos, também não se aprende a 

ser amigo de si mesmo. Todo desejo é mercantilizado. Através da mais-valia, a pessoa vende 

sua força de trabalho e usufrui dos modos capitalísticos de alienação e exploração que 

impedem o questionamento do objeto. 

 De acordo com Almeida (2016), a restrição da rede social na velhice está associada 

a perdas de familiares e amigos, ao comprometimento da saúde física, a mudanças nas 

necessidades e prioridades, bem como a barreiras ambientais e contextuais. A perda ou 

diminuição da mobilidade por parte dos idosos é um dos fatores que prejudicam a 

participação do idoso na sociedade e, consequentemente, o estabelecimento e a manutenção 

das amizades. Nesse sentido, Erbolato (2012) detalha a problemática da limitação e da 

dependência da locomoção dos idosos para a vivência da amizade.  

Apesar da influência considerável de limitações físicas, sempre mencionadas 

como impedimento, outras questões mais práticas, de ordem social, podem 

responder pelo menor acesso ou contato com amigos, mesmo antes da velhice 

avançada. Os meios de transporte público deixam a desejar em termos de 

adequação e segurança. Outros meios, como táxis ou motoristas particulares, só 

estão ao alcance daqueles com mais recursos financeiros, dificilmente atingindo a 

maioria dos pensionistas e aposentados. No passado, pressões culturais também 

podem ter sido um impedimento para mulheres, que hoje são idosas, aprenderem 

a dirigir. Expectativas sociais acerca da incapacitação do idoso, em geral, e outras 

restrições baseadas em déficits visuais, auditivos e no tempo de reação, descritos 

na literatura como próprios do envelhecimento, são alguns dos empecilhos para a 

livre mobilidade da população mais velha, muitas vezes com risco de acidentes 

[...] Com frequência, idosos dependem de filhos ou outros parentes adultos para 

serem transportados – pessoas com obrigações familiares e profissionais que nem 

sempre estão disponíveis (ERBOLATO, 2012, p. 153). 

 

O desprezo da sociedade e dos familiares pode levar o idoso a desenvolver uma 

postura de isolamento, de retração, dificultando à aproximação de outras pessoas, 

impactando negativamente da formação de novas amizades e na manutenção de amizades 

antigas. Na visão de Silva et al. (2006, p. 275), “o idoso que se isola assume uma postura 

negativa dos fatos e das pessoas, apresentando dificuldade em estabelecer contatos e traçar 
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planos, passando a viver em profunda solidão”. Os autores afirmam ainda que esse idoso é 

incapaz de se comunicar facilmente, trocar experiências com outras pessoas e, mesmo em 

grupo, sua atuação não é cooperativa. É importante ressaltar que pessoas que apresentam 

habilidade social e facilidade de estabelecer novos contatos, mantêm essa característica 

mesmo em idade avançada. 

Os idosos mais vulneráveis são atingidos violentamente em seu autoconceito, 

desregulando suas emoções, tendendo ao isolamento, se fecham para os relacionamentos 

afetivos e não buscam os amigos, esperam que os amigos venham até eles. Os amigos 

contemporâneos podem estar esperando a mesma coisa.   

Bosi (1994) retrata em seu livro “Memória e sociedade: lembrança de velhos” a 

pobreza das relações humanas que os adultos travam com os idosos, mostrando toda a 

superficialidade e o desprezo dos contatos e dos diálogos. 

Quantas relações humanas são pobres e banais porque deixamos que o outro se 

expresse de modo repetitivo e porque nos desviamos das áreas de atrito, dos pontos 

vitais, de tudo o que em nosso confronto pudesse causar o crescimento e a dor! Se 

a tolerância com os velhos é entendida assim, como uma abdicação do diálogo, 

melhor seria dar-lhe o nome de banimento ou discriminação (BOSI, 1994, p. 78). 

 

A falta de solidariedade e reciprocidade que marca as relações ou contato entre um 

adulto e um idoso, onde este adulto impede a força da experiência discursiva, calando a voz 

e a opinião do idoso, desconsiderando o valor de suas experiências, sua história e memória, 

é observada e internalizada pelas crianças, que um dia serão adultos; e esses adultos um dia 

serão idosos. 

Ecléa Bosi (2012) ressalta esse lamentável tipo de relação entre o adulto e o idoso, 

que abstém o outro do confronto, da contradição, do deslocamento, se configurando como 

uma relação empobrecida de características necessárias e inerentes à condição da existência 

da amizade. Essa forma de comportamento é uma marca da sociedade individualista e não 

pode ser enquadrada como uma relação de amizade. Nas relações de amizade que se 

estabelecem voluntariamente, há um gosto pela opinião do Outro, um respeito e uma 

responsabilidade onde ambos se reconhecem, se valorizam e as trocas afetivas são 

equitativas. 

Por outro lado, o engajamento dos idosos em Grupos de Convivência, em 

Universidades da Terceira Idade, ou em Centros-Dia, pode favorecer o estabelecimento de 

novas amizades nessa fase da vida. Segundo Debert (2012, p. 155), “a Universidade para a 

terceira idade oferece a seus participantes a possibilidade de ampliação do círculo de 

amizades com um grupo específico de pessoas, especialmente com aquelas interessadas [...] 
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em ampliar sua instrução e ilustração”. Erbolato (2012) reporta que o maior tempo livre que 

dispõe o idoso pode ser aproveitado para a formação de novas amizades, contudo, são as 

mulheres idosas que constituem mais novas amizades na velhice. Todavia, quando assumem 

integralmente as tarefas de cuidado de netos ou da assistência ao marido debilitado, seu 

tempo disponível para novos relacionamentos fica limitado ou inexistente. 

[...] programas dedicados à terceira idade, como popularmente são conhecidos, 

destinados à convivência ou a atualização cultural, que estimulem ou facilitem o 

contato interpessoal, sobretudo entre pessoas da mesma geração, parecem 

excelentes oportunidades para promover intercâmbios que podem se transformar 

em relações significativas, de particular importância numa fase em que as perdas 

podem se acumular. Tais programas deveriam, pois, ser uma preocupação das 

autoridades e de toda a sociedade (ERBOLATO, 2012, p. 165). 

 

Em nossa sociedade de consumo, os idosos começam a incorporar sentimentos de 

auto-rejeição advindos da reprodução dos estereótipos estigmatizantes que naturalizam 

discursos discriminatórios. Essas crenças, atitudes e comportamentos discriminatórios 

afetam o autoconceito e a autoestima de um grande número de idosos, levando-os ao 

isolamento e ao distanciamento da convivência com sua comunidade. Nesse contexto de 

opressão e desprezo, tanto as amizades antigas, quanto as novas amizades podem significar 

um símbolo de resistência e segurança. 

Os relacionamentos de amizade na velhice podem ser campos de forças contra o 

entorpecimento da categorização que uniformiza e despersonaliza os idosos. As amizades 

na vida dos idosos, como exercício político, dinamizam possibilidades plurais, 

desbloqueando processos instituídos e rígidos, reposicionando-os em seus lugares como 

cidadãos. 

A amizade na velhice tem um papel fundamental no resgaste da autoestima, da 

autoavaliação, auxiliando no equilíbrio psíquico e na saúde física. Almeida (2016) cita que 

a amizade tem uma relevância ainda maior na idade mais avançada, quando as limitações na 

locomoção ou uma saúde mais frágil podem impedir contatos mais frequentes entre as 

pessoas. Os amigos podem ajudar a minimizar o distanciamento geográfico de familiares, a 

viuvez, a solidão, a falta de auxílio das entidades governamentais e não governamentais. De 

acordo com os estudos de Gomes e Silva Júnior (2010, p. 76), “os laços de amizade são, 

portanto, como seiva que nutrem a memória como forma de resistir ao isolamento social, à 

dispersão dos amigos que sustentam as lembranças”.  

 Conforme Alves (2007), em relação à amizade dos idosos, mecanismos de afinidade 

e de escolhas são significativamente presentes nessa fase da vida, e não somente na 

juventude. “Suas escolhas extrapolam o âmbito familiar e das relações consanguíneas e 



119 

 

incluem, no cotidiano, pessoas escolhidas por outros motivos que não o da ideologia dos 

laços de sangue” (ALVES, 2007, p. 130). Erbolato (2012) afirma que a grande maioria dos 

amigos dos idosos são pessoas do mesmo sexo e da mesma faixa etária. Isso vai de encontro 

com a teoria da homossociabilidade, descrita por De Vries (1996) apud Erbolato (2012), que 

representa a busca por iguais, seja da mesma faixa etária, mesmo gênero, ou de afinidades. 

O padrão de comportamento modelado e transmitido culturalmente sobre o que pode 

e o que não pode impede que os idosos experimentem novas formas de amizade que possam 

irromper com os estereótipos incorporados ao cotidiano da velhice. Desse modo, a 

preferência e a busca por iguais, da mesma faixa etária, mesmo gênero, mesma classe social, 

são também produtos engendrados pela cultura, que bloqueiam novas formas de 

experimentação da amizade entre pessoas idosas. A amizade comporta e acolhe as diferenças 

advindas do que parecia igual, mas pensa diferente de mim. 

 Em pesquisa realizada por Erbolato (2012) com pessoas entre 65 e 75 anos, o termo 

“amigo” foi definido preferencialmente como “alguém em que se pode confiar”. As idosas 

adicionaram ainda na definição de amigos, qualificações como: intimidade psicológica e 

vínculo afetivo. O grupo masculino de idosos também associou o amigo a uma extensão da 

família. Erbolato (2012) relata que na velhice as expectativas relacionadas ao convívio com 

amigos íntimos são preservadas: “possibilidades de conversação, confidência, suportes 

instrumentais e emocionais, diversão e entretenimento” (ERBOLATO, 2012, p. 152). 

Amigos são fonte de suporte social, seja ele instrumental (como ajuda), seja 

psicológico (como conselhos, possibilidade de manter conversação, troca de 

ideias, intimidade, confidência). Eles auxiliam na estabilidade e na integração 

emocional, o que se manifesta por críticas positivas, identificação de sentimentos, 

valores e atitudes (ERBOLATO, 2012, p. 162). 

 

 Alves (2007, p. 130) reporta que a “intimidade e a reciprocidade implicadas nas 

relações de amizade entre os idosos favorecem a construção de uma identidade comum e o 

estabelecimento de laços de ajuda e de conforto emocional”. Para Almeida (2016), os amigos 

na velhice ajudam a preservar a continuidade de papéis, são fontes de suporte social, de 

ajudas diversas, de sentimento de pertença, de confiança e de encorajamento. 

Conforme Erbolato (2012), os idosos costumam ter amigos da mesma faixa etária, 

permitindo interação entre “iguais”, e não entre diferentes gerações. Essa similaridade na 

amizade dos idosos é fruto, na maior parte das situações, do desprezo dos jovens e adultos 

em relação ao relacionamento com os idosos, tidos como desinteressantes, desatualizados e 

repetitivos. Nesse sentido, Beauvoir (1990) e Bosi (1994) registram que a falta de 

reconhecimento e de reciprocidade dos adultos com os idosos, além da discriminação e o 
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desprezo, impedem o estabelecimento de vínculos de amizades e trocas equitativas entre as 

gerações. “Com relação à juventude e à maturidade, ele é considerado como uma espécie de 

referência negativa: não é próprio do homem, mas seu limite; fica à margem da condição 

humana; nele não a reconhecemos, e não nos reconhecemos nele” (BEAUVOIR, 1990, p. 

201).   

Almeida (2016) afirma que as mulheres idosas mantêm amizades mais íntimas que 

os homens da mesma idade, pois ainda que estes possam ter mais contatos sociais, 

geralmente não substituem os amigos perdidos. 

Erbolato (2012) verificou que quando os idosos falam sobre seus amigos, eles 

comumente incluem nas suas redes de amizades, pessoas já falecidas ou pessoas de paradeiro 

desconhecido, mas que foram importantes para eles no passado, como exemplo de virtude e 

de caráter. Esse comportamento é mais presente em idosos do sexo masculino. “Isso levanta 

a hipótese de que, nessa fase da vida, a importância da presença na memória pode ser tão 

grande quanto a presença física dos contatos humanos” (ERBOLATO, 2012, p. 144). 

Esse tipo de lembrança, onde o idoso traz à cena do discurso o amigo falecido, 

demonstra a importância de os estudiosos da memória darem mais atenção para esse tipo de 

experiência profunda de evocar e de descobrir a semântica da amizade experienciada com 

esse amigo, permitindo sua aparição através da contação das lembranças dos fatos 

vivenciados. Desse modo, o idoso pode ressignificar o que foi usufruído ao lado dessa 

amizade tão valiosa, presentificando, pela linguagem e pela escuta qualificada, as emoções 

vividas com esse amigo de outrora.   

Em uma sociedade centrada na família nuclear, a morte de amigos não resulta em 

recebimento do suporte emocional e psicológico necessário, mesmo que em muitas situações 

represente um sofrimento tal qual ou maior em relação a perda de um familiar. 

[...] a morte de amigas ou amigos entre mulheres idosas mostram que, além do 

sentimento de perda, elas experimentam crescente consciência da própria finitude 

e ameaça à autoestima, decorrentes da identificação com a pessoa falecida; 

apresentam sentimentos ambivalentes: um misto de alívio (por não terem morrido) 

e medo (pois poderiam ter morrido) (ERBOLATO 2012, p. 156). 

 

 A amizade no contexto de idosos asilados é um item à parte, devido às 

particularidades que o cotidiano asilar propicia. Tédio, falta de recursos, regras internas 

rígidas, solidão, são características comumente presentes no ambiente asilar. Por isso, é 

necessário destacar a “importância do amigo para o idoso asilado, que vê nele não somente 

uma saída da monotonia, mas ainda um apoio para o enfrentamento das dificuldades da vida 

diária e atendimento das necessidades para manutenção da vida” (SILVA et al., 2006, p. 
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278). As amizades quando ocorrem de modo voluntário e espontâneo nas instituições totais 

são altamente benéficas para qualidade de vida dos idosos num ambiente tão hostil. Os 

amigos idosos passam a compartilhar juntos os desafios de viver em uma instituição total. 

 Silva et al. (2006), em trabalho realizado em instituição total, observaram, ainda, que 

a definição de amigo para o idoso institucionalizado está associada às suas carências no 

contexto da vida asilar - falta de alguém que o ajude, que lhe dê atenção, e que possa confiar. 

“Pode-se entender que para os idosos asilados, o amigo é aquele que ajuda nas atividades de 

vida diária como: higiene corporal e do espaço físico, na mobilidade, locomoção e 

alimentação” (SILVA et al., 2006, p. 279).  

 No trabalho realizado por Silva et al. (2006), o “amigo considerado como um 

familiar” emergiu no discurso de quase todos os idosos asilados. Expressões como “ela é 

uma irmã para mim” são comuns nesses ambientes. Isso se deve, na opinião dos autores, ao 

fato de os idosos residentes em asilos sentirem-se distantes, e até abandonados por seus 

familiares, terminando por considerar seus amigos como parentes.  

Fica evidente que a maioria dos idosos entrevistados tem raros contatos com seus 

familiares, alguns não possuem família e outros se queixam de que as visitas são 

realizadas sem interesse. Assim, acreditamos ser esse o fator básico, para o 

comportamento de apego desenvolvido com os amigos de asilo, a ponto de 

considerá-los como parentes (SILVA et al., 2006, p. 278-279). 

 

 De acordo com Silva et al. (2006), diferença nas idades não qualificaram um entrave 

para formação das relações de amizade no asilo, bem como a diversidade cultural. Ambos 

os aspectos, na visão dos autores, favoreceram a troca de experiências e consequente a 

aproximação entre eles, demonstrando uma posição de alteridade nesse tipo de relação de 

amizade. Todavia, os autores observaram prevalência da relação de amizade apenas entre 

indivíduos do mesmo sexo, ou seja, as mulheres pesquisadas só tinham amizade com outras 

mulheres e os homens com outros homens. Alguns motivos, segundo os autores, podem ser 

destacados para explicar isso, como o fato de os idosos residirem em quartos apenas 

ocupados por pessoas do mesmo sexo; como também pelas atividades desenvolvidas na 

instituição que acabam por selecionar pessoas do mesmo sexo. Nas oficinas de corte e 

costura participam apenas mulheres, nos jogos de cartas e dominó, apenas homens. 

Os sistemas históricos de modelagem e reprodução de padrões culturais 

estereotipados do patriarcalismo e do machismo visível e invisível ainda são vigentes no 

início do século XXI. São sistemas homogeneizantes que persistem na velhice e continuam 

segregando homens de um lado e mulheres de outro. As crenças, atitudes e comportamentos 

instituídos e categorizados pela ideologia machista são incompatíveis com a riqueza da 
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vivência da pluralidade das trocas, que podem ser suscitadas através de novos modos de 

subjetivação a partir da experimentação política da heterogeneidade entre os gêneros, 

também na velhice. 

 Almeida (2016) observou em um Centro-Dia de Portugal diferenças marcantes nas 

relações de amizade entre homens e mulheres usuários. A autora relata que as mulheres são 

mais íntimas, próximas e divertidas; mostram uma maior satisfação em estarem na 

Instituição e apresentam mais trocas afetivas, entreajuda e aconselhamento mútuo; interesses 

e atividades são compartilhados; permanecem mais tempo no Centro-Dia e partilham 

interesses na área dos trabalhos manuais que as fazem organizarem grupos de interesse. Já 

os homens, segundo a autora, permanecem no local para as refeições e por pequenos 

períodos, principalmente, quando ocorrem jogos de cartas.  

Almeida (2016) ainda verificou que para as mulheres, as amigas perdidas são 

substituídas por membros do grupo do Centro-Dia, com idades semelhantes, com interesses 

e estilos de vida compatíveis. De forma geral, “o grupo de amizade, formado no Centro-Dia, 

tem como função principal a comunicação, a confidência, a intimidade, a familiaridade de 

interesses, a melhoria da disposição de ânimo, e resulta em benefícios emocionais que 

dependem do contato pessoal” (ALMEIDA, 2016, p. 1344). 

Bosi (2008), em seu livro intitulado “Velhos amigos”, destaca o privilégio de se ter 

amizades com os idosos, àquelas pessoas cheias de experiências e que nos passam os modos 

de vida de outras épocas, nos possibilitando distinguir os avanços ou atrasos, as descobertas 

que eles fizeram. A compreensão da história profunda de outra época, na ótica das 

lembranças dos amigos idosos, nos reposiciona historicamente em nossa própria época. Suas 

histórias tecem as experiências que possuem raízes profundas que alimentam a humanidade, 

quem as escuta com reciprocidade não as esquece amanhã. “Se ter um velho amigo é bom, 

ter um amigo velho é ainda melhor” (BOSI, 2008, p. 11). 
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CAPÍTULO V 

 

MEMÓRIAS: A IMPORTÂNCIA DO “LEMBRAR E CONTAR” 

 

“O vínculo com outra época, a consciência de ter suportado, 

compreendido muita coisa, traz para o ancião a alegria e uma 

ocasião de mostrar sua competência. Sua vida ganha uma finalidade 

se encontrar ouvidos atentos, ressonância”. 

     Ecléa Bosi 

  

Diamante, patrimônio, riqueza, ouro, fragmentos de história, conhecimento, 

sabedoria, experiências, cultura, tradição, símbolos que são utilizadas por diversos autores 

para expressar o significado das memórias dos idosos. No entanto, para se compreender e 

respeitar a semântica das memórias dos idosos é preciso uma valorização e responsabilidade 

com o Outro, se posicionando acima das exterioridades e futilidades da sociedade líquida, 

onde para a maioria das pessoas as lembranças dos idosos são insignificantes, vazias e 

desprezíveis. 

Na clássica obra “Memória e Sociedade: lembranças de velhos”, a eminente 

pesquisadora Ecléa Bosi desvela com sensibilidade e linguagem poética, a profundidade das 

experiências vividas e a importância do resgate e reconstrução das memórias de idosos. A 

evocação das memórias é um trabalho do espírito, onde o pensamento do idoso viaja pelas 

paisagens do passado, verbalizando as memórias a partir do aqui e agora, reencontrando a si 

mesmo, trazendo à tona uma gama de sentimentos e emoções vividos, que encontram 

localização e sentido existencial ao serem tocados, lembrados e expressados. 

Bosi (1994) entendeu com profundidade a necessidade de resgatar as vozes dos 

idosos que foram silenciadas e bloqueadas pela sociedade de consumo. “A sociedade 

capitalista impede a lembrança, usa o braço servil do velho e recusa seus conselhos” 

(CHAUÍ, 1994, p. 18). Objetivando explicitar esse drama opressivo de espoliação das 

memórias e reinserir os idosos na sociedade, a pesquisadora Ecléa Bosi se dedicou a 

recuperar a dignidade do grupo social que foi cruelmente oprimido e silenciado, realizando 

um trabalho no campo do pensamento e dos microcomportamentos, dando sentido e voz a 

velhice memoriosa. Nesse encontro entre a pesquisadora e o sujeito narrador (testemunha-

recordador-memorizador) as lembranças vão sendo evocadas, os acontecimentos vividos no 

corpo e na alma do idoso despojado e marginalizado socialmente vão desabrochando. Nesse 

trabalho intersubjetivo emergem as lembranças históricas na perspectiva do sujeito 

memorizador, cada uma com seu nome próprio, com sua singularidade, revelando um 
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manancial de riquezas presentes em suas memórias, histórias de sua vida, de outras vidas, 

da vida de cada um de nós, que não acontece fora da cultura.  

A história que estudamos na escola não aborda o passado recente e pode parecer 

aos olhos do aluno uma sucessão unilinear de lutas de classes ou de tomadas de 

poder por diferentes forças. Ela afasta, como se fossem de menor importância, os 

aspectos do quotidiano, os microcomportamentos, que são fundamentais para a 

Psicologia Social (BOSI, 2003, p. 13). 

 

As memórias são depoimentos de fatos individuais e plurais que emergem em 

correlação com a experiência vivida biopsicossocialmente pelo sujeito histórico recordador.  

A conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda: repassada 

de nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das paisagens caras, pela 

desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe 

ouvi-la, é desalienadora, pois contrasta a riqueza e a potencialidade do homem 

criador de cultura com a mísera figura do consumidor atual (BOSI, 1994, p. 82). 

 

O passado e a memória dos sujeitos idosos são registros internos que só se tornam 

cognoscíveis através do trabalho evocativo, de escuta qualificada da sua trajetória de vida, 

com respeito às circunstâncias inerentes pelas quais o sujeito narrador passou e suportou as 

diversas etapas de sua vida. A conversa evocativa de um idoso é um trabalho ético-político-

histórico no tempo presente, revelado pela linguagem do sujeito memorizador e pela 

disposição afetiva do sujeito ouvinte.  

 Do sujeito memorizador emergem pela linguagem os fatos ocorridos pela sua ótica, 

na sua perspectiva singular dos fenômenos vivenciados e marcados na sua alma e no seu 

corpo. O trabalho de evocação das memórias deve ser constituído como um direito e um 

dever político. Uma sociedade sem memória é uma sociedade sem história, logo, uma 

sociedade sem identidade que gera indivíduos a-históricos. 

Para Bobbio (1997), o grande patrimônio do idoso está no mundo maravilhoso da 

memória, fonte inesgotável de reflexões e lembranças sobre as pessoas e os acontecimentos 

que, ao longo do caminho, atraíram nossa atenção. Maravilhoso, este mundo, diz o autor, 

pela quantidade e variedade inimaginável e incalculável de coisas que traz dentro de si, sua 

especificidade da diferença e ao mesmo tempo de toda semelhança.   

Se o mundo do futuro se abre para a imaginação, mas não nos pertence mais, o 

mundo do passado é aquele no qual, recorrendo a nossas lembranças, podemos 

buscar refúgio dentro de nós mesmos, debruçar-nos sobre nós mesmos e nele 

reconstruir nossa identidade; um mundo que se formou e se revelou na série 

ininterrupta de nossos atos durante a vida, encadeados uns aos outros, um mundo 

que nos julgou, nos absolveu e nos condenou para depois, uma vez cumprido o 

percurso da vida, tentarmos fazer um balanço final (BOBBIO, 1997, p. 54-55). 

 

 As lembranças são refúgios preciosos que estão armazenadas dentro do cérebro 

humano. Poder expressá-las para o mundo concreto é re-fazer a trajetória de vida, dando 
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sentido e significado ao mundo subjetivamente construído, presentificando ao Outro nossa 

identidade como sujeitos históricos. 

 As memórias individuais e coletivas vão sendo produzidas, tecidas pouco-a-pouco e 

se tornam um patrimônio da pessoa. São conhecimentos e experiências advindas da cultura 

Eu-Outros da qual estamos inseridos. A família, a escola, o trabalho, a igreja, os grupos de 

amigos, o único amigo, os acontecimentos percebidos singularmente que se dão no micro e 

macrossistema, compõem o cabedal de experiências guardadas na memória.  

O jeito de falar, de andar, de vestir, os medos, as angústias, os desejos, o primeiro 

beijo, o namoro, o mergulho na praia, o cinema, a casa, a rua, o sorvete de flocos, a 

paçoquinha do amor, o mercadinho, a pizza, a cama, a treliche, os travesseiros com fronha 

branca de algodão, o cheiro do doce de abóbora, o abacate batido com leite, o peixe 

“porquinho”, a primeira bicicleta, a boneca que não chegou no dia do aniversário, as 

violências verbais e psicológicas, o divórcio dos pais, o baile em que você não dançou com 

quem queria, os desencontros, os impedimentos de fala, as mudanças abruptas de cidades 

amadas, a chegada do piano, a carta de motorista, a formatura e o casamento juntos na mesma 

semana, a despedida do trabalho na Avenida Paulista, a saída da cidade natal por conta do 

casamento, o amigo mais querido de todos - o avô que desencarnou, o retorno dos estudos, 

o estágio dentro de uma UTI, as provas na universidade, a primeira mesa só para estudar, a 

segunda formatura, a aprovação no mestrado, enfim, tudo que o sujeito depoente consciente 

ou inconsciente traz à tona tem um sentido singular e histórico, como agora descrito por 

mim. 

  A conversa evocativa como um trabalho do espírito é uma confirmação da própria 

existência, enquanto o sujeito narrador fala, e porque fala e para quem fala, pode re-fazer e 

recuperar aquilo mesmo que foi vivido, percebido e sentido. Como olhar uma marca no 

corpo, uma cicatriz, e saber localizar na memória como, onde, quando e por quê. 

Segundo Bosi (1994, p. 81), “uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser 

lapidado pelo espírito”. Contudo, para isso, a autora adverte que sem o trabalho da reflexão 

e da localização, essa lembrança será apenas uma imagem fugidia. Chauí (1994) explica que 

lembrar não é reviver, mas re-fazer. “É reflexão, compreensão do agora a partir do outrora; 

é sentimento, reaparição do feito e do ido, não sua mera repetição” (CHAUÍ, 1994, p. 20). 

Sobre o ato de re-fazer as memórias, Rocha (2012) faz uma descrição desse processo 

de criação e recriação das memórias vivas, desconectado do tempo cronológico. O trabalho 

do sujeito mnêmico não segue um percurso cronológico, e sim o percurso dos sentimentos. 
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Uma memória que traz o tempo passado não como nostalgia, mas como transporte 

que possibilita a revivência, ou um viver de novo no tempo. Uma memória viva 

que faz de cada um contador de histórias. Histórias que não são prisioneiras do 

factual, mas do sentimento das vivências, portanto, fora do tempo cronológico. 

São fragmentos de histórias que, se mantendo vivas, constituem matéria-prima 

para a criação. Portanto, a criação-recriação se faz com o que é e o que se tem 

internamente. Como renovação do que aparentemente estava adormecido 

(ROCHA, 2012, p. 110). 

 

O filósofo italiano Norberto Bobbio, na obra intitulada “O tempo da memória”, escrito 

quando já era octogenário, traz uma célebre narrativa, posicionando a importância da 

memória e das lembranças no mundo dos idosos, associando o ato de lembrar ao ato de viver. 

O mundo dos velhos, de todos os velhos, é, de modo mais ou menos intenso, o 

mundo da memória. Dizemos: afinal, somos aquilo que pensamos, amamos, 

realizamos. E eu acrescentaria: somos aquilo que lembramos. Além dos afetos que 

alimentamos, a nossa riqueza são os pensamentos que pensamos, as ações que 

cumprimos, as lembranças que conservamos e não deixamos apagar e das quais 

somos o único guardião. Que nos seja permitido viver enquanto as lembranças não 

nos abandonarem e enquanto, de nossa parte, pudermos nos entregar a elas. [...] 

recordações não aflorarão se não as formos procurar nos recantos mais distantes 

da memória. O relembrar é uma atividade mental que não exercitamos com 

frequência porque é desgastante ou embaraçosa. Mas é uma atividade salutar. Na 

rememoração reencontramos a nós mesmos e a nossa identidade, não obstante os 

muitos anos transcorridos, os mil fatos vividos (BOBBIO, 1997, p. 30-31). 

 

Recuparar uma lembrança positiva é como reaver um objeto muito querido, que não 

sabíamos bem onde estava. Que alegria o tocar novamente. Como encontrar a imagem exata 

de alguém muito amado, do qual vivemos momentos de pura delicadeza e amor. Bosi (1994) 

descreve, justifica e afirma de forma contundente que a velhice é o momento, o período 

singular de desempenhar também a nobre função social da lembrança. “Não porque as 

sensações se enfraquecem, mas porque o interesse, as motivações se deslocam, as reflexões 

seguem outra linha e se dobram sobre a quintessência do vivido; cresce a nitidez e o número 

de imagens de outrora” (BOSI, 1994, p. 81). Para Bosi (1994), a memória é um cabedal 

infinito do qual só registramos um fragmento. E complementa, dizendo: “Lembrança puxa 

lembrança e seria preciso um escutador infinito” (BOSI, 1994, p. 39). 

O narrador memorialista, através da conversa evocativa, localiza passagens dos 

acontecimentos de sua vida, reencontrando e reconstruindo a sua verdade dos fatos 

percebidos, sentidos e vividos. “Cabe-nos interpretar tanto a lembrança quanto o 

esquecimento” (BOSI, 2003, p. 18).  

O depoente se lança numa viagem, entregando-se ao trabalho do espírito, todavia só é 

capaz de atingir o seu lócus de potência se encontrar ouvidos atentos, pura ressonância. A 

disposição afetiva é chave mestra para realização desse trabalho entre narrador e ouvinte. O 

memorialista recompõe sua trajetória de vida através do rosto e do olhar do ouvinte. Das 
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evocações emergem os conteúdos internalizados de suas memórias pretéritas, 

ressignificando as lembranças, localizando-as no tempo presente, iluminando a consciência 

individual e coletiva.  

O sujeito idoso no refazer de suas memórias direciona a sua lanterna subjetiva para a 

localização de uma recordação de acordo com o tempo de seus sentimentos, sendo ele o 

navegador de suas emoções e o primeiro intérprete em cada fragmento de lembrança 

localizada. O que lembra, o que esquece, o que omite, como narra e por que fala de uma 

coisa e não outra, é fruto do mundo histórico subjetivamente construído, oriundo do seio da 

família e da cultura da qual está inserido, que pode e deve ser objeto de investigação para 

além do dito. 

A leitura e o alcance do trabalho intersubjetivo advindos da conversa evocativa com 

os sujeitos memorizadores (idosos), o tipo de análise hermenêutica aplicada, bem como a 

sensibilidade apurada e comprometida do ouvinte (pesquisador) com a dimensão ética 

universal de interdependência que atravessa todos nós, podem ser marcos da pesquisa 

científica humanizada na fronteira do inopinado.  

O trabalho desenvolvido pela Psicologia Social, bem como por outras áreas das 

Ciências Humanas, voltados a desbloquear as vozes espoliadas pela ideologia da reprodução 

social da velhice, que calaram as testemunhas de nossa própria história, apagando os rastros 

de suas memórias, é um trabalho de resistência, um compromisso humanitário, logo de agir 

político para além dos muros acadêmicos. 

 Ouvir com ressonância os idosos memorialistas também se configura em um trabalho 

de revitalização das tradições, que devem ser conhecidas e protegidas, objetivando 

depreender os modos de subjetivação, os mecanismos institucionais encobertos e os efeitos 

nefastos de dominação e poder engendrados no sujeito. O trabalho de evocação das 

lembranças pode iluminar novos caminhos de saber-fazer para as Ciências Humanas e 

revelar conhecimentos que ainda não constam nos livros.  

 O trabalho de evocação e localização resultante das narrativas advindas das memórias 

dos idosos pode viabilizar a compreensão de respostas até hoje nunca encontradas. “A 

consciência se enfraquece quando se dobra à realidade sem tensão; é preciso despregar a 

verdade das coisas por um esforço” (BOSI, 2013, p. 123).  

O trabalho realizado pela psicóloga social Ecléa Bosi, através da pesquisa e leitura 

crítica dos depoimentos provenientes dos memorialistas, gerou novas alternativas para 

compreensão dos esquemas sociais opressivos, universalizantes, totalizantes e 

homogeneizantes operados e reproduzidos sobre a discriminação e marginalização com os 
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sujeitos idosos na contemporaneidade. “O passado reconstruído não é refúgio, mas uma 

fonte, um manancial de razões para lutar” (BOSI, 2003, p. 66).  

A sociedade de consumo invisibiliza e despersonifica os sujeitos idosos, os 

classificando em uma categoria de “pessoa idosa” que despojam singularidades, identidades 

distintas se homogeneízam. “A sociedade capitalista bloqueou os caminhos da lembrança, 

arrancou seus marcos e apagou seus rastros” (CHAUÍ, 1994, p. 19). 

Um contraponto do ponto de vista biológico em relação à eclosão das lembranças é 

feito por Bobbio (1997). Já com idade acima de 80 anos, o filósofo italiano faz um auto-

relato da operação mental necessária na velhice para reconstruir memórias, expondo os 

efeitos do “desgaste” na máquina humana, e consequentemente o trabalho de paciência, 

fundamental para localizar, re-fazer e ressignificar o tempo vivido no tempo presente da 

velhice, como um balanço da trajetória de vida para si mesmo e para toda sociedade.    

O poço da memória, em uma idade como a minha, está em fim tão escavado que 

já não consigo chegar ao fundo, até porque a luz que o ilumina está cada vez mais 

fraca. Para reconstruir ainda que apenas um fragmento da vida passada, de um 

acontecimento que adoraria contar, de uma conversa que um dia me entusiasmou, 

de uma leitura que me esclareceu é preciso um paciente trabalho de reconstrução 

de pequenos traços de memória que aparecem e desaparecem, como sobressaltos 

na escuridão (BOBBIO, 1997, p. 48). 

 

Com ouvidos e olhos atentos, os estudiosos da memória imersos nas narrativas, vão 

registrando e percebendo a linguagem verbal e corporal dos narradores orais memorialistas 

carregadas de imagens e ideologias, posicionando os pesquisadores junto aos fatos, aos 

locais, as épocas, compartilhando as dores e as alegrias dos recordadores, numa viagem 

coletiva. Nesse sentido, Bosi (1994) constata a importância e o significado para o idoso do 

processo de lembrar e contar com reciprocidade. “O vínculo com outra época, a consciência 

de ter suportado, compreendido muita coisa, traz para o ancião alegria e ocasião de mostrar 

sua competência. Sua vida ganha uma finalidade se encontrar ouvidos atentos, ressonância” 

(BOSI, 1994, p. 82). 

Narrador e ouvinte irão participar de uma aventura comum e provarão, no final, 

um sentimento de gratidão pelo que ocorreu: o ouvinte, pelo que aprendeu; o 

narrador, pelo justo orgulho de ter um passado tão digno de rememorar quanto o 

das pessoas ditas importantes (BOSI, 2003, p. 61). 

 

Para Ribeiro (2012, p. 53), “a transmissão da memória tem uma dimensão mais 

ampla, que não se limita apenas ao âmbito interpessoal, mas constitui uma tarefa social que 

cabe à geração mais velha, justamente por situar-se na intersecção entre o passado e o 

presente”. Nesse sentido, dentre as capacidades dos idosos, decorrentes de suas experiências 

ao longo da vida, Abreu (2017) afirma que o idoso além de lembrar acontecimentos 
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passados, faz associações e analisa esses acontecimentos pretéritos em profundidade, 

aproveitando experiências acumuladas para formular hipóteses e aconselhamentos em base 

segura. “Quando um avô fica quietinho, com o olhar perdido no passado, não perca a ocasião. 

Tal como Aladim da lâmpada maravilhosa, você descobrirá os tesouros da memória” (BOSI, 

2008, p. 11). 

 Fogaça (2001) registra a importância do papel do idoso na formação da nossa cultura 

e da nossa sociedade, com todo seu arcabouço de experiências e conhecimentos acumulados 

ao longo dos anos. 

Como é fundamental a presença do idoso ou o velho, como queiram chamar, que 

tem muitos anos de idade e uma grande experiência acumulada, que o diferencia 

dos demais! Será que isso não é importante, para o que chamamos de “Cultura, 

Sociedade”, onde precisamos de alguém com mais experiência para podermos 

evoluir, crescer e desenvolver? Certamente, sem o acúmulo de conhecimento, ou 

seja, sem alguém para passar o conhecimento acumulado que é sempre transmitido 

por uma pessoa mais velha, nunca chegaríamos a uma evolução, pois estaríamos 

sempre começando (FOGAÇA, 2001, p. 132). 

 

A nossa cultura é construída historicamente ao longo do tempo e transmitida entre 

gerações. Sem essa transmissão cultural não há formação de identidade. A humanidade não 

está dada, o desenvolvimento moral e intelectual de um sujeito pensante é adquirido através 

da transmissão cultural e educacional.  

O trabalho advindo da exposição das memórias dos idosos é uma nobre função social 

e ao exercê-la o sujeito idoso continua a contribuir para a sociedade e para cultura como 

sujeito ativo em constante devir. O crescimento interior de um sujeito vivente se dá até a 

inexorabilidade de todas as suas forças. “Nossa memória assemelha-se a uma peneira, cujos 

furos incialmente pequenos, deixam passar pouca coisa, mas vão se tornando cada vez 

maiores e por fim, tornam-se tão grandes que quase tudo o que nela é jogado consegue 

passar” (SCHOPENHAUER, 2012, p. 82). 

Há dimensões de aculturação que, sem os velhos, a educação dos adultos não 

alcança plenamente: o reviver do que se perdeu, de histórias, tradições, o reviver 

dos que já partiram e participam então de nossas conversas e esperanças” (BOSI, 

1994, p. 74). 

 

 A convivência com os sujeitos idosos é uma escola fora da escola tradicional, é um 

aprendizado profundo de relação e colaboração mútua, onde ambos se constituem sujeitos 

em uma vivência essencialmente humana e tão escassa na contemporaneidade. A educação 

repassada pelos idosos é a educação da experiência, do feito, do ido, do vindo, do vivido, 

produzindo uma troca de conhecimento. Na convivência intergeracional, onde o idoso 

também é um aprendiz, pode ser possível abstrair e produzir novos processos de 

subjetivação, que podem auxiliar na ruptura de esquemas dominantes. 
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  Os idosos devem ter consciência da importância de sua sabedoria como um valor 

cultural humano imaterial. Buscar contribuir através do exercício político, transmitindo seus 

saberes acumulados para a desconstrução de estereótipos que se naturalizaram como valor, 

mas são anti-valores e, assim, devem ser combatidos também pelos próprios sujeitos idosos, 

visando um novo modo de se perceber as velhiceS.     

Elias (2001), refletindo sobre a importância da valorização da comunicabilidade do 

conhecimento advindo das experiências vividas e resgatadas através das memórias dos 

idosos e moribundos, descreve que “o sentido das palavras e o da vida de uma pessoa têm 

em comum o fato de que o sentido associado a elas por essa pessoa não pode ser separado 

do associado a elas por outras” (ELIAS, 2001, p. 65). Assim, os comportamentos, 

pensamentos e sentimentos de uma pessoa, não se dão fora da cultura, a consciência do 

vivido e a reflexão, advindas da comunicabilidade das suas memórias, são tão importantes 

para o sujeito depoente como também para toda a comunidade.  

 A opressão exercida com as pessoas mais velhas, espoliando suas memórias, 

impedindo-os de localizar e ressignificar o sentido singular de sua existência, calando suas 

vozes em vida, é um crime de humanidade. Somos seres vinculados uns com os outros, 

eminentemente sociais, e não podemos represar no Outro aquilo mesmo que transborda em 

nós. 

 O contraditório entre a memória oral colhida em depoimentos de sujeitos idosos 

comuns e a memória/história contada por mediadores oficializados academicamente é 

manancial de riqueza, que só olhares atentos de fecunda sensibilidade podem absorver. A 

perspectiva dos excluídos e marginalizados vem à tona, a história é revivida agora pela 

singeleza e a singularidade de corações oprimidos e corpos combalidos pela luta da 

sobrevivência , seja no chão das fábricas ou no cabo da enxada.  

A memória oral, longe da unilateralidade para a qual tendem certas instituições, 

faz intervir pontos de vista contraditórios, pelo menos distintos entre eles, e aí se 

encontra a sua maior riqueza. Ela não pode atingir uma teoria da história nem 

pretender tal fato: ela ilustra o que chamamos hoje a História das Mentalidades, a 

História das Sensibilidades (BOSI, 2003, p. 15). 

 

Mesmo com todos os argumentos que demonstram a riqueza das memórias oriundas 

de quem viveu e vive a história de seu tempo, a sociedade capitalista tende a retirar esse 

direito pleno, desprezando sua importância e biografia construídas em cada experiência. A 

história oficial, dos livros didáticos, selecionada de modo a apresentar conteúdos de 

interesses tidos como nacionalistas, e muitas vezes de veracidade duvidosa, é a única que 

tem valor, bastando para ser transmitida às novas gerações. Chauí (1994, p. 18-19) afirma 
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que “ser velho na sociedade capitalista é sobreviver, impedido de lembrar, sofrendo as 

adversidades de um corpo que se desagrega à medida que a memória vai-se tornando cada 

vez mais viva”. 

A memória não é oprimida apenas porque lhe foram roubados suportes materiais, 

nem porque o velho foi reduzido à monotonia da repetição, mas também porque 

uma outra ação, mais daninha e sinistra, sufoca a lembrança: a história oficial 

celebrativa cujo triunfalismo é a vitória do vencedor a pisotear a tradição dos 

vencidos (CHAUÍ, 1994, p. 19). 

  

 Outro detalhe extremamente valioso no exercício da memória oral é colocado por Bosi 

(2003, p. 19), “o desnível assustador de experiência vivida nos seres que compartilharam a 

mesma época”. Durante um golpe militar, por exemplo, há os que viam com bons olhos essa 

intervenção e os que enxergavam esse fato como um sistema de opressão e violação dos 

direitos dos cidadãos. O nível de detalhamento dos fatos revividos pelo depoente também é 

variável de acordo com sua sensibilidade e seu interesse por determinados assuntos. Apenas 

quem sempre apreciou a beleza dos jardins, poderá fornecer detalhes sobre flores e árvores 

típicas de jardins de uma determinada época e lugar. “Podemos colher enorme quantidade 

de informações factuais, mas o que importa é delas fazer emergir uma visão do mundo” 

(BOSI, 2003, p. 19), para isso a densidade da interpretação das memórias é fundamental para 

a extrapolação dos horizontes de pensamento de cada cultura. 

Como arrancar do fundo do oceano das idades um “fato puro” memorizado? 

Quando puxarmos a rede veremos o quanto ela vem carregada de representações 

ideológicas. Mais que o documento unilinear, a narrativa mostra a complexidade 

do acontecimento. É a via privilegiada para chegar até o ponto de articulação da 

História com a vida quotidiana. Colhe pontos de vista diversos, às vezes opostos, 

é uma recomposição constante de dados (BOSI, 2003, p. 19-20). 

 

 Segundo Halbwachs (2015), as memórias estão quase sempre relacionadas a 

experiências vividas com outras pessoas, ou em um grupo. Nesse sentido, sentimos 

dificuldades em recordar situações individuais que só dizem respeito a fronteira do Eu.  

É difícil encontrar lembranças que nos levem a um momento em que nossas 

sensações eram apenas reflexos dos objetos exteriores, em que não misturássemos 

nenhuma das imagens, nenhum dos pensamentos que nos ligavam a outras pessoas 

e aos grupos que nos rodeavam (HALBWACHS, 2015, p. 43). 

  

Halbwachs (2015) reporta que normalmente observamos dois tipos de lembranças. 

O primeiro tipo são as que podemos evocar quando desejamos. Estas lembranças estão em 

terreno comum, não sendo acessíveis somente para mim, mas foram gravadas também na 

memória de grupos que são próximos. O segundo tipo de lembranças é aquele que não 

atendem ao nosso apelo evocativo, quando a procuramos no passado nossa vontade parece 
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bater em um obstáculo. Essas lembranças normalmente são aquelas que dizem respeito 

somente a nós, sem que possamos nos apoiar na memória dos outros. 

Contudo, se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base um 

conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto integrantes do 

grupo. Dessa massa de lembranças comuns, umas apoiadas nas outras, não são as 

mesmas que aparecerão com maior intensidade a cada um deles. De bom grado, 

diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse 

mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com outros ambientes 

(HALBWACHS, 2015, p. 69). 

  

Sob outro ponto de vista, Halbwachs (2015) divide as memórias em dois tipos, uma 

memória interior e outra exterior, ou então uma memória pessoal e outra memória social, ou 

mais especificamente ainda, uma memória autobiográfica e outra memória histórica.  

A primeira receberia ajuda da segunda, já que afinal de contas a história de nossa 

vida faz parte da história em geral. A segunda, naturalmente, seria bem mais 

extensa do que a primeira. Por outro lado, ela só representaria para nós o passado 

sob uma forma resumida e esquemática, ao passo que a memória da nossa vida 

nos apresentaria dele um panorama bem mais contínuo e mais denso 

(HALBWACHS, 2015, p. 69). 

 

 Segundo Halbwachs (2015, p. 78-79), “nossa memória não se apoia na história 

aprendida, mas na história vivida”. Halbwachs (2015) cita que a história vivida tem todos os 

elementos necessários para a formação de um panorama vivo e natural sobre o qual se possa 

basear um pensamento para conservar e reencontrar a imagem do passado. 

A memória coletiva, principalmente quando revestida de uma ideologia dominante, 

pode influenciar significativamente a memória individual, de tal forma que esta seja uma 

reprodução irrefletida e não uma descrição diferenciada e viva de quem realmente esteve 

presente naquele acontecimento. Informações “vendidas” pelos setores dominantes da 

sociedade de forma a transmitir sentimentos nacionalistas ou mesmo estarem envoltos de 

“comoção” podem embaralhar as memórias reais da individualidade, promovendo a prática 

de discursos coletivos empacotados, e em várias situações inverídicos. Bosi (2003, p. 21-22) 

comenta que “quando um acontecimento político mexe com a cabeça de um determinado 

grupo social, a memória de cada um de seus membros é afetada pela interpretação que a 

ideologia dominante dá a esse acontecimento”. 

 Na opinião de Bosi (2003), a sociedade industrial espolia o tempo da classe operária, 

extraindo sua energia e sua força, provocando um ofuscamento perceptivo. O trabalhador 

oprimido experimenta longos períodos de um tempo vazio, que gera descontinuidade das 

experiências, uma ruptura do próprio viver. É possível durante o ato de lembrar e contar suas 

memórias, em períodos surrupiados pelo capitalismo, não ter nada para narrar como se não 

tivesse vivido nessa época, ou como se tivesse ocorrido um lapso temporal na sua memória.     
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As coisas aparecem com menos nitidez dada a rapidez e descontinuidade das 

relações vividas; efeito da alienação, a grande embotadora da cognição, da simples 

observação do mundo, do conhecimento do outro. Desse tempo vazio a atenção 

foge como ave assustada (BOSI, 2003, p. 24). 

 

 A pesquisa em Memória Social apresenta algumas peculiaridades em relação a sua 

execução e finalidade. Segundo Bosi (2003), sistematização das informações colhidas e 

claras coordenadas interpretativas, são etapas necessárias para se trabalhar com depoimentos 

orais. É fundamental que a interpretação dos dados seja realizada pela mesma pessoa que 

fez a coleta dos dados de campo. Bosi (2003) reforça a importância de deixar ao recordador 

a liberdade de encadear e compor os momentos do seu passado. 

Se a memória não é passividade, mas forma organizadora, é importante respeitar 

os caminhos que os recordadores vão abrindo na sua evocação porque são o mapa 

afetivo da sua experiência e da experiência do seu grupo (BOSI, 2003, p. 56). 

 

 A formação de laços de amizade entre o entrevistador e o entrevistado é outro ponto 

fundamental, segundo Bosi (2003), para a qualidade da entrevista. A amizade faz com que 

as pessoas se dirijam para uma conversa “desarmadas”. “Se não fosse assim, a entrevista 

teria algo semelhante ao fenômeno da mais-valia, uma apropriação indébita do tempo e do 

fôlego do outro” (BOSI, 2003, p. 61).  

Bosi (2003) registra ser útil o emprego de diários de campo, como o faz os etnólogos, 

onde poderão ser anotadas dúvidas e dificuldades da pesquisa, além de registros atentos das 

hesitações e silêncios do narrador. “Os lapsos e incertezas das testemunhas são o selo da 

autenticidade. Narrativas seguras e unilineares correm sempre o perigo de deslizar para o 

estereótipo” (BOSI, 2003, p. 64). 

A fala emotiva e fragmentada é portadora de significações que nos aproximam da 

verdade. Aprendemos a amar esse discurso tateante, suas pausas, suas franjas com 

fios perdidos quase irreparáveis. Ao silêncio do velho seria bom que 

correspondesse o silêncio do pesquisador (BOSI, 2003, p. 65). 

 

 Bosi (2003) descreve que durante a entrevista não se deve posicionar o memorialista 

no banco dos réus, onde este apenas deve dizer a verdade, somente a verdade. Não se deve 

refutar um fato contado pelo narrador, se inexato não invalida o testemunho. “Ele como 

todos nós, conta a sua verdade” (BOSI, 2003, p. 65). 

O trabalho de evocação das memórias, sua reconstituição e localização das 

lembranças, estão interligados com os contextos sociais determinantes. Os grupos dos quais 

o idoso fez e faz parte, as pessoas significantes, mesmo as que já faleceram, são referências 

de tempo e espaço na composição do quadro das memórias. “Esquecer um período da vida 

é perder o contato com os que então nos rodeavam” (HALBWACHS, 2015, p. 37).  
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 O relato primordial, o rico testemunho de outras épocas, através da evocação das 

memórias, presentifica quem somos, a que grupo pertencemos, o que vivemos e como 

vivemos os acontecimentos na trajetória da vida. Os quatro R’s da recordação: re-encontrar, 

re-conhecer, re-constituir e re-significar, só são possíveis com o encontro da ressonância 

advinda do Outro.  

O sentido das memórias individuais é construído pelas memórias coletivas, pelo que 

vivemos e interagimos com os outros. A memória possui um caráter múltiplo de assimilação 

advindas das experiências pessoais, grupais, familiares e sociais com as quais convivemos. 

A práxis de reconstituição das memórias é um trabalho de reaparição, de localização e 

ressignificação do tempo vivido, que se configura em valorização e reconhecimento social 

e individual para o narrador, além de descortinar novos horizontes de pensamento para o 

ouvinte, que se torna narrador de outro ouvinte, somando conhecimentos para 

compreendermos aquilo mesmo que nos inquieta. 

O trabalho de evocação das memórias é como uma partitura de música, que vai se 

compondo linha por linha, nota por nota, com sons agudos, sons graves que se diferenciam 

a cada memória localizada. A intensidade do timbre da voz, a altura da fala, podem se alterar 

de acordo com o tipo e a potência da lembrança que é tocada pelo narrador.  

A vivência da fase da velhice pode ser um período de bem-estar e qualidade de vida 

a partir do justo reconhecimento e valorização do tempo vivido, que desperta e fortalece o 

sujeito idoso no tempo presente, ampliando a consciência de sua individualidade, rumo a 

novos aprendizados e aquisições de novos repertórios de memórias, inclusive na velhice.  

 O idoso, como sujeito do seu tempo, pode e deve realizar a práxis da função social 

da memória, como um exercício de cidadania, presentificando seu passado, revelando 

possibilidades inusitadas de produção de vida, descortinando para si e para o outro o tempo 

vivido como substrato de um saber em profundidade, que quando localizado pode ser 

ressignificado. Os sujeitos idosos através de um conjunto de saberes acumulados, 

experiências absorvidas no fazer cotidiano, contribuem socialmente com o seu trabalho de 

transmissão de um saber formal ou informal de responsabilidade irrecusável pelo Outro, 

colaborando com o processo de socialização dos mais jovens.  
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CAPÍTULO VI 

 

FUNDAMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 6.1. Produção de narrativas sob inspiração etnográfica  

 

“O desenvolvimento da ciência etnográfica não pode, em última 

análise, ser compreendido separado de um debate político-

epistemológico mais geral sobre a escrita e a representação da 

alteridade”.  

James Clifford 

 

 A utilização de narrativas e oralidade vem sendo cada vez mais difundida na 

produção do conhecimento no âmbito das Ciências Humanas. O uso de narrativas sob 

inspiração etnográfica permite que os pesquisadores explorem ao máximo a subjetividade 

implícita nos discursos dos entrevistados, trazendo os fatos, a história do tempo presente e 

do tempo passado. A relação que se estabelece entre o pesquisador preparado e o sujeito 

mnêmico possibilita descobrir e capturar o dito e o não dito dos microcomportamentos. 

Já no campo da pesquisa, as narrativas têm sido usadas como um instrumental de 

coleta de dados. Se é verdade que o homem é um ser contador de histórias [...], a 

investigação de caráter qualitativo tem tido o mérito de explorar e organizar este 

potencial humano, produzindo conhecimento sistematizado através dele 

(CUNHA, 1997, on-line). 

 

No Brasil, Ecléa Bosi foi uma das autoras que mais retratou a poesia nas narrativas 

advindas da evocação das memórias dos velhos. Segundo Bosi (1994, p. 88), “a narração é 

uma forma artesanal de comunicação. Ela não visa a transmitir o ‘em si’ do acontecido, ela 

o tece até atingir uma forma boa. Investe sobre o objeto e o transforma”.  

A expressão dos conteúdos experienciados e interpretados pelo pesquisador 

atravessam o campo semiótico cultural, social e político, delineando um ponto e um bordado 

na rede de interdependência humana. Encontra mais pontos e bordados compondo um 

formato ou um desformato, que pode se desmanchar e ser reconstruído ao puxar um nó, e 

entrelaçar com novos pontos, tecendo a dinâmica da revelação cognoscível das memórias, 

das relações sociais, através das narrativas advindas da alteridade pelo uso do método 

etnográfico e da hermenêutica do inaudito.  

Bosi (1994, p. 90) ainda coloca que “entre o ouvinte e o narrador nasce uma relação 

baseada no interesse comum em conservar o narrado que deve poder ser reproduzido”.   

Insisto nos termos narrativa e oralidade. Ambas se desenvolveram no tempo, falam 

no tempo e do tempo, recuperando na própria voz o fluxo circular que a memória 

abre do presente para o passado e deste para o presente. Eu diria que a expressão 
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oral da memória de vida tem a ver mais com música do que com o discurso escrito 

(BOSI, 2003, p. 45). 

 

 A interação entre investigador e investigado no processo de construção de narrativas 

é descrito por Cunha (1997). 

É certo que o importante, na investigação, é ouvir a história do interpelado, para 

quem são dirigidas as questões investigatórias. Mas também é fundamental 

lembrar que numa provocadora entrevista não diretiva disposta a re-construir 

histórias, fatalmente haverá a interferência de quem ouve, especialmente na re-

interpretação de significados, o que mostra que uma narrativa acaba sempre sendo 

um processo cultural, pois tanto depende de quem a produz como depende de para 

quem ela se destina. De alguma forma a investigação que usa narrativas pressupõe 

um processo coletivo de mútua explicação em que a vivência do investigador se 

imbrica na do investigado (CUNHA, 1997, on-line). 

 

Em seu trabalho sobre o estudo da memória, Bosi (1994) menciona que durante o 

trabalho se portou ao mesmo tempo como sujeito e objeto. “Sujeito enquanto indagávamos, 

procurávamos saber. Objeto quando ouvíamos, registrávamos, sendo como que um 

instrumento de receber e transmitir a memória de alguém, um meio de que esse alguém se 

valia para transmitir suas lembranças” (BOSI, 1994, p. 38). 

 A necessidade da hermenêutica das memórias orais coletadas em entrevistas com 

idosos para a confecção de narrativas, também é reforçada por Bosi (2003), corroborando 

Geertz (2015) e Laplantine (2004). Segundo Bosi (2003, p. 20), “a fonte oral sugere mais 

que afirma, caminha em curvas e desvios obrigando a uma interpretação sutil e rigorosa”. 

 A pesquisa etnográfica se estabelece pelo esforço e compromisso do pesquisador de 

vivenciar a experiência in vivo da intersubjetividade no campo social, de decodificar a 

hierarquia culturalmente modelada de estruturas significantes e de interpretar o que subjaz e 

representa o próprio fenômeno estudado na perspectiva dos interlocutores em consonância 

com a fenomenologia e a hermenêutica no desvelamento do inaudito dos processos 

constituintes nos coletivos humanos. 

 O etnógrafo ao imergir no campo, mergulha numa experiência sensível de encontros, 

“Eu-Outros”, evocando o sujeito histórico, observando, anotando e escutando a 

narratividade dos interlocutores, que expõem pela linguagem corporal e verbal as 

reminiscências de intersecção entre o passado e o presente. Pelo discurso e comportamento 

in vivo dos narradores o pesquisador como segundo intérprete vai desnudando os modos de 

subjetivação introprojetados pelos interlocutores, pela cultura determinante ao qual está 

inserido.   

 O pesquisador no campo deve auto incluir-se na experiência que evoca, sem deixar 

de ser “si mesmo”, ou seja, “não se tornar um nativo”. Deve receber a concordância de sua 
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presença no contexto a ser analisado, saber que ao mesmo tempo que observa é observado, 

e da mesma forma que estranha o Outro é estranhado. Do mesmo modo que busca um saber 

no Outro, o Outro busca um saber no pesquisador. É, portanto, um campo de tensão que deve 

se estabelecer no contexto da relação dialética de reciprocidade e descoberta, tanto o 

pesquisador descobre o Outro e o que busca, bem como o interlocutor busca conhecer a 

quem fala, como fala, por que fala, o que deve não falar, o que deve esconder, o que pode 

mostrar. A imersão no campo  implica em uma disposição afetiva do pesquisador de 

constituir um vínculo com o narrador, bem como o interesse de observar e questionar as 

lógicas comportamentais modeladas pela e na cultura, onde se institui e opera politicamente 

na sociedade, onde o narrador e ouvinte estão imersos.  

 O etnógrafo deve estranhar o que é da ordem do ordinário. Enveredar pela observação 

analítica do comportamento e sua intencionalidade nas relações humanas, a partir do recorte 

do objeto de pesquisa. Observar, ouvir, registrar, descrever e interpretar a pluralidade dos 

fenômenos que emergirão no contato sensível com a alteridade.  

O pesquisador no contexto de imersão no campo pode também se defrontar com a 

dimensão da imprevisibilidade advinda das falas dispersas, murmúrios, burburinhos e 

acontecimentos. Fatos inesperados que não podem deixar de ser registrados, anotados no 

diário de campo, pois podem representar grandes objetos de análise para além do dito e, 

assim, ampliar a compreensão político-social de problemas complexos, sendo que algumas 

vezes, a depender de cada caso, o inesperado torna-se um fenômeno investigativo que pode 

mudar a construção do objeto e o direcionamento da pesquisa etnográfica já em andamento. 

“Nenhum espaço, nenhum recanto deve ser negligenciado, nem pelo olho que observa, nem 

pela mão que designa” (LAPLANTINE, 2004, p. 31).  

 A etnografia é mais que registrar as narrativas, os fatos, os atos, ritos, costumes, 

tradições, sistema de crenças, comportamentos individuais e coletivos das relações humanas. 

O exercício da etnografia como uma ciência social interpretativa é além de registrar as 

narrativas advindas dos interlocutores esperados e inesperados, se debruçar em analisar e 

interpretar os significados contidos nos micro e macro comportamentos, sentimentos e 

padrões estilísticos modelados de se fazer sujeito no contexto social da sociedade analisada. 

Dessa forma, o etnógrafo poderá apreender e transmitir um rastro, um detalhe focalizado, 

um ponto na amarra tecidual que dos múltiplos significados possíveis da rede das estruturas 

conceptuais complexas que o ser humano é radicalmente dependente, a cultura. “A cultura 

está localizada na mente e no coração dos homens” (GEERTZ, 2015, p. 8).  
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  A etnografia é um método processual que se aplica ao contexto cultural para 

descrever e interpretar algo de extraordinário, que subjaz o comportamento ordinário do qual 

ainda não foi registrado, analisado e interpretado. Na visão de Geertz (2015), as principais 

características do trabalho de escuta e hermenêutica consistem em buscar o registro 

semiótico advindo do sujeito narrador que é o primeiro intérprete. A partir dessa análise, o 

pesquisador é o segundo intérprete do fluxo captado pela narratividade e anotações 

singulares oriundas da relação intra e intersubjetiva de imersão, objetivando o alargamento 

do discurso humano.  

O trabalho hermenêutico da ciência etnográfica é pautado na construção “fictícia” 

das narrativas em conjunto com as anotações dos diários de campo e registros objetivos e 

subjetivos captados da experiência vivida, do encontro entre narrador e ouvinte, assim como 

do local cultural que estão imersos. Todo o trabalho hermenêutico apresentado para a 

sociedade são produções da fala e da escrita, da ordem da relação e significação para “fora 

da pele”. O resultado do trabalho etnográfico advindo do “laboratório natural” como campo 

privilegiado intra e intersubjetivo de observação, de conhecimento e hermenêutica dos micro 

e macrocomportamentos expressados nas relações humanas é localizado na dimensão da 

circunstancialidade, designa um local e transmissão singular experienciada pelo pesquisador 

e narrador num dado momento no tempo e no espaço. “Qualquer generalidade que consegue 

alcançar surge da delicadeza de suas distinções, não da amplidão das suas abstrações” 

(GEERTZ, 2015, p. 17).   

A antropóloga Guita Grin Debert no livro intitulado “A reinvenção da velhice: 

socialização e processos de reprivatização do envelhecimento” aponta a etnografia como um 

campo privilegiado para a experimentação teórica e metodológica, além da hermenêutica 

sobre os estudos da velhice na nossa sociedade. 

Os obstáculos envolvidos na identificação dos mais jovens com os mais velhos 

fazem das pesquisas antropológicas sobre a velhice – especialmente aquelas 

voltadas para uma etnografia na nossa própria sociedade – um campo privilegiado 

para a experimentação teórica e metodológica e para o exercício de posturas 

hermenêuticas e engajadas (DEBERT, 2012, p. 237). 

 

Na visão de Clifford (2014), o etnógrafo pode ser considerado como um segundo 

intérprete do campo privilegiado da escuta e da fala dos interlocutores da vida social. 

Transformar relações sociais em narrativas de conteúdo denso, interpretando seus 

simbolismos e significados, é função do trabalho etnográfico. “O etnógrafo deve ser capaz 

de viver no seu íntimo a tendência principal da cultura que está estudando” (LAPLANTINE, 

2004, p. 22).  
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[...] a “experiência” etnográfica pode ser encarada como a construção de um 

mundo comum de significados, a partir de estilos intuitivos de sentimento, 

percepção e inferências. Essa atividade faz uso de pistas, traços, gestos e restos de 

sentido antes de desenvolver interpretações estáveis (CLIFFORD, 2014, p. 34). 

 

Com base no artigo de Ferreri e Nobre (2010) intitulado “A festa dos canos e a noite 

das facadas: a pesquisa etnográfica e o estatuto das falas dispersas no campo” é possível 

verificar a importância da observação participante, do olhar questionador e atento do 

pesquisador imerso no campo, que deve estar para além das fronteiras previamente 

delimitadas do objeto do estudo. A linguagem e o lugar da fala na rede das estruturas 

complexas das relações sociais podem apresentar a qualquer momento, no instante mesmo 

do inesperado, um “elemento central”, que penetra e adentra o campo do discurso e que não 

estava previsto na ordem de suas reflexões e análises do fenômeno até esse dado momento. 

Faz aparecer o imponderável, podendo redefinir o direcionamento de uma experiência de 

cunho etnográfico.  

Ferreri e Nobre (2010) enfatizam a dimensão da imprevisibilidade na pesquisa 

etnográfica e apontam a importância da sensibilidade do pesquisador, que deve estar aberto 

ao inesperado advindo dos discursos dispersos no campo que escolheu para imergir e 

interagir. Deve registrar em seu diário de campo não somente as falas esperadas, como 

também as falas inesperadas.  

A missão de apreender o rotineiro e comum do objeto, obriga, por outro lado, o 

pesquisador a atentar para a relação com os eventos que ocorrem inesperadamente 

no campo, inclusive os inesperados não só para pesquisa, como para o próprio 

campo” (FERRERI e NOBRE, 2010, p. 268). 

 

O etnógrafo não deve desprezar a dimensão da imprevisibilidade no contexto de 

aplicabilidade de imersão no campo e o possível aparecimento de outros atores sociais 

ocupando o lugar da fala. O pesquisador deve atentar-se para multiplicidade das facetas no 

discurso humano e deve anotar os fatos, falas e eventos que a princípio não estavam sendo 

buscados, mas que podem se apresentar de grande relevância subjetiva para apreensão de 

causa-efeito de problemas sociais complexos da realidade concreta dos cidadãos.  

As capacidades de observação estão longe de implicar apenas o visível. A própria 

linguagem, e o etnógrafo, isto é, aquele que se esforça para transformar o olhar em 

escrita, deve desconfiar dos estereótipos e das imagens já prontas, de todo esses 

depósitos e sedimentos culturais que sempre levam à redução repetitiva do outro 

ao idêntico” (LAPLANTINE, 2004, p. 30). 

 

A observação participante se tornou uma regra obrigatória na pesquisa etnográfica. 

A observação participante difere da sequência tradicional de “observar-escutar-registrar” ou 

mesmo da tríade “atenção-pare-ouça”, ou de apenas apresentar uma simples tradução da 

experiência de imersão no campo. Para apreender e interpretar o objeto de pesquisa 
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selecionado em consonância com a ciência etnográfica o pesquisador deve aprender a ler as 

diferentes leituras possíveis de um mesmo fenômeno. Para isso deve receber uma formação 

especial antes de imergir no campo e produzir conhecimento. Dessa forma, ao utilizar o 

método da observação participante o pesquisador estará preparado para ir além de “observar-

escutar-registrar”. É preciso experimentar, mergulhar no contexto do universo da linguagem, 

da oralidade, da representação e da cultura do pesquisado, “participar-conviver-interagir”, 

captando detalhes das estruturas e regras conceptuais complexas dos acontecimentos e 

comportamentos singulares para além do dito e do visto. Registrar expressões corporais e 

verbais, gestualidades, contornos de linguagem, olhares, rupturas, disfarces, sinais, detritos, 

intensidades, proporções, bem como os símbolos que estão ocultos àqueles que apenas 

observam.  

A observação participante serve como uma fórmula para o contínuo vaivém entre 

“interior” e o “exterior” dos acontecimentos: de um lado, captado o sentido das 

ocorrências e gestos específicos, pela empatia; de outro, dá um passo atrás, para 

situar esses significados em contextos mais amplos. Acontecimentos singulares, 

assim, adquirem uma significação mais profunda ou mais geral, regras estruturais, 

e assim por diante. Entendida de modo literal, a observação participante é uma 

fórmula paradoxal e enganosa, mas pode ser considerada seriamente se 

reformulada em termos hermenêuticos, como uma dialética entre experiência e 

interpretação (CLIFFORD, 2014, p. 31-32). 

 

 A postura correta e científica do observador participante em um estudo etnográfico é 

detalhada por Clifford (2014), que ressalta o laborioso trabalho de campo semiótico e 

linguístico que espera o pesquisador, exigindo formação e conhecimentos antes de imergir 

no campo. O etnógrafo deve apresentar simplicidade, disposição afetiva, interesse e 

habilidade para captar o objeto de estudo, além do conhecimento sobre a dimensão da 

imprevisibilidade que configura o imponderável da pesquisa. O pesquisador não deve 

excluir, fingir que não viu, que não ouviu, o que aparece de repente no campo de estudo, 

acreditando que aquilo não se configura seu objetivo. Deve atentar-se para as falas dispersas 

no campo e fazer as anotações no diário de campo, pois fatos inesperados podem modificar 

as expectativas prévias e direcionar para mudanças nos objetivos da pesquisa. 

[...] o trabalho de campo etnográfico permanece como um método notavelmente 

sensível. A observação participante obriga seus praticantes a experimentar, tanto 

em termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da tradução. Ela requer um 

árduo aprendizado linguístico, algum grau de envolvimento direto e conversação, 

e frequentemente um “dessarranjo” das expectativas pessoais e culturais 

(CLIFFORD, 2014, p. 19-20). 

 

 A maioria das pessoas vive mergulhada desde o nascimento em somente uma cultura. 

Esta vivência em uma única cultura dificulta percebermos a existência de outras culturas 

existentes em diferentes locais. Como analisarmos e questionarmos a nossa própria cultura, 
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sem outro referencial de cultura? Como expõe Laplantine (2004), somente a experiência da 

alteridade força-nos a enxergar o que nem sequer poderíamos imaginar. Desse modo, o 

etnógrafo para exercer o que Laplantine (2004) chama de “olhar questionador”, deve buscar 

a significação das variantes, através da descoberta sensorial da alteridade proveniente de 

diferentes relações humanas, provocando o que a antropologia denomina de “deslocamento”.  

O ato de ver, informado pelos modelos (e até pelos modos) culturais, está 

estreitamente ligado ao de prever, e o conhecimento muitas vezes, nessas 

condições, não vai além de um conhecimento do que já sabíamos. Ver é, na 

maioria das vezes, por memorização e antecipação, desejar encontrar o que 

esperamos e não o que ignoramos ou tememos, a tal ponto que pode acontecer-

nos de não acreditar naquilo que vimos (ou seja, não ver) se tal não corresponde a 

nossa espera (LAPLANTINE, 2004, p. 14). 

 

Segundo Laplantine (2004), o olhar etnográfico consiste em um olhar que transcende 

o imediatamente visto. Um olhar essencialmente social e político atento ao que é comum, 

ordinário, mas também percebendo o que é extraordinário, e tanto o comum como o 

incomum devem ser estranhados pelo etnógrafo. Para a correta prática da etnografia é 

fundamental ter a capacidade de distinguir e discernir as amarras e sobreposições, 

contradições e ambiguidades da linguagem e das representações simbólicas modeladas na 

alteridade, bem como no próprio pesquisador. Também, é fundamental estar atento a tudo 

de provável e improvável que o campo privilegiado da etnografia possibilitará a quem nele 

imergir.  

A percepção etnográfica não é por sua vez, da ordem do imediatamente visto, do 

conhecimento fulgurante da intuição, mas da visão (e consequentemente do 

conhecimento) mediada, distanciada, diferenciada, reavaliada, instrumentalizada 

(caneta, gravador, câmara fotográfica ou de vídeo...) e, em todos os casos, 

retrabalhada pela escrita (LAPLANTINE, 2004, p. 17). 

 

É importante salientar que a descrição etnográfica não se limita apenas a percepção 

visual, ela mobiliza todo o campo cerebral, sendo afetada por todos os cinco sentidos 

humanos, tato, olfato, audição, paladar, além da própria visão. Todas essas percepções, 

quando em trabalho de campo, devem ser audiogravadas, filmadas ou anotadas em 

cadernetas, para em outro local, serem “textualizadas” e “interpretadas” na forma de 

narrativas. “Os diários de etnografia, os cadernos sobre os quais anotamos nossas 

observações e nossas primeiras descrições não são uns propedêuticos marginais em relação 

à obra científica. Eles são os únicos meios de alcançar o estatuto científico” (LAPLANTINE, 

2004, p. 106).  

A vivência do pesquisador junto à comunidade ou a sociedade a ser investigada é 

comumente denominada dentro da etnografia de “experiência”. De acordo com Clifford 

(2014), a garantia de autoridade etnográfica tem sido obtida com a prova da “experiência” 
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nos estudos realizados. “A experiência evoca uma presença participativa, um contato 

sensível com o mundo a ser compreendido, uma relação de afinidade emocional com seu 

povo, uma concretude de percepção” (CLIFFORD, 2014, p. 35). 

Existe, pois propriamente dito “dados etnográficos”, mas antes de mais nada, 

sempre e por todo o lado, a confrontação de um etnólogo (em particular) e de um 

grupo social e cultural (em particular), a interação entre um pesquisador e aqueles 

que ele estuda. É precisamente este encontro que merece ser chamado “campo”. 

É esta confrontação e esta interação (e não “a metade”) que constituem o objeto 

mesmo da experiência etnográfica e da construção etnológica (LAPLANTINE, 

2004, p. 41). 

 

 Em um estudo etnográfico o pesquisador não deve se preocupar em se transformar 

em uma figura neutra, invisível às pessoas que representam a comunidade de seus estudos. 

É impossível dissociar observador de observado. O pesquisador imerso no campo observa e 

é observado por outros. O pesquisador necessita durante a experiência etnográfica observar 

também a “si mesmo”, suas reações, vicissitudes e emoções. Laplantine (2004, p. 24) afirma 

que “não existe etnografia sem confiança mútua e sem intercâmbio”. 

A perturbação que o etnólogo impõe com sua presença ao que ele observa e que 

acaba perturbando-o a ele mesmo, longe de ser considerado como um obstáculo 

epistemológico que conviria neutralizar, é uma fonte infinita fecunda de 

conhecimento. Auto incluir-se não apenas socialmente, mas também 

subjetivamente faz parte do objetivo científico que procuramos construir, assim 

como do modo de conhecimento característico do trabalho do etnólogo. A análise, 

não somente das reações dos outros à nossa presença, mas de suas próprias reações 

as reações dos outros, é um instrumento por excelência, que traz à nossa disciplina 

vantagens científicas consideráveis, desde que saibamos tirar partido delas 

(LAPLANTINE, 2004, p. 17). 

 

 O trabalho do etnógrafo não cessa com o término dos trabalhos de campo, é 

necessário agora que a experiência evocada do contato sensível seja interpretada, organizada 

e textualizada de modo a transmitir e revelar essa hermenêutica social e política a outras 

pessoas que não vivenciaram as experiências de campo. Laplantine (2004) define este 

processo como uma elaboração linguística da experiência etnográfica. Nesse processo, deve-

se evitar transcrever conteúdos tradicionalmente conhecidos e informações já divulgadas, 

mas sim “fazer surgir o que ainda não foi dito, em suma, em revelar o inédito” 

(LAPLANTINE, 2004, p. 38). 

De acordo com Geertz (2015), a descrição etnográfica deve ser interpretativa. É 

fundamental interpretar o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida consiste em 

tentar salvar o “dito” em um discurso, evitando a possibilidade de extinguir-se, bem como 

fixá-lo em formas pesquisáveis. Nesse sentido, Bosi (2003) complementa a participação do 

leitor na interpretação dos signos contidos nas narrativas de memórias.  
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Antes de ser registradora, fui uma ouvinte privilegiada da memória. Mas o leitor 

só vai apanhar o registro dos depoimentos, naturalmente com figuras de linguagem 

e terá que transformar signos escritos num contínuo interior – que é a recuperação 

do oral (BOSI, 2003, p. 47). 

 

 O texto etnográfico nunca é uma “produção definitiva”, dotada de uma verdade 

universal e estática, também não é produzido para converter pessoas a um determinado ponto 

de vista. “A descrição etnográfica não é apenas uma atividade perceptiva e linguística que 

toma esta ou aquela cultura como objeto, ela é uma atividade que se reforma e se reformula 

permanentemente através do contato com determinada cultura” (LAPLANTINE, 2004, p. 

121). Segundo Geertz (2015, p. 21), “a vocação essencial da antropologia interpretativa não 

é responder às nossas questões mais profundas, mas colocar à disposição as respostas que 

outros deram – [...] – e assim incluí-las no registro de consultas sobre o que o homem falou”. 

 Guiados pela visão pós-moderna de Clifforf Geertz, a narrativa passou a ser a forma 

textual produzida pelos etnógrafos, que viram a importância da inclusão da “poética” na 

construção etnográfica.  

 

 

6.2. Procedimentos metodológicos 

 

 Foi realizado um estudo de narrativas a partir de um trabalho de campo de observação 

participante, tendo a pesquisa cunho qualitativo e descritivo.  

 

6.2.1. Local de realização da pesquisa 

 

  O estudo foi conduzido em um Centro-Dia público, localizado em um município do 

interior do Estado de São Paulo. O trabalho de campo foi realizado no período de setembro 

a novembro de 2017. 

 

6.2.2. Identificação e seleção do grupo de idosos a serem entrevistados 

 

 Foram entrevistados 19 idosos usuários do Centro-Dia há pelo menos três meses. 

Esses idosos participantes do projeto possuíam idade igual ou superior a 63 anos, e não 

apresentavam alteração aparente da capacidade cognitiva (lucidez). Também, foram 

coletados depoimentos de três funcionários e de um trabalhador voluntário do Centro-Dia. 

Todos os entrevistados concordaram livremente em participar da pesquisa e assinaram o 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I), tendo garantido a não 

identificação de seus nomes. Dessa forma, todos os nomes apresentados no trabalho foram 

modificados. Os dados socio-demográficos dos idosos participantes da pesquisa, como sexo, 

idade, estado civil, tempo como usuário do Centro-Dia e escolaridade são apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resumo dos dados sócio-demográficos de idosos usuários do Centro-Dia 

participantes da pesquisa. 

Nome 

modificado 
Sexo Idade 

(anos) 
Estado 

civil 
Tempo no Centro-

Dia (meses) 
Escolaridade 

Isaura Feminino 91 viúva 24 Sem alfabetização 

Hercília Feminino 79 viúva 38 Sem alfabetização 

Olga Feminino 86 viúva 3 Sem alfabetização 

Celestino Masculino 63 casado 14 Primeiro grau incompleto 

Augusta Feminino 73 casada 43 Primeiro grau incompleto  

Clarisse Feminino 71 casada 14 Primeiro grau completo 

Alfredo Masculino 65 solteiro 17 Primeiro grau incompleto 

Heitor Masculino 70 casado 3 Primeiro grau incompleto 

Carmem Feminino 66 viúva 51 Sem alfabetização 

Natalina Feminino 87 divorciada 4 Primeiro grau incompleto 

Moisés Masculino 78 divorciado 51 Segundo grau completo 

Elvira Feminino 82 viúva 32 Sem alfabetização 

Amélia Feminino 74 viúva 20 Primeiro grau completo 

Dalva Feminino 63 divorciada 27 Segundo grau incompleto 

Jandira Feminino 75 viúva 17 Sem alfabetização 

Quitéria Feminino 74 viúva 21 Primeiro grau incompleto 

Bernadete Feminino 79 viúva 14 Primeiro grau incompleto 

Vanda Feminino 82 viúva 7 Primeiro grau incompleto 

Ivone Feminino 80 viúva 8 Primeiro grau incompleto 

 *Dados fornecidos pela coordenação do Centro-Dia. 

 

6.2.3. Encontros de aproximação e geração de vínculo de confiança 

 

 Após a definição do grupo de idosos participantes do projeto foram realizados 

encontros informais, visando proporcionar uma aproximação dos idosos com a 

pesquisadora, viabilizando um início de processo de abertura e vínculo de confiança, 
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próprios da amizade. Bosi (1994), trabalhando com a memória de velhos na cidade de São 

Paulo, aponta que o principal esteio do seu método de abordagem foi à formação de um 

vínculo de amizade e confiança com os recordadores. Segundo Bosi (2003), esse vínculo 

não traduz apenas uma simpatia espontânea desenvolvida durante a pesquisa, mas resulta de 

um preparo e amadurecimento do pesquisador para se aproximar, conhecer, colher e 

interpretar o fenômeno que se revela como um “trabalho do idoso”.  

 

6.2.4. Realização das entrevistas e observação participante 

 

 Entrevistas audiogravadas (prévia autorização das participantes), utilizando roteiro 

semi-estruturado (ANEXO II), foram realizadas de forma presencial, nas instalações do 

Centro-Dia. Os idosos tiveram liberdade para relatar suas experiências e percepções, porém, 

norteados por um foco proposto pela pesquisadora, sem deixar de considerar a dimensão da 

imprevisibilidade em todo o processo. O número e o tempo de duração das entrevistas de 

cada idoso não foram pré-estabelecidos, ficando a cargo da sensibilidade da pesquisadora 

para definir o momento da sua finalização. Os idosos também tiveram total liberdade para 

escolher os melhores dias e horários para a realização das entrevistas, além do local em que 

se sentiam mais confortáveis dentro das instalações do Centro-Dia. 

 O trabalho de observação participante viabilizou o registro de anotações em diário 

de campo de expressões corporais, reações físicas, pausas, demonstrações emocionais, entre 

outros comportamentos não registrados pelas audiogravações. De acordo com Alcântara 

(2009, p. 54), “aspectos como gestos, silêncios e olhares foram imprescindíveis para captar 

informações não contidas no discurso de entrevistados, no caso, idosos asilados”. “O silêncio 

na pesquisa não é uma técnica, é como que o sacrifício do eu na entrevista que pode trazer 

como recompensa uma iluminação para as ciências humanas como um todo” (BOSI, 2003, 

p. 65). 

 

6.2.5. Descrições do ambiente/cotidiano do Centro-Dia 

 

 Durante todo o período de imersão no Centro-Dia foram registradas em diário de 

campo informações como as atividades socio-educativas realizadas diariamente; descrições 

do local, com enfoque na estrutura física; impressões sobre o cotidiano e o relacionamento 

dos internos com os funcionários da Instituição; e a participação dos familiares junto às 

atividades do Centro-Dia. Estes registros foram de suma importância, entre outras razões, 
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para entender os mecanismos e as oportunidades de socialização entre idosos, entre idosos e 

funcionários e entre idosos e o público externo.  

 

6.2.6. Transcrição das audiogravações 

 

 Após o término das entrevistas foi realizada a transcrição do oral para o escrito, 

mantendo a originalidade do conteúdo das narrativas. 

 

6.2.7. Análise e discussão das narrativas 

 

 As narrativas foram analisadas a partir da compreensão de que o depoente não é 

tomado como alvo de interpretações, mas que seja tomado como intérprete, ele mesmo das 

suas narrativas.  
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CAPÍTULO VII 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1. Centro-Dia: idosos atendidos e quadro de funcionários 

 

“Os idosos têm que trabalhar a cabeça, desenvolver a cabeça, e aqui 

no Centro-Dia a gente faz isso, mas lá no asilo não. De todos os 

idosos que estão lá, cinquenta por cento não duram nada” 

(MOISÉS).   

 

Dos dezenove idosos participantes da pesquisa, quinze eram mulheres e quatro eram 

homens. Essa proporção de 79% de mulheres e 21% de homens reflete de forma bastante 

aproximada a proporção entre homens e mulheres do total de usuários desse Centro-Dia. 

Maior longevidade das mulheres em relação aos homens, associada a uma maior 

sociabilidade das mulheres, principalmente na fase da velhice, podem explicar essa 

“feminização dos usuários do Centro-Dia”.  

Das quinze mulheres participantes da pesquisa, onze são viúvas, o que mostra que 

além da feminização, há também uma “viuvilização dos usuários do Centro-Dia”, ou seja, 

essa Instituição abriga usuários que são na maior parte mulheres viúvas, e esta informação é 

muito importante para nortear a programação de atividades. Duas das mulheres entrevistadas 

são divorciadas e duas são casadas, sendo que seus maridos também são usuários desse 

Centro-Dia. Um detalhe importante é que duas dessas usuárias, uma atualmente casada e 

outra divorciada, também já foram viúvas. Em relação ao estado civil dos homens, um é 

solteiro, um é divorciado e dois são casados. A questão da longevidade entre mulheres e 

homens se torna muito clara e representativa com esses dados sócio-demográficos do 

Centro-Dia, refletindo o fenômeno que vem ocorrendo no Brasil.  

  Os usuários do Centro-Dia são pessoas nascidas nas décadas de 20, 30, 40 e 50 do 

século vinte, ou seja, todos tiveram sua infância e adolescência antes do início da pós-

modernidade, período em que a infância não tinha diretos, só deveres, bem como conviveram 

com o período da ditadura militar no Brasil. Importante ressaltar que no grupo dos idosos 

entrevistados com idade igual ou acima de 80 anos, todos são mulheres, reforçando os 

indícios de maior longevidade do sexo feminino. 

 Apenas cinco participantes da pesquisa frequentam o Centro-Dia há menos de um 

ano. Os idosos que frequentam o Centro-Dia há mais tempo completaram 51 meses como 
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usuários desse Equipamento Social, e os que foram admitidos a menos tempo completaram 

três meses na Instituição.  

 Quase todos os entrevistados têm em comum a origem advinda do meio rural, 

trabalhando em atividades agrícolas em uma época que quase não se utilizava implementos 

e máquinas agrícolas, sendo o trabalho braçal na roça e no cabo da enxada o sustento e a 

ocupação social destes idosos, principalmente durante a infância, adolescência e juventude. 

Independentemente de ser homem ou mulher todos trabalhavam igualmente na dura lida do 

campo. Interessante observar, que no quesito mulher trabalhando na roça não existia 

machismo. Todavia, no trabalho da casa, o homem não ajudava, logo, desde cedo, essas 

mulheres foram assujeitadas a cargas de trabalho exaustivas, realizando uma dupla jornada. 

A baixa escolaridade é outra marca característica deste grupo de idosos, sendo que 

seis idosos entrevistados são analfabetos. Reflexos de uma sociedade ainda sem lugar para 

infância, direcionando os tidos “adultos em miniatura” ao tempo vazio do trabalho quase 

escravo, sem ou com pouquíssimas oportunidades de estudo.  

 O elevado número de filhos é outra característica em comum à maioria dos sujeitos 

idosos. Todas as idosas entrevistadas foram mães biológicas. O número de filhos das 

mulheres entrevistadas variou de 2 a 14, sendo a média destas mulheres de 7,1 filhos. Essa 

taxa de fecundidade é muito superior a atual brasileira que está em torno de 1,9. Quatro 

mulheres entrevistadas experenciaram a dor de perder ao menos um filho, sendo que uma 

das entrevistadas enfrentou a morte de cinco dos seus nove filhos. 

Das 15 mulheres entrevistadas, duas moram sozinhas; duas idosas moram com os 

seus maridos; uma idosa mora com a neta; uma idosa mora com o filho; duas idosas moram 

com a filha e o genro; uma idosa mora com a sogra da filha, que também é usuária do Centro-

Dia; uma idosa mora com o namorado, que também é usuário do Centro-Dia; cinco idosas 

moram com a filha. Esse quadro mostra uma diversidade quanto aos cuidadores dos idosos, 

mas o predomínio ainda é das filhas estarem morando junto com as mães idosas. Um caso 

emblemático é o de um dos idosos participante desta pesquisa que mora em uma Instituição 

de Longa Permanência (asilo). Ele sai todos os dias úteis do asilo pela manhã para passar o 

dia neste Centro-Dia público para idosos, retornando ao asilo no final do dia, para tomar 

banho, jantar e dormir. Nenhum dos idosos do sexo masculino mora com filhos. 

 A programação semanal do Centro-Dia é bastante variada, englobando em seu 

cronograma as seguintes atividades: oficina de artes (desenhos e pinturas); oficina de 

artesanato (voluntária); atividades físicas e alongamento (educador físico); momento 

musical com dança livre; bingo; ensaio do coral; espaço aberto para religiosidade. No 
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momento, apenas representantes da religião cristã evangélica estão ocupando esse espaço 

dado pela coordenação do Centro-Dia. Quando há a impossibilidade na execução de alguma 

atividade, uma das funcionárias reúne o grupo de idosos e aplica uma atividade denominada 

de “roda de conversa”, onde os idosos têm a oportunidade de contar um pouco de sua história 

e de suas experiências de vida.   

O quadro de profissionais que integra a equipe interdisciplinar do Centro-Dia é 

composto por uma coordenadora, uma assistente social, uma profissional para atividades 

socioeducativas e socioculturais, dois cuidadores, um educador físico, uma cozinheira, uma 

auxiliar de cozinha e uma auxiliar de limpeza. Integra a equipe de modo voluntário uma 

professora de artesanato, que também é idosa (69 anos). Como pode ser observado não 

consta no quadro de funcionários um profissional da psicologia para compor a equipe 

interdisciplinar e dar à atenção, o cuidado e o suporte imprescindível ao acolhimento da 

subjetividade humana, tanto para os usuários e seus familiares, como para os funcionários 

que necessitam serem acolhidos e atendimentos em suas angústias e aflições pelo alto grau 

de responsabilidade que o trabalho exige da equipe do Centro-Dia.  

Mensalmente, ocorrem as reuniões dos funcionários do Centro-Dia com os familiares 

dos idosos. A participação de pelo menos um familiar por idoso nessas reuniões é 

obrigatória. 

 

 

7.2. Amizades anteriores e exteriores ao Centro-Dia 

  

 

“Lembro demais da Virgínia, da Leonor e da Ivete. A gente colhia 

café, trabalhávamos muito. Na minha infância eu não tinha muitas 

amigas, tinha as colegas. A gente ia, levava o almoço, encontrava 

com as meninas, mas não podia conversar”. 

Jandira 

 

 Os idosos foram convidados a falar sobre suas amizades anteriores e externas ao 

Centro-Dia. Amizades que tem ou tiveram ao longo da vida, na família, na infância, na 

adolescência, na escola, na comunidade e no trabalho.  

Isaura disse ter sido “roubada” de sua família no Nordeste quando criança e trazida 

para a Região Sudeste. Não considera essas pessoas que a “roubaram” e a criaram como 

“pais”. Apresenta dificuldades em estabelecer novos vínculos afetivos. Lembrou-se de uma 

amiga em especial na época de sua adolescência, quando gostavam de conversar sobre 
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namorados. Tem uma consideração especial com uma filha, a qual considera também como 

amiga, e gosta das brincadeiras do cunhado. 

Sobre ter uma amiga... lembro apenas de Iolanda. Ah! Que saudades de Iolanda. 

Na verdade, nós conversávamos muito, principalmente sobre namorado (risos). 

Difícil fazer amizade naquela época, esse homem, que me roubou da família de 

minha mãe, não admitia essas coisas. A Sabrina, minha filha, sempre faz festa para 

mim. Isso é amizade. A última vez que fiz aniversário, eu ganhei tanta roupa que 

nem usei tudo ainda. Meu cunhado brinca comigo, e eu brinco com ele. Ele disse 

assim: - Você precisa arrumar um namorado. Eu respondi: - De bengala basta eu 

(risos) (ISAURA). 

 

As principais lembranças de Hercília sobre amizade são da época da infância, 

amizades estas que não se perderam pelo tempo, pois vivem na memória, gerando saudades. 

Recordou as bonecas que ganhou do pai quando criança, que eram compartilhadas nas 

brincadeiras com as suas amiguinhas. A velhice, segundo Rubem Alves, é a melhor fase da 

vida para revivermos a nossa infância, como fez Hercília em sua narrativa. “Somente na 

velhice nos reencontramos com a infância, com a nossa infância” (ALVES, 2016, p. 22).  

Perdi o contato com minhas coleguinhas de infância. Casaram e foram morar 

longe. Perdi toda essa amizade do tempo de mocinha. Lembro-me da Ivani, da 

Cleide, da Joelma e da Lindalva. Brincávamos de roda, amarelinha e boneca. 

Tenho saudades... Meu pai Abílio, meu pai legítimo, me deu uma boneca enorme. 

Um bonecão (risos). Eu e outras amigas, a Magali e a Valentina, fomos dar banho 

nessa boneca e ela encolheu toda (risos). Eu chorei sabe, e a boneca coitada, que 

era um bonecão, ficou uma bonequinha. Meu pai Abílio me trouxe outra boneca, 

agora de plástico. Agora sim, eu podia lavar e dar banho nessa boneca. Tenho 

saudades de minhas amigas. Ficaram em meu coração. Queria revê-las, mas depois 

de casada tudo se perdeu. A Joelma, eu acho que faleceu. Mas, não sei mais por 

anda a Ivani, a Lindalva e a Cleide. Ah! Se pudesse encontrá-las (HERCÍLIA). 

 

Olga mesmo quando perguntada sobre amizades não conseguia parar de falar do 

marido falecido, exaltando sempre suas qualidades e externando sua saudade. Além disso, 

demonstrou autoestima elevada e orgulho de sua trajetória. Destacou uma amiga em especial 

(Natalina), com quem conviveu no meio rural e que mantém contato até hoje. Quando se 

encontram recordam episódios que experimentaram durante as escapadelas que davam 

durante o trabalho na roça. “Eu e a Natalina pegávamos aquelas melancionas, partíamos e... 

humm” (OLGA). Ademais, sente orgulho de ter sido “boia-fria”. “Você sabe o que é boia-

fria? Boia-fria é assim, a gente vai trabalhar e leva marmita, mas ficou por nome de boia-

fria. Eu fui boia-fria” (OLGA).  

 

Da época da roça, eu tenho uma amiga chamada Natalina. Nós trabalhávamos 

sempre juntas, ela com suas três filhas e eu. Quando meus filhos vão à cidade que 

ela mora hoje, eu pego uma carona e aproveito para visitá-la. De ônibus de linha, 

eu quase não vou, porque da rodoviária, até na casa dela é um pouquinho longe, e 

agora o médico disse que eu não posso andar muito longe. Mas, nossa amizade é 

a mesma. A gente conversa no telefone. É uma amizade de irmã, eu com a Natalina 

aqui no Centro-Dia e essa minha outra amiga dos tempos de trabalho na roça, que 
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também se chama Natalina. Como nós se dávamos e nos damos bem ainda. Eu 

tocava 3 mil pés de café e a Natalina também. Eu tinha o meu pedaço e ela tinha 

o dela. Nós almoçávamos juntas. Tomávamos café juntas debaixo de um pé de 

abacate. Nossa! Parece que eu estou vendo toda a fartura que tinha lá no sítio. Que 

bom! Como minha memória está boa. O japonês arrendava as terras e plantava 

melancia. Eu e a Natalina pegávamos aquelas melancionas, partíamos e... humm. 

Eu e ela comíamos a vontade. Agora, a gente se encontra e é bom que a gente 

recorda. Ela também ficou viúva faz tempo. Ela é a mesma coisa de mim, cabeça 

boa. Ela se lembra de tudo como eu. Minha amiga Natalina era também muito 

trabalhadeira. Ora quebrando milho, plantando café, de boia-fria. Você sabe o que 

é boia-fria? Boia-fria é assim, a gente vai trabalhar e leva marmita, mas ficou por 

nome de boia-fria. Eu fui boia fria (dizendo com muito orgulho). Eu estava sempre 

arrancando amendoim e quebrando milho. Um carro de milho para quebrar é 40 

balaio. Eu quebrava e amontoava um carro de milho por dia. (OLGA). 

 

Celestino em um primeiro momento confundiu amizade com namoro, onde destacou 

um amor não concretizado na sua juventude. No decorrer da entrevista ele trouxe os pais 

para a cena no que se refere a amizade, acrescentando ainda a importância do 

companheirismo advindo da convivência com a sua esposa que conheceu no próprio Centro-

Dia. 

Lembro-me de ter uma amiga sim. Uma mocinha quase da mesma idade que a 

minha. Um gostava do outro e isso marcou para mim. Nunca a namorei. Só nos 

pensamentos. Amizade não, só paquera. Amizade mesmo, eu não me lembro de 

ninguém. Amigos se eu pensar bem... meu pai e minha mãe. Eles já morreram. 

Sinto muita falta deles. Quando eu não era casado era pior ainda. A minha esposa 

preenche esse espaço em meu coração. Tive muitos colegas, mas que marcaram 

mesmo antes de vir para o Centro-Dia só meus pais (CELESTINO).  

 

Augusta destacou como amiga especial uma de suas irmãs. Também, como 

Celestino, falou sobre namorados quando questionada sobre amizade. Abriu mão do sonho 

do magistério para cuidar de seus pais doentes. “Fiz o ginásio, o cursinho para admissão, 

quando estava no meio, meu pai ficou doente” (AUGUSTA). 

Conheci muitas pessoas especiais. Sempre tive muitas amizades. Sempre me dei 

bem com todo mundo, como é aqui no Centro-Dia. Eu fiz ginásio, tinha aquela 

vontade de ser professora. Uma amiga que eu tive é a minha irmã. Éramos nove 

irmãos, sete mulheres e dois homens. Eles foram falecendo. De repente minhas 

irmãs foram morrendo. Minha irmã pulava fogueira comigo. A gente era igual em 

tudo. Sinto falta dela e do meu pai. Ele nunca bateu na gente. Ele fazia questão da 

gente estudar. Fiz o ginásio, o cursinho para admissão, quando estava no meio, 

meu pai ficou doente. Não descobriram a tempo que era câncer de próstata. Eu 

cuidei do meu pai até ele morrer. Depois eu cuidei da minha mãe também até ela 

morrer. Nós ficamos juntas até a hora que ela foi embora. Não consegui ser 

professora (AUGUSTA). 

 

Clarisse destacou duas amigas em especial que teve na época da infância e que 

mantém até hoje essas amizades. Para Montaigne (2017, p. 38), “na amizade, há um calor 

geral e universal, de resto temperado e igual, um calor constante e sereno, todo doçura e 

delicado, que nada tem de áspero e pungente”. Clarisse trouxe o amor aos pais à tona, quando 

questionada sobre amizade. Afirmou que não consegue ficar sozinha. Clarisse é uma idosa 
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que conseguiu se inserir nessa nova era digital, comunicando-se com suas amigas por meio 

de redes sociais. Conforme Irigaray (2004, p. 57), “todos os dias há novas tecnologias e 

mudanças a serem aprendidas e incorporadas na vida diária. A informatização é um exemplo 

das muitas situações que exigem dos idosos novas habilidades e competências. Desta forma, 

o mundo moderno torna-se uma reconquista”. 

Tive muitas amigas. A Romilda é muito importante. É incrível a nossa amizade. 

Eu a convidei para passar o Natal comigo. Ela perguntou se meu marido não ia 

ficar bravo. Imagine! Eu e ela ficamos até de madrugada conversando. Eu não sei 

onde a gente arruma tanto assunto. Eu a amo de paixão. Ela é costureira. Ela trouxe 

uma blusa e um vestido para mim. Um filho meu casou com a filha dela, mas não 

deu certo. Ela achou que nossa amizade seria abalada. De jeito nenhum! Eu disse 

a ela que nossa amizade é para a eternidade. Tem outra amiga que conheci no 

colégio. Eu estudei no colégio de freiras e lá eu conheci a Palmira. Eu sou uma 

pessoa que não gosto de ficar sozinha. A Palmira foi um suporte muito grande na 

minha vida. Tivemos uma amizade muito forte. Nós formamos juntas. A gente 

saia, tomávamos sorvete, comíamos lanche juntas. Se fosse hoje iam dizer: olha 

as sapatonas. E nada a haver, a gente se amava de verdade. Ela me ajudou muito 

no colégio. Na minha infância eu tive várias amigas, mas eu faço assim, separo as 

especiais. A Palmira tem sobrenome difícil. Ela é japonesa. Ela morava perto da 

minha casa. Então, quando a gente saia do colégio ela ia para minha casa ou eu ia 

para a casa dela. A gente fazia chá, batia papo, fazíamos muitas coisas juntas. 

Depois de muito tempo, quando ela estava no terceiro filho, Palmira me visitou. 

Ela estava solteira morando na cidade de São Paulo. Foi uma alegria. Até hoje a 

gente se corresponde por carta. Eu e a Romilda também nos correspondemos, mas 

por telefone. Eu ligo para ela e ela liga para mim. Eu tenho celular, tenho facebook 

e whatsapp (CLARISSE). 

 

 Em pesquisa realizada por Silva (2016), com pessoas entre 24 e 40 anos, foi 

verificado que a maioria das amizades duradouras se origina na época da adolescência e no 

início da vida adulta, sendo a escola e a universidade as instituições sociais mais marcantes 

para a formação de amizades duradouras. O local de trabalho também é citado como uma 

instituição onde foram construídas amizades duradouras, mas em menor intensidade quanto 

às duas primeiras.  

Alfredo é um homem solitário, com dificuldade de conviver com seus familiares e 

que nunca se casou. Quando questionado sobre amizade, frisa sempre que nunca precisou 

de ninguém para contar seus problemas. Uma mulher, que conheceu no ano de 2003, não sai 

de sua memória, mas aparentemente não se tratando apenas de uma amizade, e sim de um 

sentimento amoroso. Cita a sobrinha que o resgatou e com quem tem uma boa amizade.  

Foram muitas amizades ao longo da minha vida, principalmente quando vendia 

algodão-doce. Escolhia sempre as amizades melhores, lógico. Eu não vou citar 

nomes, foram tantas. Na verdade, tem uma mulher. Eu a conheci em 2003. 

Gostava de conversar com ela. Agora, contar meus problemas, nunca contei isso 

a ninguém. Dores, aflições, isso não. Na família também não falava nada. Eu não 

falo dos meus problemas com ninguém. Desabafava coisas assim do dia-dia, mas 

só. Família implicando já corto logo. Eu ficava dois meses numa cidade, partia e 

mudava para outra. Era aquele ciclo ali, e acabou. Colocava minha máquina de 

algodão-doce no ônibus, meu botijãozinho, minhas coisinhas, e ia e arrumava um 
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guardinho. Trabalhava só na parte da tarde na porta do colégio. Eu estava nisso 

até hoje, se minha sobrinha não tivesse ido me buscar. Minha família começou a 

ficar preocupada comigo. Alguns choraram, pois passaram 30 anos e ninguém 

tinha notícias minhas. Aí, me acharam lá no Mato Grosso vendendo algodão-doce. 

Pensando bem, agora estou mais seguro, minha sobrinha correu atrás para mim. 

Ela cuida de mim e hoje tenho meu lugar certo para morar. Minha sobrinha chama 

Gabriela, vira e mexe ela liga aqui no Centro-Dia. Minha amizade com ela é boa 

(ALFREDO). 

 

Alfredo apontou ainda a dificuldade de se fazer amizades em cidades de maior porte, 

onde as pessoas não andam nas ruas e as casas são protegidas por cães ferozes. O depoente 

expõe uma saudade imensa do Estado do Mato Grosso, das suas cidades pequenas, do povo 

receptivo e que se reúne nas ruas para conversar sentados em cadeiras postadas na frente de 

suas casas. Alfredo revelou que se não fosse o Centro-Dia e sua sobrinha amiga ele já tinha 

voltado para a sua querência, o Mato Grosso. A força de uma amizade e da Instituição de 

amparo à velhice foi capaz de segurar Alfredo, de fazê-lo não voltar para um local que o traz 

boas recordações. 

Você sabe como é. Em uma cidade mais ou menos grandinha não tem jeito de 

fazer amizade com ninguém. Lá no Mato Grosso não. Lá é tudo aberto e o povo é 

receptivo. As pessoas andam perto, ficam pelas ruas. Lá você chega e conversa. 

Aqui você passa em frente ao muro e o cachorro te avança. Aí não dá né. Eu saio 

de casa. Vou só à casa da minha irmã, e lá perto tem um boteco. Sento lá para 

fumar um cigarro e venho aqui no Centro-Dia. Se não fosse aqui, eu voltava para 

o Mato Grosso (ALFREDO). 

 

Heitor ao mesmo tempo em que afirmou que tem muitas amizades, não conseguiu se 

recordar de nenhuma tida como “mais profunda”, e quando citou casos de amizade apenas 

se referiu a familiares, como os tios e uma prima. Destacou seu comportamento propício à 

amizade e sua disposição para atender os amigos. Heitor apresenta uma característica única 

entre todos os entrevistados, que é o fato de conduzir um veículo automotivo, o que lhe 

confere maior autonomia. “Meus encontros são presenciais, não fico ligando. Eu vou e visito 

quem a gente considera” (HEITOR).    

Tenho bastante amizade. Sou um cara que me dou com todo mundo. Não tenho 

inimigos. Não me lembro de um vínculo assim mais profundo de amizade. Mas, 

dentro da família tenho meus tios. Desabafo com eles e eles falam também. A 

gente se vê quase todo mês. Tem uma prima minha que também posso contar. É 

na saúde e na doença, ela é ótima. Meus encontros são presenciais, não fico 

ligando. Eu vou e visito quem a gente considera (HEITOR). 

 

Carmem destacou uma amiga do seu antigo serviço, com a qual desabafava 

principalmente sobre a morte de seu segundo marido, o qual tinha grande ligação afetiva. 

Perdeu o contato com essa amiga, a qual gostaria de reencontrar. Mostrou grande dificuldade 

em ficar sozinha. Teve uma grande decepção com o seu primeiro casamento, a qual a deixou 



154 

 

sempre com uma atitude desconfiada em relação à aproximação de novas pessoas, afirmando 

que só tem amizades com pessoas que “prestam”. 

Eu sou uma pessoa que tem amizade com pessoa que presta. Aí, eu tenho amizade 

com todo mundo, desde que preste. Gosto de rir, de brincar, de passear. Mas tem 

uma coisa, eu não gosto de ficar sozinha. Se eu ficar sozinha em casa, eu começo 

a chorar. Mas, ainda bem que minha menina não sai à noite. Ela resolve as coisas 

de dia, e de dia eu estou aqui, então está tudo bem. Eu tive amizade no trabalho. 

Eu trabalhei como servente, eu chorava muito no trabalho porque meu marido 

tinha morrido. Eu contava minhas dores para essa amiga. A gente conversava 

sobre coisas do meu casamento, porque meu marido era um homem muito bom. 

Só não me levava para o céu porque não sabia o caminho. Essa minha amiga do 

trabalho me ouvia muito. Mas, ele não era o pai das minhas meninas. Meu primeiro 

marido não prestava. Eu separei, divorciei, então casei de novo, mas Deus levou 

o meu segundo marido. Essa minha amiga eu perdi o contato, queria localizar. Não 

tenho celular, não mexo com telefone. Mas, guardo em meu coração tudo que 

vivemos (CARMEM). 

 

Natalina inicialmente recordou de maneira mais intensa de uma vizinha, que a 

amparou em momento de adoecimento, com a qual mantém uma relação de amizade e 

confiança. “Eu passei mal, minhas filhas moram um pouco longe e ela me socorreu” 

(NATALINA). Comentou da luta que esta amiga passa como cuidadora de sua mãe que se 

encontra na velhice avançada. Decorrente disso, Natalina pronunciou a seguinte frase: “Ficar 

velho é triste filha” (NATALINA). Em um segundo momento, Natalina se recordou de três 

amigas que foram o seu alicerce para superar as dificuldades advindas de sua separação. 

“Elas que me deram o que comer, beber e lugar para dormir. De acordo com Alberoni (1989, 

p. 147), “no momento do perigo o amigo vem para o nosso lado, ajuda-nos, desdobra-se por 

nós”. Um dia eu comia na casa de uma, no dia seguinte na de outra, tomava banho na casa 

de uma, depois na casa de outra” (NATALINA).  

Toda vida tive amizade, eu sou muito tagarela. Tenho muita confiança na Glória. 

Ela tem até a chave da minha casa. Ela é minha amigona. Eu passei mal. Minhas 

filhas moram um pouco longe, e ela me socorreu (choro). Trazia comidinha pra 

mim. Todo o dia, ao meio dia e meio ela chegava com o almoço quentinho. Ela eu 

considero igual a uma filha. Tenho outras amigas de confiança. Glória tem 50 

anos. Ela tem a mãezinha dela que mora com ela e que dá um trabalhão. Ficar 

velho é triste filha. Tem os vizinhos, a gente conversa, mas é mais oi e tchau 

(NATALINA). 

 
Foram três amigas que me ajudaram após minha separação. Elas que me deram o 

que comer, beber e lugar para dormir. Um dia eu comia na casa de uma, no dia 

seguinte na de outra, tomava banho na casa de uma, depois na casa de outra. 

Cheguei a ficar na rua, mas essas amigas me ampararam. Claudete que já faleceu 

e sabe de toda verdade, onde ela estiver que Deus a abençoe. As outras duas 

Celinas me deram muito amor. A gente tinha amor umas na outras, nós nos 

respeitávamos muito. Eu consegui um serviço na casa do dono do aeroporto e com 

esse dinheirinho consegui alugar um lugarzinho na casa de uma senhora viúva, só 

que lá eu não podia tomar banho duas vezes por dia e nem assistir televisão para 

não gastar força e nem água. O banho à noite que eu gostava, era na casa da 

Claudete, que morava um quarteirão do lugar que eu aluguei. Tomava banho e 

jantava com elas e assim foi indo (NATALINA). 
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Stevens e Tilburg (2000) relatam que os amigos podem ser um apoio em situações 

problemáticas ou estressantes na vida dos idosos, ajudando a reduzir a angústia envolvida 

nos principais eventos da vida como a aposentadoria, a perda de um parceiro e alterações em 

sua moradia. As transições não são apenas fontes de estresse, elas também envolvem novas 

situações que requerem adaptação em comportamentos e atitudes pelo indivíduo envolvido. 

Stevens e Tilburg (2000) afirmam que amigos que já experimentaram uma experiência 

semelhante são importantes para ajudar uma pessoa a desenvolver novos papéis e padrões 

comportamentais, servindo como exemplo e fornecendo sua experiência e repertório.  

Moisés proferiu que fez muitas amizades durante sua vida, mas no momento de 

adoecimento físico contou apenas com a ajuda advinda de parentes e da ex-esposa. O fato 

de ter mudado várias vezes de município também pode ter favorecido a dificuldade em criar 

vínculos duradouros de amizade. “Cheguei moleque aqui, rodei, rodei e voltei para essa 

região, não tem como escapar” (MOISÉS). Lembrou-se com mais clareza de um amigo de 

trabalho que teve quando morava na cidade de Tupã.  

Eu morava no sítio em Teófilo Otoni. Naquele tempo a gente não pode nem falar 

de infância, não existia isso não. Antigamente não tinha diversões. Eu fiquei no 

sítio até os 12 anos, depois fui para cidade. Estudei um pouco, mas as amizades 

da adolescência eram boas. Sempre soube fazer boas amizades. O importante é 

isso, as boas amizades no trabalho, isso funciona muito bem. Às vezes você está 

deprimido, não tem coisa melhor que conversar com alguém. Antes de frequentar 

o Centro-Dia eu fiquei doente. Precisei ficar internado. Era minha ex-mulher 

mesmo que me visitava. Eu desabafava com alguns amigos de Tupã, tinha o 

Orlando, amigo de loja. Eu perdi o contato com ele, porque tive uma trajetória 

muito longa, eu andei muito. Fui em 1966 para São Paulo, saí de lá em 1984 e fui 

para Campinas, onde fiquei mais 19 anos. Aposentei-me e vim parar aqui de novo. 

Cheguei ao mesmo ponto que comecei na minha adolescência. Cheguei moleque 

aqui, rodei, rodei e voltei para essa região, não tem como escapar (risos). Nesse 

sentido é difícil manter as amizades, alguns já faleceram. É um povo antigo que a 

gente perde o contato, mas tenho dessa época boas lembranças, porque o tempo 

antigamente era completamente diferente de hoje. A amizade antigamente era 

amizade de verdade, a gente confiava na pessoa. Eram amizades sinceras. Hoje 

em dia, a gente tem dificuldade de confiar (MOISÉS). 

 

Moisés também traz uma informação relevante, relatando que na época em que 

morava no sítio não existia infância. “Antigamente não tinha diversões” (MOISÉS). Herédia 

e Casara (2000) reportam que o “lazer” passou a ter uma conotação diferente com a 

intensificação da vida urbana. “Na sociedade tradicional, marcadamente rural, não havia 

separação entre trabalho/lazer, já que tudo se dava num mesmo espaço e até numa sequência” 

(HERÉDIA e CASARA, 2000, p. 82).  

O lazer, quase sempre coletivo, dava-se com o grupo de convívio diário. Ex.: 

trabalhar cantando. Na sociedade moderna urbana, a industrialização marcou a 

divisão clara entre trabalho/lazer. A fábrica ou outro local é o lugar específico de 

trabalho, e lá as atividades são desenvolvidas de modo metódico e controlado. 
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Fica, portanto, dissociado o lazer para outro momento e lugar, separado do 

trabalho e do grupo onde ele acontece (HERÉDIA e CASARA, 2000, p. 82). 

 

Elvira demonstrou muita preocupação com a sua reputação, com o que os outros 

pensam sobre sua trajetória, mostrando ser uma pessoa de confiança. Gosta de ressaltar que 

é uma pessoa que mantém o segredo do que lhe contam. “O que o outro me conta, seja amigo 

ou não, eu seguro comigo, não passo para frente” (ELVIRA). Utiliza sempre a expressão 

“meu sistema” para indicar um padrão de comportamento, a qual lhe foi ensinado pela mãe. 

Dona Emília, uma ex-vizinha, foi a amiga lembrada por Elvira, a qual demonstrou um 

imenso carinho. “Observo que a família dos amigos pode se tornar também nossa família” 

(ELVIRA). 

Falando sério, minha amizade é doce. Eu não tenho ninguém que diga um “A” de 

mim. Nunca vi meu nome rodar. Esse é meu sistema. Esse sistema que meus pais 

me criaram, minha mãezinha nos ensinou. Tenho sobrinhas queridas demais que 

são da parte do meu marido. Elas desabafam, são como filhas, eu ouço com amor. 

Eu mantenho contato mais aproximado também com Dona Emília, minha vizinha. 

Eu morava na esquina de cima e ela na debaixo. Amigona! Somos muito amigas. 

Pessoa humilde, mas é um amor. É puro amor. Basta ela me ver que ela vem igual 

uma doida (risos). Meu carinho é a mesma coisa. Eu também ajudei muito a 

família dela, nos aniversários das netinhas eu comprava as coisas é como uma 

outra família. Observo que a família dos amigos pode se tornar também nossa 

família. Ela não tem telefone e agora eu me mudei. Faz um ano que estou morando 

com a sogra da minha filha e não posso mais ficar tomando ônibus para cima e 

para baixo. Então, quando meu filho pode me levar, ou o meu genro, para ver Dona 

Emília eu vou. A gente conversa, mas não tem só ela, tem outras mais. Agora 

mesmo, eu encontrei com uma amiga que veio aqui no CRAS e ela me deu um 

abraço carinhoso, e isso é tudo na vida da gente (ELVIRA). 

 

 Em pesquisa realizada com 2.136 idosos de diversas partes do Brasil, Alves (2007) 

verificou que a casa, as ruas do bairro, as igrejas e templos são os lugares mais citados pelos 

idosos para o encontro com amigos, mostrando que a vida no bairro é um elemento presente 

e fundamental no cotidiano dos idosos. Nesse sentido, Almeida (2016) relata a importância 

dos vizinhos na vida social dos idosos. 

Os vizinhos são também importantes na adaptação à velhice, principalmente 

quando o idoso está geograficamente afastado ou não tem família [....] São 

relacionamentos marcados por proximidade e contatos frequentes, duas 

características que podem ser associadas à provisão de auxílio, informação e 

realização de pequenas tarefas. Ainda que sejam relacionamentos não 

necessariamente íntimos, os vizinhos ajudam a criar um ambiente potencialmente 

seguro e acolhedor, são relevantes para a manutenção de sentimentos de bem-

estar, satisfação com a vida, aliviando a solidão, promovendo conversação, 

partilhando reminiscências e servindo como uma ponte entre o indivíduo e a 

comunidade (ALMEIDA, 2016, p. 1344). 

 

 Atores importantes nos espaços sociais dos idosos são destacados por Lopes (2007), 

que afirma que os vínculos de amizade são importantes alicerces para a qualidade de vida 

dos idosos.  
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O bem-estar emocional e psíquico melhora quando os idosos mantêm vínculos, 

em primeiro lugar com amigos, uma vez que os relacionamentos são de livre 

escolha; em segundo lugar, surgem os vizinhos, com os quais é possível montar 

uma rede solidária, e só em terceiro lugar aparece como importante o convívio 

com a família, que é identificada como um espaço social de vínculos muito fortes, 

marcados pela obrigação e, em consequência, altamente conflitivos. (LOPES, 

2007, p. 149). 

 

 Os dados apresentados por Lopes (2007) corroboram Erbolato (2012), que também 

em seus trabalhos de campo, verificou que o relacionamento com os vizinhos proporciona 

aos idosos ajuda prática e oportunidade de interação. São relacionamentos que se destacam 

pela proximidade geográfica e contato frequente, apesar do menor nível de intimidade. A 

estabilidade de moradia dos idosos na mesma casa, mesmo bairro, facilita a manutenção 

deste tipo de amizade. Segundo De Vries (1996) apud Erbolato (2012, p. 155), “se não 

podemos estar com os que amamos, podemos amar aqueles com quem estamos”.  

No entanto, em pesquisa realizada também por Erbolato (2012), foi constatado que 

apesar de toda relevância que os amigos apresentam na vida dos idosos, estes não são vistos 

como eventuais substitutos da família. Além disso, em caso de uma saúde fragilizada, não 

são os amigos os principais cuidadores, mas os familiares. 

Amélia demonstrou medo de fazer amizade, afirmando que todas as pessoas com que 

fez amizade “foram embora”. Narrou episódios de bulling quando estava na escola. 

Recordou de uma ex-vizinha, a qual considera amiga e com quem perdeu contato. Também, 

de uma cunhada que cuidou de seus pais na velhice, mas que agora se encontra internada 

devido a um AVC. Foi mais uma idosa a associar amizade a namoro, narrando uma tentativa 

de aproximação ocorrida com ela no Centro-Dia. 

Sou assim. Não tenho sorte com amizade. Eu faço amizade com a pessoa, aí ela 

vai embora. Eu tenho até medo de fazer amizade. Porque sempre vão embora. Eu 

tenho uma amiga aqui na cidade, mas nem sei onde ela está morando agora, a Dona 

Ermelinda. Eu peguei medo. A gente se envolve com a pessoa e ela vai embora, 

eu peguei medo. Se eu não tivesse passado no psicólogo não sei o que seria de 

mim. Na escola eu não tinha amizade com ninguém, eles me zoavam na escola 

(irritação). Eu passei por bulling. Eu não sou de brincar com ninguém, ou de brigar 

com ninguém. Arrumaram um apelido para mim, e eu andei afastada de todos. Eu 

fui para escola já grande, meu pai não me colocou pequena. E também logo ele 

me tirou. Tem a Dona Ermelinda, ela morava perto de mim. Ela se mudou e 

também se casou. Fui uma vez só na casa dela. Minha cunhada também é minha 

amiga. Ela é nova, mas agora ela teve um AVC e está em coma induzido 

(AMÉLIA). 

 

Dalva destacou a amizade com uma amiga da infância/adolescência que perdura até 

hoje. Uma amizade baseada em confiança e intimidade. Gosta de dar conselhos e mensagens 

de otimismo a essa amiga, afirmando que na vida todos os problemas passam. 

Quando eu comecei a namorar meu primeiro marido eu fazia amizade muito fácil. 

Tem uma colega minha que é da cidade de Oriente. Fiz amizade com ela quando 
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eu tinha meus 12 anos. Nós fazíamos muitas coisas juntas. Nunca briguei com ela. 

Às vezes nos falamos por telefone. De vez em quando eu vou a Oriente, e passo 

na casa dela. Ela corre atrás de mim (risos). Era uma folia e continua. Tem vezes 

que ela desabafa comigo e outras eu com ela. Mas, ela mais e eu digo: - A vida é 

assim cheia de altos e baixos, hoje você está mais sorridente, amanhã mais 

nervosa, tudo isso passa, passa. Eu também já fiquei muito nervosa (DALVA). 

 

Jandira conviveu com a rigidez do pai na infância/adolescência, que a proibia de 

encontrar com as amigas e de ter vida social compatível com a sua idade. Também, vem 

convivendo mais recentemente com a morte de suas amigas de infância. A fala de Jandira é 

baixinha, com pausas e hesitações, que instiga a capturar os microcomportamentos, 

potencializando a percepção do ouvinte. “Aprendemos a amar esse discurso tateante, suas 

pausas, suas franjas com fios perdidos quase irreparáveis” (BOSI, 2003, p. 65). Se antes o 

trabalho dava ritmo a vida, hoje é a fé que a anima, a impulsiona e dá sentido e significado 

para continuar o devir da existência.  

Como outras idosas entrevistadas, Jandira manifestou muita vontade de rever uma 

amiga ainda viva, mas a falta de autonomia, aliada a restrição de recursos financeiros, gera 

dependência de que algum familiar a leve a esse encontro, o que pouco ocorre. Os filhos 

parecem não ter tempo, ou na verdade não priorizam fatos importantes para seus pais idosos, 

como um encontro com uma amiga da infância. Imagine o bem-estar proporcionado com um 

encontro de velhos amigos, quiçá em uma tarde de domingo. Tantas lembranças, tantas 

emoções, risos e lágrimas. É a ressignificação da vida. Todavia, a entrevistada apenas pode 

manifestar a vontade de um dia rever sua amiga.  

Mais uma história de muito trabalho no campo durante a infância é revelada pelas 

narrativas de Jandira, onde o trabalho infantil ficava acima das amizades. A rotina 

extenuante da vida rural que incluía crianças, de ambos os sexos, surrupiou em grande parte 

o direito da conversa, da brincadeira, da amizade compatível com a faixa etária. Esse grupo 

de idosos que se encontra nesse Centro-Dia tem em comum o início precoce do trabalhou na 

roça desde a infância. “O trabalho dominava todo o tempo, não sobrando tempo para 

amizade” (JANDIRA). A infância desses idosos foi muito diferente da infância que é 

possível vivenciar na pós-modernidade.  

 
Lembro demais da Virgínia, da Leonor e da Ivete. A gente colhia café, 

trabalhávamos muito. Na minha infância eu não tinha muitas amigas, tinha as 

colegas. A gente ia, levava o almoço, encontrava com as meninas, mas não podia 

conversar (longa pausa). Depois eu comecei a ir passear. Quando papai deixava, 

meu irmão me levava. Muitas das amigas daquela época já morreram. Virgínia 

está viva. Ela está louca para me ver. Ela está morando em Echaporã. Tão bom ver 

os amigos. Muitos já partiram. Mas, os que ficaram quando a gente se encontra, a 

gente se abraça, conversamos tudo que dá. Não dava tempo da gente desabafar 

uma com a outra. A gente estava carpindo o café. Cada qual tinha o seu tanto para 
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tirar. Só na hora de vir embora que a gente ficava um pouco junto, que nem sempre 

dava, mas aí a gente estava tão cansada do serviço de carpi café. Quando dava 

certo de ir embora junto, ou vir junto, nós íamos falando alguma coisa no trator. 

O trabalho dominava todo o tempo, não sobrando tempo para amizade. Hoje em 

dia também não dá tempo de ter amizade. Não dá tempo, sabe por que? Eu chego 

em casa vou recolher roupa, às vezes passar roupa, guardar roupa, tomo banho. 

Outra hora, vou para o ensaio na igreja. Como hoje, eu chego em casa, minha filha 

sai para trabalhar, meu neto chega e só quer assistir televisão, então eu vou para o 

quarto (JANDIRA). 

 

Quitéria apresentou mais um depoimento mostrando a dificuldade de se fazer 

amizade em tempos onde os funcionários adultos eram substituídos por crianças na zona 

rural, nos sítios e nas fazendas. Também ressaltou a timidez, como um comportamento que 

a dificultou fazer amizades.  

Uai! Essas coisas são raras morando no sítio. Mas, a gente tinha amizade. Eu tinha 

uma colega que hoje é cunhada da minha irmã. Amizade mesmo era muito pouca. 

Sempre fui muito tímida, ficava afastada. Na adolescência e na infância eu não 

tive nenhuma amizade que tenha sido significativa, mas depois de adulta eu tenho. 

Essa amizade eu gosto muito dela. Depois que eu vim de Tupã para essa cidade, 

eu primeiramente morei no centro e depois eu mudei para um bairro mais afastado. 

Nos encontramos então quando eu mudei para esse bairro. Ela mora na mesma rua 

que eu. Desde que a gente se conheceu a gente conversa quase todo dia, 

pessoalmente mesmo (QUITÉRIA). 

 

Bernadete teve dificuldade em falar sobre suas amizades, destacando que na sua terra 

natal tinha muitas amizades, mas após vir para o Estado de São Paulo comentou apenas de 

uma amiga que mora perto de sua casa. Como os idosos já não possuem mais o trabalho 

formal, suas amizades fora do Centro-Dia acabam ficando mais restritas ao bairro, ou mesmo 

à sua rua, quando não aos próprios parentes. A entrevistada diz ter encontrado amizade e 

conforto em seu animal de estimação, fato cada vez mais comum na vida dos idosos que 

adentram a pós-modernidade e que moram sozinhos. 

Toda vida tive amizade. Todo mundo gosta de mim lá em Minas Gerais. Tenho 

amizade com Beatriz há muito tempo. Ela mora perto de mim. A gente conversa. 

Nós duas temos poucos parentes aqui. A gente está sempre conversando 

pessoalmente, mas meu grande amigo é Duque, o meu cachorro. Esse eu não deixo 

por nada e ele fica dentro de casa (BERNADETE). 

 

A amizade que nasce na vizinhança é ainda muito forte em bairros de cidades do 

interior, onde ainda as pessoas frequentam as ruas. As idas a padaria, ao supermercado, a 

feira e ao açougue são momentos de encontros entre pessoas de um bairro que podem se 

transformar em amizades. Então, os encontros que aconteciam apenas nas ruas passam a 

ocorrer na casa dos amigos. Um café junto de uma pessoa que gostamos é sempre um 

momento especial, de alegria. 

Vanda demonstrou ter dificuldade de falar sobre amizades, fato decorrente de ter sido 

muito reprimida pela família e depois pelo seu marido. Destaca apenas seu genro como uma 
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pessoa que pode desabafar um pouco sobre suas angústias e problemas. “Pessoa para 

conversar, desabafar, só meu genro” (VANDA). O avançar da idade limita o grupo de 

relacionamento e os familiares, na maioria das situações, não são as pessoas indicadas para 

essa ação de escutar problemas mais íntimos. Desse modo, a importância do profissional de 

psicologia para dar ouvido aos idosos é muito grande. Mesmo dentro do Centro-Dia, onde 

várias atividades grupais são realizadas, a conversa íntima, a verbalização que alivia um 

pouco as angústias do coração necessita ser realizada.  

Lembro toda vida. De oito anos para cá, eu me lembro de tudo. Sobre esse assunto 

aí (amizade), eu acho que eu adoeci mais por causa disso. Meu marido era muito 

ignorante, machista e aquilo eu fui trancando, trancando, trancando, aí tranquei 

mesmo, aí fiquei ruim. A pessoa para conversar eu tive, meu genro. Ele gosta 

muito de fazer brincadeira, fazer rir e minha filha também, e todas as meninas aqui 

(VANDA). 

 

A possibilidade da pluralidade de relações de amizade, da experiência de revelação 

para o alargamento de formas outras de perceber os fenômenos da vida cotidiana advinda do 

espaço privilegiado da conversa desarmada entre amigas, foi violentamente impedida pela 

sociedade machista. As mulheres até muito recentemente não podiam ter amigas, quanto 

mais amigos. As mulheres ficaram destituídas da oportunidade da função compensadora da 

amizade que atua igualando e ao mesmo tempo diferenciando uns e outros. “Meu marido era 

muito ignorante, machista e aquilo eu fui trancando, trancando, trancando, aí tranquei 

mesmo, aí fiquei ruim” (VANDA). Ressalta-se ainda, os inúmeros casos de transtornos 

psicológicos que adoecem igualmente homens e mulheres e que tem como pano de fundo a 

disseminação comportamental da cultura do machismo, ainda vigente de forma explícita e 

implícita em nossa sociedade tida pós-moderna. 

No contexto da velhice, a inexistência das amizades impedidas pela cultura enraizada 

do machismo, a ocupação quase que total do tempo com o trabalho na roça, o casamento e 

os filhos, provocaram uma diminuição da rede de apoio de ambos os sexos, 

consequentemente esses idosos apresentam menos habilidades sociais e excesso de timidez, 

o que faz com que se sintam ainda mais solitários e marginalizados. Todavia, observa-se, 

principalmente nas mulheres, agora envolvidas no ambiente do Centro-Dia, uma disposição 

interna afetiva de preencher esse grande vazio.  

Ivone relatou, como também fizeram outros idosos, que não possui inimigos. Ficou 

perceptível, que para alguns idosos é mais importante não ter inimigos do que propriamente 

ter amigos, revelando mais uma vez a escassez da vivência da amizade pouco possibilitada 

na infância e menos ainda após o casamento. Ivone colocou a “terceira idade” como uma 

faixa etária voltada aos idosos com mais autonomia física. Ivone como a maioria dos idosos 



161 

 

não tem um(a) amigo(a) fora da família para compartilhar suas angústias e sofrimentos. 

Apresenta um pensamento enraizado de que apenas Deus pode ajudá-la na maioria das 

situações da vida. Por isso, repete frequentemente o seguinte questionamento: “No que ele 

(o amigo) vai poder me ajudar? Pois, provavelmente, ele pode estar até pior que eu” 

(IVONE). No entanto, ela tem uma irmã que é a sua melhor amiga. Com essa irmã, Ivone 

consegue estabelecer uma troca íntima dos assuntos que as afligem, ela ouve e é ouvida.  

Na verdade, inimigo eu não tenho (risos). Amizade eu tenho. Tenho muitas 

amigas, porque eu já fui da terceira idade. Na época em que eu era um pouquinho 

mais nova, a gente ia para os bailes dançar. Adorava dançar mesmo. Então, eu 

tenho muito conhecimento com muita gente e todos gostam de mim. Gostam do 

meu jeito, porque eu sou bem recebida com minhas amigas. Mas, uma pessoa para 

eu desabafar, falar dos meus problemas, isso não. Isso eu só faço com nosso 

criador. Só com ele. Com ele eu converso bastante sobre os problemas da minha 

vida. Porque às vezes, contar alguma coisa para uma amiga, coitada, ela pode estar 

nas mesmas condições, ou em situação até pior. Agora claro. Algumas vezes, 

algumas coisinhas, meio de leve, às vezes a gente conversa. Tem a Margarida. Ela 

é dançarina e eu também. Nossas conversas sempre são boas. A gente não 

conversa nada de passagem da vida da gente, de família, nada. Eu nunca tive 

coragem de encontrar uma pessoa e dizer: vamos conversar, deixa eu desabafar, 

deixa eu falar, nunca fiz isso. Bem que eu queria. Bem que eu tenho vontade. 

Porque tem dias que a gente se sente muito oprimida. Bem que a gente tem vontade 

de chegar numa pessoa e desabafar. Mas, às vezes eu penso, eu vou desabafar com 

essa pessoa, o que será que ele pode dar para mim? Talvez, ela está pior que eu. 

Então, eu não desabafo com ninguém (tom emocionado). Não tem essa pessoa 

para fazer essa troca, não aconteceu. Mas, eu tenho uma irmã em Tupã, com a qual 

eu me afinizo muito. Eu ligo para essa irmã de Tupã, também porque ela é 

doentinha. Coitada, às vezes eu demoro a ligar e ela já liga. Com essa eu desabafo. 

Ela conta os problemas dela e eu conto os meus. Quando eu vou para lá, eu fico 

uma semana inteira. Nós desabafamos, nossa. Aí, rola os problemas da vida, tudo 

vai rolando, nós duas desabafando. Ela confia em mim e eu confio nela. A gente 

conta uma para outra tudo o que acontece e o que deixa de acontecer (IVONE). 

 

A amizade tolhida, bloqueada pelo trabalho infantil e pela ideologia machista, resiste 

ainda na lembrança dos idosos, que verbalizaram momentos longínquos dessas vivências 

que persistem ao tempo. Reviver os poucos amigos angariados em tempos de infância 

sombria é um exercício socialmente importante e revigorante na trajetória dessas pessoas.   

 

 

7.3. Amizades formadas no Centro-Dia 

 

“Eu tenho amizade com todos. Já saíram muitos, entraram muitos. 

São dois anos frequentando aqui. Eu amo todos de verdade. A gente 

faz caminhada, passeio, um cuida do outro”. 

Clarisse  

 

Adams e Blieszner (1998) relatam que pessoas que compartilham locais frequentados 

por pessoas de mesmo sexo, raça, classe social e idade, têm maiores oportunidades de 
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fazerem novas amizades. Nessa linha de raciocínio o Centro-Dia se destaca como um espaço 

que facilita, sobretudo, a formação de amizades entre as idosas, que tem histórico de vida 

em comum, classe social de forma geral equivalente e faixa etária próxima. 

Isaura demonstrou ter feito boas amizades no Centro-Dia, não destacando nenhum 

outro usuário em especial. Aponta que as funcionárias não tem tempo para conversar devido 

à intensiva rotina de trabalho. Também ficou presente na sua memória, um elogio feito por 

uma enfermeira que já não se encontra mais no quadro de funcionários do Centro-Dia: "Você 

está ótima, está boa para casar" (ISAURA). Pequenos elogios podem significar importantes 

estímulos na vida dos idosos, que raramente ou mesmo nunca recebem um enaltecimento. O 

elogio que vem de forma lúdica e sincera é gerador de motivação, proporcionando maior 

disposição para as trocas afetivas, além de aumentar o autoconceito e a autoestima. Para 

Isaura, o fato de ser chamada por uma abreviação de seu nome (Isa), demonstra amizade e 

carinho dos demais usuários e funcionários do Centro-Dia, e isso traz uma grande satisfação 

pessoal. Apesar de o Centro-Dia priorizar sempre trabalhos grupais que favorecem a 

socialização, observa-se que um tempo maior para conversas individuais esporádicas, 

principalmente para idosos um pouco mais retraídos, deveria ser incorporada na sua 

programação. “Esse tempo original e interior é a maior riqueza de que dispomos” (BOSI, 

2003, p. 66).  

Olha como fiz amizade aqui! As pessoas aqui me chamam de Isa. Só meus amigos 

daqui do Centro-Dia me chamam assim. Eu gosto muito de ser chamada de Isa. 

Fiz amizade com a enfermeira, mas ela foi embora. A enfermaria disse para mim: 

você está ótima, está boa para casar. Aqui não tem horário para conversar. Aqui 

não dá. Elas, as funcionárias, não têm tempo. Elas têm que dar conta de tudo. Não 

é como você agora aqui comigo com tempo para conversar. Eu converso mais com 

as mulheres daqui. Aqui no Centro-Dia não desabafo. Com Sabrina, minha filha, 

também não, porque ela cozinha, limpa as coisas, lava a roupa. Ela está sempre 

ocupada. Eu sinto falta de conversar assim tipo como a gente agora. Com você dá 

para conversar, mas com elas não dá por causa do serviço que elas têm aqui no 

Centro-Dia (ISAURA). 

 

A fala contida no discurso de Isaura: “Com você dá para conversar...”, retrata, nos 

dias atuais, a escassa disponibilidade para o Outro. O excesso de obrigações cotidianas 

impede a riqueza do contato com o Outro na constituição do si mesmo. Um e Outro moram 

juntos, mas não se encontram e a amizade geradora de futuro fica sem lugar.  

Hercília narrou a seguinte frase: “Agora na terceira idade todo mundo gosta de mim, 

vai com a minha cara”. Essa frase talvez seja o maior prêmio que uma equipe de profissionais 

de um Centro-Dia pode receber. Gerar em um idoso uma autopercepção positiva de sua 

imagem é também um trabalho psicoterápico.  
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Depois de criar 13 filhos e muitos netos, Hercília afirma: “Agora tenho mais tempo 

para amizade”. Essa é a reflexão: uma vida que não deixava espaço para se ter amizades. 

Um passado que envolve um cotidiano excessivamente cronológico, trabalho exterior, 

cuidados da casa, cuidados com os filhos, cuidados com os netos, não restando tempo para 

o cuidado de si, para o encontro com a amizade geradora de futuro. Após a entrada no 

Centro-Dia, Hercília aponta que nessa etapa da vida, aos 79 anos, liberta de boa parte das 

suas antigas atribuições, a sua alma pode enfim se entregar para experimentar a amizade. No 

entanto, não basta apenas ter o tempo para a amizade, é necessário também estar em 

ambientes propiciadores à amizade. O Centro-Dia está sendo esse local amistoso, ou seja, 

facilitador de amizade. Durante as atividades socioeducativas do Centro-Dia ocorre uma 

aproximação voluntária, uma dança onde os compassos encontram ritmos, uma inclinação 

natural para uma conversa desarmada, uma vontade de fazer contato e estar perto do Outro, 

mobilizando os sujeitos idosos a experimentarem fora do tempo cronológico a amizade que 

os faz sonhar. 

“Estou muito feliz em dar essa entrevista”. Esta frase dita por Hercília revela como 

a escuta com interesse verdadeiro, com ouvidos atentos como disse Ecléa Bosi (1994), é 

importante na vida dos idosos. Saber que alguém tem interesse na sua trajetória, nos seus 

vários anos de luta, é muito gratificante, além de terapêutico na vida de quem fala, mas 

também de quem ouve. 

 Hercília também revela uma desenvoltura em contar as histórias de sua vida para os 

outros idosos usuários do Centro-Dia. “Nós contamos histórias no grupo quando a gente está 

sentada uma perto da outra” (HERCÍLIA). Porém, não são todos os idosos que conseguem 

se socializar e contar suas histórias de vida tão facilmente como Hercília. Para estes idosos, 

seriam necessárias oficinais especiais, grupais ou individuais, que a partir da ressonância 

entre ouvinte e narrador, incentivassem e evocassem a memória oral, oferecendo aos sujeitos 

idosos a localização e a ressignificação de sua história de vida advinda da fala do depoente 

pela escuta do ouvinte qualificado.   

 A preocupação de Hercília com os outros idosos também é um fato marcante de seu 

depoimento. A falta de algum membro do grupo é logo percebida, o olhar atento quando 

alguém não vem naquele dia demonstra laços de amizade presentes na Instituição. Hercília 

conta que vai levar uma foto de uma amiga do Centro-Dia que está doente em uma viagem 

que fará para uma cidade de peregrinação de fiéis da religião católica, pedindo à Santa 

Padroeira a recuperação da saúde de sua amiga. 
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Agora na terceira idade, todo mundo gosta de mim, vão com minha cara. Agora 

tenho mais tempo para amizade. Converso tudo que tem que conversar, do tempo 

de infância, do tempo que éramos mãe (refere-se ao tempo quando os filhos ainda 

eram pequenos). Nesse tempo, lavávamos roupa, fazíamos pão, passávamos roupa 

com ferro de brasa, coisas do tempo antigo. Tenho saudades desse período. Aqui 

eu tenho amizades com todos. Todos são meus amigos no Centro-Dia. Eu sou 

tagarela, vou beijando, vou abraçando, sou uma pessoa dada (risos). Estou muito 

feliz em dar essa entrevista. Eu não tenho mágoa de ninguém, amo todo mundo. 

No grupo, quando a gente está sentada uma perto da outra, nós conversamos, 

batemos papo, contamos histórias de nossa vida, de quanto era menina, de quando 

nos casamos. Nossa! É muito bom bater papo. Eu sinto falta se alguém não vem. 

Dou falta de tudo. Nós sentimos falta. Fulano não veio, outro não veio. Dou falta. 

Esse mês, (explanando com muito orgulho) vou para Aparecida do Norte. Tenho 

um motivo especial para ir para Aparecida do Norte. Vou levar a fotografia da 

Dona Vitória que está doentinha e afastada do Centro-Dia. Vou lá cumprir uma 

promessa para ela, minha amiga aqui do Centro-Dia. Ela é uma grande amiga, mas 

todos aqui eu considero (HERCÍLIA). 

 

Elvira demonstrou ter muitas amizades no Centro-Dia, tanto com outros usuários, 

como com funcionários. “A amizade é um amor que aquece a mim e aquece a outra pessoa” 

(ELVIRA). Sobre ter diálogos mais íntimos, falar sobre seus sentimentos e desejos, apontou 

uma funcionária, como a pessoa a quem pode confiar. Todavia, esses diálogos acontecem 

em ambiente privado, somente entre as duas. Na mesma linha da narrativa de Hercília, Elvira 

é mais uma usuária que demonstrou preocupação com os outros atores do Centro-Dia. 

Quando falta alguém, é comum quererem saber o que aconteceu, o motivo da não ida ao 

Centro-Dia. Indica a preocupação e a vontade de visitar essa pessoa, caso ela esteja 

adoentada, ou saber o motivo de tantas faltas. Elvira, a despeito de sua atenção para com 

todos, faz uma declaração importante. “A idade não quer dizer distração. Sou atenta comigo 

e com eles também” (ELVIRA).  

Tenho muitas amizades aqui. Converso bastante com a Augusta. Ela é como se 

fosse uma filha. Ela é adorável. A Salete, eu acho ela muito extrovertida, muito 

legal. Com Edna eu desabafo, mas só nós duas. E tudo que eu sei, se me perguntar 

de novo, passou. Se eu vejo minhas amigas tristes, eu chego nelas. Eu sou uma 

pessoa que gosta do abraço, porque o abraço é energia, é amor, é querer, é 

felicidade. A amizade é um amor que aquece a mim e aquece a outra pessoa. 

Quando eu chego, eles estão todos já dentro da sala, eu já falo alegre para todos 

eles: - Bom dia! Eu me preocupo com eles. São três anos aqui, e assim a gente vai 

se inteirando de tudo e de todos. A idade não quer dizer distração. Sou atenta 

comigo e com eles também. Confiança, amizade, com muito amor e muito carinho, 

esse é meu sistema (ELVIRA).  

                                                                              

Olga destacou sua amizade com “outra” Natalina, agora no Centro-Dia, recordando 

de sua melhor amiga ao longo de sua vida. “Uma outra Natalina na minha vida” (OLGA). A 

coincidência de ter duas “Natalinas” como suas melhores amigas – uma fora e outra dentro 

do Centro-Dia - fez Olga se lembrar que também tem no seu grupo religioso duas amigas 

chamadas Sofia. Olga aponta dois momentos que sobram mais tempo para conversar com 

Natalina. Um ao chegar pela manhã, e outro ao término das atividades das diárias do Centro-
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Dia. Também, ressaltou que tem um lugar marcado ao lado da Natalina para a realização das 

atividades diárias. A marcação de lugares, ou seja, das cadeiras próximas, para pessoas com 

maior afinidade é uma fonte de conflitos já relatada pelas funcionárias do Centro-Dia. “Eu 

desabafo com Natalina. Só desabafo com Natalina. Eu fico ansiosa para vir para o Centro-

Dia. Eu chego e já a procuro” (OLGA). A amizade entre Natalina e Olga nasceu de um 

encontro de fragmentos semelhantes de trajetória de vida. A amizade no exercício de amor 

sem concupiscência, sem interesse material, sem necessidade de laços de sangue, que por 

encontrar a ressonância colaborativa de reciprocidade que intercala os fluxos e refluxos da 

relação intersubjetiva voluntária, pode preencher parte do vazio existencial, de um e de 

outro, iluminando as noites escuras e o desespero da solidão. 

Fiz sim, muita amizade aqui. Gosto das meninas demais. Eu não sei se elas me 

amam, mas elas sabem que eu as amo de paixão. Tinha a Gilda que era enfermeira, 

depois saiu. Entrou a Joyce, agora a Sebastiana e a Jaqueline. Fiz amizade com 

outra Natalina (risos). Por isso que eu amei quando ela disse o nome dela. A gente 

está se dando bem. Uma outra Natalina na minha vida. Tem a Augusta. Na minha 

igreja também fiz amizade com duas Sofias. Eu e Natalina sentamos juntas. Eu 

perguntei o nome dela e ela falou é Natalina, aí eu a abracei. Fiquei contente. Nós 

rimos e aí começou o nosso bate papo. A gente conversa de muitas coisas, e 

gostamos de falar do passado. Falamos até de gente ruim que fez mal para nós. A 

gente conversa sempre quando chega. Depois vamos lá para fora, fazemos as 

atividades, quando é de tarde a gente conversa de novo. Ela também é sozinha 

como eu. Tem também a Clarisse aqui no Centro-Dia. A neta dela é casada com o 

meu neto. A gente ficou amiga e somos parentes agora. A Clarisse, a noiva, casou 

aqui dentro do Centro-Dia. Foi a maior festa. Eu ainda não fui na casa da Natalina, 

mas por falta de oportunidade. Só desabafo com Natalina. Eu fico ansiosa para vir 

para o Centro-Dia. Estar aqui é muito bom. Eu já faltei, mas Natalina nunca falta. 

Eu chego e já a procuro. A Gilda quando estava aqui, a enfermeira, marcou meu 

lugar e o lugar dela, as duas juntas, de tanta afinidade que temos (OLGA). 

 

Essa forte amizade, essa ligação irresistível de Olga para com Natalina remete à 

amizade de dois filósofos: Michel de Montaigne e Étienne de la Boétie. No ensaio intitulado 

“Da Amizade”, Montaigne descreve a intensidade da sua amizade com la Boétie, 

interrompida precocemente com a morte do amigo.  

De resto, o que comumente chamamos amigos e amizades são apenas conhecidos 

e íntimos granjeados por alguma ocasião ou conveniência, por meio da qual nossas 

almas se mantêm unidas. Na amizade de que falo, elas se mesclam e confundem 

uma na outra, numa mistura tão total que apagam e não mais encontram a costura 

que as uniu. Se me pressionam a dizer por que o amava, sinto que isso só pode ser 

expresso respondendo: porque era ele, porque era eu (MONTAIGNE, 2017, p. 42). 

 

Como já apontado na entrevista com Olga, Natalina também destacou a amiga como 

a grande companheira no Centro-Dia. Bloom (1996) descreve que a amizade é 

necessariamente recíproca. “Podemos amar sem receber amor em troca, mas é impossível 

sermos amigos de quem não é nosso amigo” (BLOOM, 1996, p. 481). Natalina destacou que 

após o almoço é o melhor momento de se ter conversas particulares. “Quem cochila fica sem 
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conversar” (NATALINA). Não são todos os tipos de assuntos que os idosos querem falar 

em grupo. Há assuntos mais íntimos, mais particulares, que eles querem falar com pessoas 

mais próximas, sejam funcionários ou mesmo outros usuários. Mas, ter esse momento e um 

local discreto na opinião de Natalina parece não ser tão fácil dentro do Centro-Dia. Todo 

Centro-Dia deveria ter um “departamento de escuta qualificada”, uma sala agradável 

separada dos que querem cochilar, isso seria de grande importância para os idosos. “Aonde 

você vai tem gente aqui” (NATALINA).   

Natalina fugiu muito do tema amizade. Gosta de falar sobre o seu cotidiano em casa. 

Verbalizou suas maiores preocupações atuais, como a dificuldade motora que já enfrenta 

para executar algumas tarefas diárias de cuidado com a casa e com a sua alimentação. 

Destacou sua preocupação com a diminuição da autonomia e independência e que sente 

desespero de pensar quem vai lhe dar banho, quem vai varrer a casa, quem vai fazer a sua 

comida no futuro. Natalina também afirma que gosta de brincar com os amigos do Centro-

Dia, destacando um divertido episódio que ocorreu entre ela e Alfredo. 

O período diurno que o idoso passa no Centro-Dia atua como uma preparação que 

transita entre o consciente e o inconsciente para essa transição e evolução do grau de 

dependência do sujeito envelhescente. Ademais, a família é também preparada durante as 

reuniões mensais, onde são discutidas as questões que envolvem as particularidades do 

envelhecimento avançado e os cuidados e preparativos também para essa fase. A família vai 

se responsabilizando e compreendendo a delicadeza da iminência do momento. Uma 

estruturação e preparação para a velhice avançada a priori que não é somente do sujeito 

idoso, não é somente da família, envolve também o compromisso ético e político do Estado 

e dos demais setores da sociedade.  

Aqui eu converso com a Olga. A gente gosta de sentar perto. Aconteceu um fato 

aqui e eu fiquei do lado dela. Eu não fui na casa dela, mas ela se ofereceu para ir 

na minha casa. Ela falou: - Eu quero ir na sua casa um dia desses almoçar. Ela tem 

um problema na perna e eu também. Nós duas usamos muletas, então a gente vai 

dar um jeito. Depois do almoço aqui no Centro-Dia a gente senta lá fora. Só nesse 

horário flui uma conversa ou outra. Aonde você vai tem gente aqui. Depois do 

almoço um cochila para aqui, outro para acolá, então a gente fica conversando. 

Não vamos dormir, quem não cochila conversa. Gosto de brincar. Outro dia foi 

com o Senhor Alfredo. Ele vinha saindo do banheiro que eu achei que era das 

mulheres. Eu disse para ele: - Alfredo esse banheiro é das mulheres e ele disse: - 

Não Natalina, esse é público, tanto de um quanto de outro, na hora da precisão 

pode o homem e a mulher, mas isso quando o banheiro próprio do homem ou da 

mulher está ocupado. E a gente riu. Alfredo é gente boa, tão inteligente. Eu me 

dou com todos eles (NATALINA). 

 

O ideal é que fôssemos educados e preparados para aprender e apreender sobre o 

processo de envelhecimento em nossas vidas enquanto jovens. Todo dia cada um de nós fica 
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um dia mais velho e mais próximo da finitude. Um programa educacional que contemple a 

educação para as velhiceS ainda é uma utopia em uma sociedade que nega a velhice, 

conforme a expressão trazida por Messy (1999): “velho é sempre o outro”.  

Celestino se casou no Centro-Dia com Clarisse, outra usuária, com quem aponta ter 

também uma relação de amizade e de confiança íntima. Apresenta um comportamento mais 

retraído, mas demonstra preocupação com os outros idosos do Centro-Dia, principalmente 

com um senhor chamado Agostinho que possui algumas limitações físicas. 

Eu converso com todos aqui. Também acho que eles gostam de mim. Converso 

bastante com Senhor Agostinho. Tem hora que cumprimento ele, e ele não 

consegue levantar as mãos. Tenho dó dele e sempre busco falar com ele. A 

primeira vez que vi a Clarisse foi uma coisa muito bacana, logo falei: - Temos a 

primeira letra do nome iguais - Celestino e Clarisse. Eu falei para ela: - Clarisse, 

vou a sua casa qualquer hora dessas. Ela morava sozinha num condomínio, então 

peguei e fui, porque foi aumentando meu amor por ela. Ela é minha amiga 

também, eu desabafo com ela e ela comigo. Sabemos de particularidades um do 

outro. Tenho amizades com todos no sentido de cumprimentar e me preocupo com 

todos (CELESTINO). 

 

Clarisse sempre afirma que tem amizade e se preocupa com os demais usuários e 

funcionários. “Eu amo todos de verdade” (CLARISSE). Impressionante a preocupação uns 

com os outros, o olhar atento a quem veio, quem faltou, quem não comeu, quem está mais 

triste hoje. Como se existisse um lema de “todos cuidarem de todos”. É natural que existam 

as afinidades mais profundas, mas o senso do cuidar do coletivo, do grupo, é muito presente. 

Há nesse Centro-Dia um consciente coletivo de grupalidade, fortalecendo o vínculo das 

relações de amizades dia a dia. Clarisse reporta sua amizade e admiração pelo Senhor 

Moisés, com quem conversa sobre diversos assuntos, mas sempre destacando também sua 

atenção com todos os demais. 

Eu tenho amizade com todos. Já saíram muitos, entraram muitos. São dois anos 

frequentando aqui. Eu amo todos de verdade. A gente faz caminhada, passeio, um 

cuida do outro. Tem o Senhor Moisés. Nossa! Hoje mesmo eu fiquei um tempão 

conversando com ele. Ele é super inteligente. Ele foi padrinho do meu casamento. 

Eu quis fazer meu casamento aqui no Centro-Dia porque conheci o Celestino aqui, 

e todos vieram, participaram. Achei que a cerimonia deveria ser aqui. Todos 

concordaram e foi feito assim. Eu gosto de conversar, trocar cultura. Hoje, eu e o 

Moisés estávamos falando sobre o funcionamento do Brasil e a geografia do 

mundo. Mas hoje também, estávamos rindo, porque tem dois casais de namorados 

que se formaram também aqui no Centro-Dia, como eu e o Celestino. Então, a 

gente acha que vai rolar outro casamento em breve (risos) (CLARISSE). 

  

Vanda, quando perguntada sobre amizade no Centro-Dia, associou amizade a 

namoro. Não parou de falar sobre o amor que sente pelo namorado que conheceu no Centro-

Dia, expondo os motivos que a impedem de se casar com ele. Mas, enquanto eles puderem 

se encontrar no Centro-Dia, segundo ela, estará tudo bem. “Então, todos os dias nós estamos 

aqui juntinhos, participamos das atividades. Eu bordo, canto, faço teatro, é bom demais aqui” 
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(VANDA). É vital romper os paradigmas instituídos e os modos determinantes de um tipo 

específico e categorizado de velhice imposta. Os sujeitos idosos são portadores de desejos, 

vontades e queres, como qualquer outra pessoa.  

Eu fiz muitas amizades aqui. Eu vou te falar. Eu vou te contar. Ele tem 82 anos, o 

nome dele é Benjamim. Então, ele chegou em mim e deu para gostar de mim e eu 

dele. Eu o adoro. É Deus no céu e ele na Terra. Eu me apaixonei por ele 

perdidamente. Mas, não pode falar. Porque eu não dou conta mais de uma casa, 

eu sei que eu não dou. E outra, tanto eu como ele, se casar perde a pensão. Então, 

nós só vamos namorar um com o outro, mas eu gosto dele de verdade e ele também 

gosta de mim. Nós todos os dias pegamos a mesma perua para vir para o Centro-

Dia. Eu disse para ele: - Nós não vamos nos casar. Ele ficou triste e falou: - Vamos 

não Vanda, não vamos, mas nós vamos estar na terceira idade, até quando Deus 

quiser. Então, todos os dias nós estamos aqui juntinhos, participamos das 

atividades. Eu bordo, canto, faço teatro, é bom demais aqui. Nós sentamos na 

derradeira cadeira, sempre perto. Eu o beijei na frente dos outros. Fiquei com 

vergonha. Estou feliz porque onde eu estou, estou bem. Não me falta nada 

(VANDA). 

 

A questão da formação de casais de namorados é outro ponto muito contundente 

neste Centro-Dia. Existem pessoas que frequentam o Centro-Dia, mas já vieram casados. 

Todavia, a formação de novos casais de namorados que se conheceram nessa Instituição, é 

marcante. Esse assunto “namoro” muitas vezes se mistura com a questão da amizade entre 

os idosos. Quatro casais se formaram no Centro-Dia. Dois idosos se casaram e moram juntos; 

outros dois não se casaram, mas moram juntos; e dois casais apenas namoram quando se 

encontram no Centro-Dia. 

O discurso de amizade com todos também é apresentado por Carmem. Aponta uma 

funcionária a qual tem maior afinidade, mas salienta a falta de tempo desta em poder 

conversar ao longo do dia. Destaca também alguns usuários do Centro-Dia, os quais ela 

“conta suas coisas”, como o Otávio e o Moisés. Carmem ainda registra que algumas de suas 

amizades do Centro-Dia romperam os portões da Instituição, destacando que recebe visitas 

em sua casa das amizades estabelecidas no Centro-Dia, principalmente, quando se encontra 

enferma. 

Aqui eu tenho amizade com todos, um por um. As meninas nem se fala (referindo-

se as funcionárias). A mais próxima de mim é a Salete, mas a gente não conversa 

porque ela está sempre trabalhando. Eu conto minhas coisas para o Senhor Otávio 

e para o Senhor Moisés, e conto muito. O Otávio vai à minha casa às vezes. Otávio 

tem amizade com minha filha também. Se eu fico doente, sempre o Otávio e a 

Dalva vão me visitar (CARMEM). 

 

Das amizades constituídas no Centro-Dia, muitas poderiam atravessar os portões da 

Instituição. Todavia, variados são os motivos que dificultam essa travessia. As amizades que 

conseguem passar essa ponte são acrescidas de aspectos simbólicos no seu fortalecimento e 

manutenção, principalmente no caso do acometimento de doenças, que são uma grande 
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preocupação dos idosos. As amizades feitas no Centro-Dia podem ser um grande contributo 

na rede de suporte social dos idosos, que por diversos motivos não podem mais comparecer 

diariamente ao Equipamento Social.  

Augusta frequenta o Centro-Dia a quatro anos, juntamente com seu marido, que 

possui algumas limitações físicas. Destacou a amizade com a Dona Hercília, salientando que 

a ajuda a “pegar leve” com seu namorado, que também é usuário do Centro-Dia. Registrou 

a amizade e a gratidão que tem com as funcionárias do Centro-Dia: “quando sai uma 

funcionária a gente sente muito” (AUGUSTA). Relatou que não frequenta a casa dos amigos 

do Centro-Dia. “Sobre as amizades, eu os vejo aqui, não vou à casa de ninguém” 

(AUGUSTA). 

Eu tenho amizade com todos eles. Sou usuária do Centro-Dia a quatro anos. Todos 

que chegam a gente acolhe com todo carinho. Muitos me abraçam, falam que 

gostam de mim. Tenho amizade de todos, mas eu falo muito com Dona Hercília. 

Nós somos conhecidas de antes daqui, mas aqui nós ficamos mais amigas, temos 

mais tempo para conversar e a gente mora perto. Temos um casamento entre a 

família dela e a minha. Eu converso com a Hercília sobre ela pegar leve com o 

namoradinho dela aqui do Centro-Dia. Eles estavam se beijando muito, na frente 

de todos. Toda hora que está muito intenso, eu dou um toque para ela. Tenho 

amizade com Dona Laurinda, a Tatiana, a Salete e a Edna, fora a Maristela, mas 

quando sai uma funcionária a gente sente muito. Tinha a Dona Gilda que era 

enfermeira, a Nicole que era tão cuidadosa com Agostinho meu marido, que 

também frequenta o Centro-Dia. Sobre as amizades, eu os vejo aqui, não vou à 

casa de ninguém (AUGUSTA). 

 

Jandira também verbalizou sua tristeza quando soube que uma das funcionárias iria 

ser transferida para outro local. Isso mais uma vez demonstra o vínculo de afeto que se cria 

nessa Instituição entre funcionários e usuários. Quando se pergunta sobre amizade para os 

idosos, não somente outros idosos são lembrados, quase sempre os funcionários são 

considerados como “amigos” pelos idosos. Mesmo que o tempo seja mais curto para 

diálogos e vivências com os funcionários, a qualidade dessas relações é profunda. Todavia, 

o pouco tempo para conversação com os funcionários e entre os idosos é uma observação 

comumente expressa pelos usuários. Uma readequação na programação semanal, dando 

mais espaço para a oralidade, poderia ser avaliada pela coordenação da Instituição. Os 

usuários consideram que a hora passa depressa demais quando estão no Centro-Dia, restando 

pouco tempo para conversar mais com os amigos.  

Graças a Deus, considero todos, respeito. Eu não tenho nada para reclamar. Deus 

cuida de nós e aqui tem as meninas. Fiquei triste quando fiquei sabendo que a 

Salete ia para outro lugar. Eu me dou com todas. Nossa! Fiz bastante amizade 

aqui. Tanto com os senhores como com as meninas. Eu converso bastante com a 

Vanda, a gente conversa, brinca toda vida, a Dona Isaura, mas não dá muito tempo, 

temos muitas atividades. Mas, da minha vida não é tudo que eu conto, falo pouco, 

escuto mais. Mas, sempre estou conversando, brincando nos intervalos das 

atividades (JANDIRA).   
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Concordando com Jandira, Bernadete mostrou estar sentindo muito a iminente saída 

de uma das funcionárias, bem como não consegue esquecer-se de outra funcionária que já 

foi transferida. “Eu também gostava da enfermeira Gilda. Ela olhava a minha pressão todo 

dia” (BERNADETE). De modo geral os idosos do Centro-Dia se afeiçoam com os 

funcionários, “seus cuidadores”, ou poderíamos até dizer “seus protetores diurnos”. 

Bernadete é uma dessas pessoas que sente profundamente a falta de cada funcionário.  

Tenho muita amizade aqui. Tenho amizade demais com a Salete. Estou chateada 

que ela vai embora. Estou sentindo muito ela ter que ser transferida para outro 

local. Eu também gostava da enfermeira Gilda. Ela olhava a minha pressão todo 

dia. Gilda também foi para outro lugar. A gente acostuma e a pessoa vai embora. 

A coordenadora Maristela, eu gosto dela. A Auxiliadora, a Laurinda, eu gosto 

demais de quem trabalha aqui. Eu fico mais aqui, porque não quero ficar sozinha 

em casa. Meus filhos gostam demais deles, por eles cuidarem de mim 

(BERNADETE). 

 

É motivo de grande insatisfação quando um funcionário do Centro-Dia tem que ser 

transferido para outro órgão da Prefeitura. No decorrer dessa pesquisa, foi presenciado o 

conflito gerado pela transferência de local de trabalho de uma das funcionárias. Os idosos 

não queriam que ela fosse transferida e ela também não queria ir. Cabe um ajustamento, um 

bom senso por parte da Prefeitura, para que estas situações possam ser evitadas, gerando 

menos traumas aos idosos do Centro-Dia, que já passaram por tantas perdas, preservando os 

laços de amizade construídos com os funcionários. 

Salete, a funcionária que foi bastante citada pelos idosos no tocante a amizade, 

também fala que a amizade que provém deles é uma amizade verdadeira. “Agora, aqui com 

os idosos, a gente sente que há uma amizade verdadeira vindo deles, mas eu não vou ficar 

falando todos os meus problemas para eles, é o inverso, eu tenho que ouvir, eu tento ajudar” 

(SALETE).  

 Sobre a visão dos funcionários em se tornar “amiga” de um ou mais idosos usuários 

do Centro-Dia, Edna apresentou um depoimento demonstrando que isso é possível e já 

aconteceu com ela própria. 

Claro que temos nossa vida paralela, mas alguns extrapolam. Há alguns que a 

gente acaba tendo tanta afinidade que se você pudesse você resolveria o problema 

dele, o levaria para casa. A gente fica preocupada no final de semana. A gente liga, 

visita, sai dos muros do Centro-Dia. Eu já fui visitar um usuário do Centro-Dia no 

hospital em horário fora do trabalho (EDNA). 

 

Alfredo, o solitário vendedor de algodão-doce resgatado pela sobrinha, ainda 

demonstra uma timidez na aproximação com os demais usuários do Centro-Dia. Grande 

exemplo nos dias atuais desta sobrinha. Ajudar um parente relativamente distante, que não 

faz parte da sua família nuclear. A inserção de Alfredo no Centro-Dia é uma realidade tão 
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diferente que ele demora a acreditar que este fato tão especial está acontecendo em sua vida. 

A inclusão de uma pessoa solitária em um ambiente em que todos agora se preocupam com 

ele, sejam, funcionários ou usuários, é um choque que causa transformações. Sua timidez e 

sua trajetória de vida não permitem ainda que ele expresse em palavras toda a alegria após 

sua entrada ao Centro-Dia.   

Eu gosto muito das funcionárias. Trato bem. Elas perguntam se estou bem e vice 

versa. Todos aqui são iguais para mim. Sou muito tímido. Esse negócio de falar 

não é comigo. Se eu tiver que subir no palanque, fazer um discurso, acho que me 

dá um branco, uma tremedeira, um frio na barriga (ALFREDO). 

 

 Na primeira semana que estava no Centro-Dia Alfredo apenas me olhava com ar de 

estranhamento e de vez em quando trocávamos cumprimentos. Um dia cheguei mais tarde, 

logo após o término do café da manhã e ele veio falar comigo. Relatou que ficou preocupado, 

pois ao chegar não viu meu carro no estacionamento. A partir desse momento, passamos a 

nos conhecer cada dia um pouco mais, e ele me contou parte de sua trajetória como vendedor 

de algodão-doce. Viajamos juntos nas histórias por ele narradas. A resistência dele e o 

estranhamento de ambos no ambiente do Centro-Dia puderam ser substituídos pela formação 

de um vínculo de confiança. “Se não fosse assim, a entrevista teria algo semelhante ao 

fenômeno da mais-valia, uma apropriação indébita do tempo e do fôlego do outro” (BOSI, 

2003, p. 61).  

Com exceção de Moisés, as narrativas dos homens usuários do Centro-Dia, como as 

de Heitor, são sempre mais curtas e objetivas em relação às das mulheres. Heitor frequenta 

o Centro-Dia com sua esposa que apresenta algumas limitações motoras. Ele auxilia nos 

cuidados com sua esposa em casa, mas durante o dia tem a provisão de cuidados essenciais 

compartilhado com esse Equipamento Social, promovendo a qualidade de vida física e 

mental de ambos. 

Tenho amizade e considero a todos. Falo mais com o Senhor Moisés. Com o 

Senhor Benjamim a gente conversa, brinca. Tem muitas senhoras que eu converso. 

Por enquanto, não falo nada da minha vida, mas acredito que com tempo pode 

acontecer, é devagar (HEITOR). 

 

Moisés, um dos primeiros usuários deste Centro-Dia, afirmou que faz amizade com 

todos que se adentram a Instituição. “Cada um que entra a gente vai fazendo mais amizade” 

(MOISÉS). Autodenomina-se um pioneiro no Centro-Dia, e esse sentimento o torna uma 

pessoa que deve receber/acolher os novos usuários. Dizer aos novatos que eles estão 

chegando a um local seguro, que vai proporcionar melhoria na sua qualidade de vida, e que 

muito possivelmente ele não vai querer sair mais dali, faz parte da rotina de Moisés.  
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Mesmo tendo amizade com todos, Moisés destacou uma das cuidadoras como uma 

pessoa especial. Tem cuidado em não citar o nome para não magoar as outras funcionárias, 

mas mostra possuir um laço diferente com essa pessoa com quem consegue expor questões 

íntimas da sua vida. Moisés recordou de um momento marcante vivido entre eles – a entrega 

de um presente durante uma brincadeira de “amigo secreto”. “Essa pessoa falou uma coisa 

tão bonita que nem minha filha falou isso para mim” (MOISÉS). “Então, isso não sai de 

mim, confio nessa pessoa” (MOISÉS). Como uma fala pode ser tão marcante na vida de uma 

pessoa, principalmente quando ele já se encontra na velhice, e no caso de Moisés, frequenta 

o Centro-Dia durante o dia e dorme em um asilo no período noturno. 

Nossa! Tenho amizades aqui demais da conta. E continuo fazendo. Cada um que 

entra a gente vai fazendo mais amizade. Eu junto com alguns outros somos 

pioneiros aqui, então cada um que entra aqui é uma amizade nova que nós vamos 

fazendo. As cuidadoras de idosos uma ou outra eu desabafo demais. Claro que tem 

umas que a gente se dá mais, mas as outras podem se ofender. Mas, tem uma 

funcionária que eu gosto demais dela. Ela é como uma filha para mim e eu confio 

demais nela. Para mim, eu a conheço a muito mais tempo do que nos conhecemos 

mesmo. Para ela eu falo coisas que nunca comentei com ninguém. A gente faz 

amizade, só que tem pessoas que são mais chegadas na gente. A gente sempre 

conversa bem cedo, de manhã, na hora do almoço e sempre que tem uma 

oportunidade a gente conversa muito. Uma vez ela falou uma coisa para mim, na 

hora da entrega dos presentes no amigo secreto. Essa pessoa falou uma coisa tão 

bonita que nem minha filha falou isso para mim. Ela falou: - Olha, o Senhor 

Moisés é como um pai para mim, se eu pudesse eu fazia ainda mais coisas para 

ele. Mas, o que ela faz para mim já é demais. Eu fiquei tão feliz que não me saí. 

Imagine você ouvir isso de uma pessoa que nem filho é. Então, isso não sai de 

mim, confio nessa pessoa (MOISÉS). 

 

Amélia apresenta uma simbologia de que o Centro-Dia é uma escola, chamando as 

funcionárias de professoras. Como uma aluna fazendo as tarefas da programação de 

atividades e na hora dos intervalos vinha me mostrar o que tinha feito, assim, fomos nos 

conhecendo e estabelecendo uma amizade. Tal fato é muito relevante, pois algumas idosas 

não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola durante a infância e a adolescência. 

Amélia destacou algumas usuárias com que tem mais amizade, que conversam e dão muitas 

risadas. Entretanto, sempre traz à tona a questão de que todas as pessoas com quem se 

aproximou em algum momento da vida foram embora, a deixaram só, o que segundo ela 

mesma, a deixa “meio arredia” em relação a formar novas amizades.  

Amélia cita um episódio marcante ocorrido entre ela e outra usuária. Nesta passagem, 

essa pessoa gritou com ela, e Amélia não revidou esta agressão e continuou desenvolvendo 

seu trabalho manual. Todavia, esse fato deixou marcas em Amélia. Um grito pode ficar 

marcado na vida de quem o recebe por muito tempo, e é sabido que durante a velhice a 

sensibilidade se aflora, tanto para o que se recebe “de bom”, como para o que se recebe “de 

ruim”. “Quando nossos sentimentos recebem uma informação do ambiente externo, 
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captamos não só tal informação como outros estímulos associados a ela, bem como nossos 

sentimentos e emoções daquele momento” (ABREU, 2017, p. 170). 

Aqui eu tenho amizade com a Dalva. Peguei amizade com ela. Eu fico assim meio 

arredia porque todas as pessoas que eu me envolvi foram embora. Tem a 

Esterzinha também. Dona Vitória, a Dalva e eu só damos risadas. Mas, eu conto 

do meu genro. Se elas gostam, eu não sei. Elas contam também. As meninas, as 

professoras, estão sempre ocupadas, com essas não tem como conversar 

(AMÉLIA).  

 

Os sujeitos idosos tem, em geral, uma percepção do mundo circundante mais 

apurada. Passam a observar inclusive as pessoas com mais detalhamento, isso inclui o que o 

outro fala e como fala com ele ou sobre ele. Desse modo, a forma e o conteúdo da 

verbalização podem impactar em seu autoconceito, favorecendo o aparecimento de 

patologias previsíveis. Entretanto, do mesmo modo que a palavra pode ferir, dilacerar, 

condenar, penalizar e adoecer, a palavra também pode consolar, agradar, recompensar, 

atenuar e salvar.  

Dalva demonstrou muita simplicidade, afirmando que tem muitas amizades no 

Centro-Dia, mas evidenciando Amélia como tendo uma amizade mais próxima, a qual 

também a apontou com uma grande amiga. Muito divertidas suas narrativas dando broncas 

no Otávio sobre como plantar. “Porque ele planta do jeito dele e eu falo: - Minha mãe não 

plantava assim” (DALVA). Em um momento da entrevista Dalva apontou um 

comportamento de que gosta que seus amigos tenham perante ela. “Sou uma pessoa que me 

abro muito com as pessoas e gosto de pessoas que me apoiam” (DALVA). Receber apoio e 

suporte emocional é sem dúvida uma característica que aproxima as pessoas, podendo 

ocorrer a formação de um laço de amizade quando esse apoio é recíproco.  Às vezes, um 

elogio que parte de um amigo de tão sincero, torna-se uma motivação para melhorar cada 

vez mais. O amigo reconhece nossas qualidades e nossas fraquezas. “Reconhecer um valor 

também significa ver nosso interior” (ALBERONI, 1989, p. 35). 

Tenho muitas amizades aqui. Sou muito chameguenta com elas. Aqui, pego mais 

firme na amizade, no andar junto, é com Amélia. A Esterzinha, a gente brinca 

muito. Sou uma pessoa que me abro muito com as pessoas e gosto de pessoas que 

me apoiam. Eu converso com Otávio sobre comida, eu digo: - Eu não posso comer 

isso Otávio. Otávio, come só um pedacinho. A gente fala dos problemas, desabafa, 

ri, come, planta (risos). Agora mesmo ele plantou a cebola no chão, e eu falei que 

não era assim que se planta a cebola. Você tem que arrancar essa muda de cebola, 

desfiar ela e plantar em cada lugar um fio desfiado. Desse jeito ela vai crescer e 

vai fazer touceira. Porque ele planta do jeito dele e eu falo: - Minha mãe não 

plantava assim (DALVA). 

 

Quitéria, uma personalidade bastante tímida e retraída, relatou que fez muitas 

amizades no Centro-Dia, e tem uma grande consideração por todos. Mas, ela faz um relato 

marcante sobre uma mudança no seu comportamento após a sua entrada no Centro-Dia. “Sou 
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uma pessoa fácil de lidar, e faço amizade fácil. Depois que vim para cá, aumentou isso em 

mim” (QUITÉRIA). Depois que passou a frequentar o Centro-Dia, Quitéria afirma que 

passou a se relacionar mais com outras pessoas, a se abrir mais para novas amizades. A 

depoente se abriu à experiência intersubjetiva de encontro com a amizade e renovou-se a 

partir do estabelecimento de novos laços afetivos, deslocando formas outras de 

subjetividade, permitindo descortinar nela o conhecimento de si mesmo através do Outro. O 

contexto facilitador de amizade do Centro-Dia foi o palco, na perspectiva arendtiana, 

utilizado pela usuária que se revestiu de coragem e ousadia, revelando-se através do 

discurso. Ao aparecer foi vista e ouvida, sendo valorizada e reconhecida por seus amigos 

dentro da ética da hospitalidade, gerando um contexto político e instaurando possibilidades 

outras de relativização do próprio pensamento, um início promissor para o encontro com o 

elemento político da amizade. “O elemento político, na amizade, reside no fato de que, no 

verdadeiro diálogo, cada um dos amigos pode compreender a verdade inerente à opinião do 

outro” (ARENDT, 1993, p. 99). Perceber seus próprios pensamentos e ouvir sua própria voz 

através da ressonância advinda do Outro, independente de intimidade, é um encontro 

possibilitador de sonhos outros.  

É marcante a diferença na vida de uma idosa que passava quase todo seu tempo em 

casa, na televisão, sozinha, e agora se adentra em um ambiente de acolhimento, de inter-

relacionamento, de grupo. É transformador. As afinidades costumam estarem presentes, não 

necessitando de intimidade, como a de Quitéria com Amélia, mas existe uma nítida “amizade 

coletiva”. Há nesse Centro-Dia uma comunidade de amigos dentro da ética da hospitalidade, 

com responsabilidade, preocupação e respeito pela opinião do Outro. “O importante para os 

mortais é tornar a doxa verdadeira, é ver em cada doxa a verdade, e falar de tal maneira que 

a verdade da opinião de homem revele-se para si e para os outros” (ARENDT, 1993, p. 100). 

Aqui eu fiz muitas amizades e considero todos. Sou uma pessoa fácil de lidar, e 

faço amizade fácil. Depois que vim para cá aumentou isso em mim. Eu converso 

muito com a Amélia. Gosto de estar próximo a ela. A gente se comunica mais aqui 

dentro, pois a gente vem todo dia (QUITÉRIA). 

 

Ivone manifesta ter um amor coletivo com todos do Centro-Dia, usuários e 

funcionários. Prefere não ter com ninguém uma amizade baseada na intimidade, mas preza 

o gosto e admiração pelo discurso dos companheiros de jornada. A entrega de seus 

problemas e sofrimentos prefere ter com Deus, ou seja, um tipo de amizade baseada na 

religiosidade. Ivone não demonstra nenhuma vontade de trazer à tona seus problemas do 

passado, principalmente de cunho familiar, querendo uma vida nova. “E também não quero 

nem lembrar o que eu passei. É encarar daqui para frente, porque eu quero viver” (IVONE). 
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Nitidamente, percebe-se que o Centro-Dia trouxe essa “vida nova” a Ivone, que narrou como 

aconteceu a sua entrada nessa Instituição. “Essa coisa de experimentar, geralmente todo 

mundo que vem aqui gosta, e não consegue mais deixar de vir aqui” (IVONE). Do mesmo 

modo que Ivone se identificou com o Centro-Dia, ela observou que todos que foram 

conhecer essa Instituição quiseram tornar-se usuário. “Aqui é demais. Aqui é amor. Aqui a 

gente se sente amada, tanto por todos os idosos, quanto pelas meninas” (IVONE). 

O Centro-Dia, no que tange a amizade, proporciona um contexto de grupalidade, de 

conhecer e ser conhecido, até onde o idoso assim desejar ser conhecido. Uma vivência diurna 

de estar junto, de se relacionar com o Outro e Outros. O contato e o toque humano são 

profundos, porque as pessoas sentem-se importantes e amadas, a opinião de cada um é 

ouvida e considerada, mas sem precisar obrigatoriamente ter intimidade e saber o passado 

de cada um dos usuários. “O que aconteceu no passado eu já pedi muito perdão para Deus, 

se eu fiz alguma coisa errada, porque a gente faz mesmo” (IVONE). O momento é outro, e 

Ivone quer viver esse novo momento. 

Aqui é demais. Aqui é amor. Aqui a gente se sente amada, tanto por todos os 

idosos, quanto pelas meninas. As meninas (se referindo às funcionárias) são a 

minha paixão. Então, a gente se sente muito bem aqui. Anima o astral da gente 

aqui. A primeira vez, as meninas foram lá na minha casa, me chamarem para eu 

vir aqui. Nessa época eu morava com minha filha. Ela disse: - Mãe vai, vai mãe. 

Eu disse: - Não, eu não vou. Vou ficar lá, fazendo o que? Eu não vou não. Mas, 

minha filha voltou a dizer: - Mãe, você vai só para conhecer, vê se gosta, como se 

sente. Se você gostar tudo bem, mas se não você não fica. No primeiro dia que eu 

vim, minha filha ficou toda preocupada, se eu ia gostar ou não. Cheguei em casa 

e fui logo falando, que nada minha filha eu vou continuar, lá é muito gostoso 

(risos). Essa coisa de experimentar, geralmente todo mundo que vem aqui gosta, 

e não consegue mais deixar de vir aqui. Em relação a amizade, ainda não chegou, 

assim de uma delas, chegar em mim de desabafar. Eu acho que não vale nada falar 

da vida da gente, desabafar, porque ninguém vai resolver o problema da gente. Se 

eu vou desabafar com você, às vezes, é até bom e a gente precisa desabafar, mas 

talvez você não possa fazer alguma coisa para mim. A questão é que o problema 

da minha vida é família. Oitenta anos de vida, como eu passei minha vida, se eu 

contar dá uma novela e ainda meio triste. Mas, passou tudo, deixei tudo para traz. 

E também não quero nem lembrar o que eu passei. É encarar daqui para frente, 

porque eu quero viver. O que aconteceu no passado eu já pedi muito perdão para 

Deus, se eu fiz alguma coisa errada, porque a gente faz mesmo. (IVONE). 

 

Muitos idosos achavam que ao se adentrarem ao Centro-Dia estavam sendo 

ludibriados, que iam ficar de dia e de noite, que essa história de ficar só pelo dia era conversa 

para enganá-los, e então, vinham ressabiados. Todavia, o encantamento era quase imediato, 

devido ao acolhimento recebido e ao entendimento de que as portas estão sempre abertas. E 

depois todos os outros dias são como o primeiro dia, recebidos sempre do mesmo jeito, na 

porta com um sorriso e um abraço. Nas palavras de Moisés, o que pode explicar este 

encantamento pelo Centro-Dia é que “aqui a gente se sente importante”.   
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O psiquiatra Claude Olievenstein apresenta em seu livro “O nascimento da velhice” 

uma representação pessimista da velhice sob todos os aspectos, inclusive sobre a amizade 

nessa fase da vida. “É uma idade em que não é mais fácil fazer amigos, ao passo que os 

amigos de sempre desaparecem. A vida social torna-se facilmente uma caricatura de si 

mesma” (OLIEVENSTEIN, 2001, p. 20). O Centro-Dia vem se apresentando como um 

contraponto a essa visão do autor, que não deixa de ser uma realidade nas sociedades 

ocidentais. Esse Equipamento Social mostrou ter uma alta capacidade na promoção de 

amizades entre os seus usuários, elevando sobremaneira a qualidade de vida dos idosos. A 

cada novo usuário, o grupo agrega um novo amigo. No Centro-Dia pode-se verificar que é 

“fácil fazer amigos”, e a vida social é revestida de acolhimento e respeito. O sujeito idoso 

torna-se membro da comunidade de amigos desta micro-pólis. A união e a amizade desses 

idosos foram relatadas pela coordenadora do Centro-Dia em seu depoimento.  

Eles defendem uns aos outros, são amigos. Se uma pessoa está com problema, o 

problema faz parte da vida de todo mundo aqui. Todos querem ajudar, são unidos. 

Eles querem ficar entre eles, gostam de sair entre eles. Eles usam a própria bengala 

para ajudar o outro a andar (MARISTELA). 

 

Em um momento de distração, no intervalo entre as atividades socioeducativas, uma 

das usuárias fez o seguinte relato: “Será que mereço tanto! Sempre servi as pessoas. Minha 

família então nem se fala. Continuo fazendo tudo que posso por eles, mas eles não fazem 

tudo que podem por mim. Aqui fazem para mim o que eu fiz e faço pela minha família”, e 

sorrindo me abraçou e me deu um beijo. O compartilhamento do inesperado pode mascarar 

ou escancarar a essência da verdade. Temos em nosso interior, a capacidade de amor que 

habita em nós e que podemos expressar para as pessoas, sem precisarmos de tanta 

intimidade, de tanta segurança, de tantos modelos pré-selecionados, de tantos pré-requisitos 

para amar. “Nessa fatal limitação da experiência, o pesquisador encontra, ao mesmo tempo, 

estreitamento e possibilidades novas” (BOSI, 2003, p. 114).  

O Centro-Dia é uma instituição que busca auxiliar e orientar as famílias, mas, 

sobretudo, proporciona assistência e acolhimento aos idosos. Desse modo, é comum escutar 

que agora eles têm tempo para viver intensamente os fluxos e refluxos advindos da formação 

das novas amizades. Será que haveremos de descobrir o precioso e verdadeiro tempo da 

vida, sendo este o tempo da amizade somente no tempo da velhice? O famoso termo do 

senso comum “antes tarde do que nunca” parece ser válido para esses idosos ao menos no 

quesito da amizade. Não que seja o ideal, mas para a maioria dos entrevistados foi o possível 

e, ainda assim, uma experimentação de amizade que fez e faz muita luz na vida deles. “Os 

homens não têm mais tempo de conhecer alguma coisa. Compram tudo pronto em lojas. Mas 
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como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos” (SAINT-EXUPÉRY, 

2009, p. 67). 

 

 

7.4. Importância das amizades formadas no Centro-Dia em comparação com as 

amizades externas/anteriores ao Centro-Dia 

 

“Aqui a amizade é mais importante. Agora é que eu estou vivendo 

minha vida. Antes eu era muito ocupada, cuidadora. Mas, agora tem 

abraço, dança, conversa, apoio. Eu vejo eles e eles me veem”. 

Elvira 

 

 Após os idosos exporem sobre suas amizades feitas fora e dentro do Centro-Dia, foi 

perguntado a eles qual dessas amizades eram mais significativas, mais importantes.  

Alguns idosos descreveram que as amizades antigas foram muito importantes, mas 

para o atual momento de suas vidas já se encontram muito distantes. Alguns amigos já 

morreram ou outros mudaram de cidade, ou seja, na fase da velhice é comum a ruptura do 

contato entre esses amigos mais antigos. Dessa forma, torna-se imprescindível aos idosos a 

formação de novas amizades nessa fase da vida, em substituição às amizades perdidas ao 

longo do tempo. Essas novas amizades formadas na velhice passam a ter grande relevância 

na qualidade de vida dos idosos, devendo ser promovidas e estimuladas pela família e por 

todos os profissionais que trabalham com esse público. Sobre o processo de renovação das 

amizades a escritora e psicanalista Marialzira Perestrello escreve uma frase marcante. “Se, 

com o correr do tempo, meu marido e eu perdemos muitos amigos queridos, já havíamos 

adquirido novos” (PERESTRELLO, 2004, p. 115). 

Dalva apresentou uma resposta muito interessante em relação a importância das 

amizades anteriores e atuais do Centro-Dia. Pensar nas amizades de antes do Centro-Dia 

evoca lembranças que os fazem valorizar ainda mais o local que estão. “Para mim aquela 

amizade de adolescente era muito boa. Eu não sou mais adolescente. Agora eu sou uma 

pessoa mais madura. Eu acho que amizade é aqui para mim, se torna mais favorável pela 

minha idade, pela minha estrutura” (DALVA).  

 “Eu acho aqui mais gostoso, mais vivo. As amizades anteriores são importantes, mas 

se distanciaram muito. Hoje, tenho mais tempo para curtir as amizades” (JANDIRA). Esta 

resposta de Jandira demonstra alguns pontos importantes do perfil dos idosos entrevistados. 

Primeiramente, pelo tempo indisponível ao longo da vida para construir amizades. A vida 

de excesso de trabalho no cabo da enxada, como empregada doméstica, nos afazeres do lar, 
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na criação dos filhos e depois dos netos, foi uma tônica na trajetória desses idosos. Em 

segundo lugar, a dificuldade de os idosos em manter amizades do passado vivas na 

atualidade, seja pela morte do amigo, pela perda do contato, que podem ser decorrentes das 

mudanças de cidade, do aumento no tamanho da cidade, do aumento da violência urbana, da 

precarização do transporte público, do desrespeito como os idosos nas vias públicas e muitas 

vezes pelas limitações físicas que geram diminuição da autonomia e que muitas vezes 

restringem a realização de uma visita-encontro entre os amigos. 

Moisés colocou as amizades do Centro-Dia em maior grau de importância em relação 

às amizades antigas, tendo sua base de argumentação alicerçada na “sinceridade”. “As 

pessoas que a gente tem amizade aqui parecem ser mais sinceras” (MOISÉS). Novamente, 

o comprometimento e atenção advindos das funcionárias foram exaltados na fala de um 

idoso. “Parece que esse cuidado que elas têm a com a gente vem do coração” (MOISÉS). 

Não que esteja abandonando as amizades antigas, antes do Centro-Dia, mas é que 

eu acho que as atuais vieram com muito mais força do que as amizades que eu já 

tive. Porque aqui as coisas parecem que são mais sinceras. As pessoas que a gente 

tem amizade aqui parecem ser mais sinceras. Parece que esse cuidado que elas têm 

a com a gente vem do coração. Não vou dizer que as amizades antigas não sejam 

importantes, mas as amizades aqui no Centro-Dia tem mais reforço do que as 

amizades anteriores que eu já tive. Eu tenho mais tempo para ouvir, o tratamento 

é melhor, você tem maior troca na conversa (MOISÉS). 

 

Diretamente, sem rodeios, Carmem pontuou que as amizades mais importantes que 

teve na vida são as atuais do Centro-Dia. “Para mim não. Amizades são daqui” (CARMEM).  

Elvira valoriza mais as novas amizades formadas a partir de sua inserção no Centro-

Dia, fazendo uma afirmação profunda de que agora ela está vivendo a sua vida. Elvira 

enfatizou o abraço e a conversa como uma nova experimentação social na sua vida. 

Encontrou acolhimento, contato humano, ressonância e o respeito ao idoso. Abraço e 

conversa, atos simples que promovem o autoconceito, elevam a autoestima dos idosos, são 

o contraponto da “repulsa e isolamento”, uma cruel tendência na sociedade que idolatra a 

imagem e a tecnologia. Uma declaração de Elvira é de certo modo inquietante quando ela 

diz: “Eu vejo eles e eles me veem”. Elvira afirma que dentro do Centro-Dia ela é vista. 

Dentro do Centro-Dia ela não é um ser invisível para a sociedade.  

Como também verificado na narrativa de Moisés, a falsidade é um atributo que na 

opinião de Elvira a afasta de ter maior contato com as pessoas. A falsidade ou a falta de 

sinceridade é ainda muito presente no ser humano, o que leva as pessoas a desconfiarem uma 

das outras. A confiança é um dos alicerces da amizade, por isso com falsidade e desconfiança 

não é possível ter amizade.  
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Aqui a amizade é mais importante. Agora é que eu estou vivendo minha vida. 

Antes eu era muito ocupada, cuidadora. Mas, agora tem abraço, dança, conversa, 

apoio. Eu vejo eles e eles me veem. Se eu vejo qualquer coisinha assim, que é 

meio falsa, que a gente percebe, eu não desprezo, mas também não sou chegada, 

porque assim evito problema. No sentido como sabe, joga verde para colher 

maduro, na sua frente é uma pessoa, por trás é outra, então não é amiga. A esposa 

do Senhor Agostinho, eu gosto muito dela, a Augusta. Tem gente que a gente se 

apega mais (ELVIRA). 

 

 Quitéria foi resoluta, afirmando que: “As amizades que eu fiz aqui no Centro-Dia 

são mais importantes”. Uma pessoa que sempre viveu com muita timidez, trabalhando a 

maior parte do tempo cuidando das plantações, encontrou um espaço social aonde aos 

poucos ela pode ir se soltando, revelando com cautela suas opiniões, aproximando e 

deixando que Outros se aproximem dela. Quitéria se arriscou na abertura ao Outro e apareceu 

para si mesma, se concedendo a viver novas experiências sem tantas desconfianças e sem 

tantos medos. O ambiente incentivador de novos vínculos sociais e afetivos vivenciado no 

Centro-Dia fez com que Quitéria não titubeasse na resposta, afirmando que as amizades do 

Centro-Dia são mais valorosas para ela.  

“Aqui é mais importante”, referindo-se Vanda a amizade que encontrou no Centro-

Dia. Qual o valor para um idoso da seguinte frase: “O povo gosta deu demais”? O impacto 

positivo na autoestima de Vanda por se sentir amada e pertencente ao grupo é notório. Em 

retribuição a essas pessoas queridas, Vanda oferta a ação de benzer, com muita fé em Deus, 

tão comum nos tempos passados, nos ambientes rurais que não dispunham de médicos e de 

hospitais.  

Aqui é mais importante. Amizade aqui está boa. Menina, eu vou te falar uma coisa, 

você não acredita (falando muito emocionada), o povo gosta deu demais, e depois 

que eu cheguei aqui, já benzi cada um deles. Se a pessoa estiver sangrando (força 

da verbalização) eu benzo, coloco o dedo, rezo e com fé em Deus. Tudo! Eu tenho 

muita fé. Eu tenho muita fé (VANDA). 

 

Ivone considerou que a amizade no Centro-Dia é diferente das demais, é superior. 

Ivone utilizou o verbo amar para descrever o sentimento que ela nutre e acredita que perpassa 

todas as pessoas envolvidas no Centro-Dia, usuários e funcionárias. “Mas aqui, a gente se 

ama. A gente pega amor uma na outra, pega amor mesmo” (IVONE). Ela mesma parece 

estranhar a grandeza do seu amor. Ivone já sabia que amava estar ali com eles, mas durante 

a entrevista, ela percebe que esse sentimento é ainda mais forte do que supunha. Como se 

ela nunca tivesse vivido algo semelhante.  

Não. Aqui é diferente. Aqui a gente vê uma no olho da outra. Aqui a gente se ama 

de verdade como eu nunca achei lá fora. Porque às vezes, lá fora, parece que tem 

uma pessoa que gosta da gente, mas às vezes por detrás a gente não sabe. A gente 

não pode confiar. Mas aqui, a gente se ama. A gente pega amor uma na outra, pega 

amor mesmo (IVONE).  
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Amélia destacou novamente os traumas vividos na infância. O bulling a que foi 

vítima, o apelido a que foi rotulada. “Sofri bulling na escola, meu pai me tirou. Arrumaram 

um apelido para mim” (AMÉLIA). Tal fato deve ter sido propiciado pelo pai tê-la colocado 

na escola muito tarde, o que causou uma grande diferença etária entre ela e os demais alunos 

da classe. Esse sofrimento foi tão intenso, que o pai teve de tirá-la da escola tempos depois. 

Diante disso, você escuta de Amélia a frase que reflete as consequências desse grande trauma 

da vida: “Talvez tenha até mais aqui no Centro-Dia, porque eu nunca fui de amizade” 

(AMÉLIA). O fato de Amélia ter tido que abandonar a escola faz com que ela considere o 

Centro-Dia a sua nova escola, aonde ela pode agora viver um “período escolar”, de 

aprendizagem, que nunca teve.   

Sobre a percepção de considerar o Centro-Dia como uma escola, Edna uma das 

funcionárias, faz um depoimento bastante revelador sobre essa questão. 

Temos idosos que não conseguem terminar uma atividade se você impõe um 

horário, eles ficam ansiosos. Temos idosos aqui que nunca pegaram em um lápis, 

nunca foram a escola. É a primeira vez do toque do lápis de cor, eles ficam 

encantados com o trabalho manual. Não fez parte da vida deles parar e desenhar 

sentados em uma mesinha. Sempre trabalhando, muitas mulheres não puderam ter 

a oportunidade de estudar, então não adianta eu chegar e dizer: - Vamos terminar. 

Vocês tem que fazer, tem que acabar, tem que entregar. Eu deixo fluir, se deu o 

tempo muito próximo do almoço, vamos terminar depois. Também, não podemos 

parar uma conversa muito significativa no meio do caminho. Eu digo que eles não 

estão sendo avaliados, é uma atividade para desenvolvimento de habilidades que 

estão sendo descobertas. Eles fazem as coisas e ficam admirados que foram eles 

mesmos que fizeram. O sentar-se à mesa que não somente para comer, eles gostam 

do ato de sentar à mesa, eles associam à escola, porque eles gostam e eles não 

tiveram isso (EDNA). 

 

Hercília credita o mesmo valor às amizades de outrora às amizades feitas no Centro-

Dia. Relembra também o seu primeiro dia no Centro-Dia, o fato de não querer ir, e a dor da 

filha de tê-la deixado pela manhã na Instituição. Hercília continua sempre demonstrando um 

grande amor pelo Centro-Dia, e quando soube que praticamente não há Centro-Dia público 

na região Nordeste do Brasil expressou uma vontade sincera de que os idosos dessa região 

pudessem ser acolhidos também por um Centro-Dia, mas com uma condição: que esse 

Centro-Dia fosse igualzinho ao dela. “Eu queria que lá no Nordeste, eles também tivessem 

do jeito que temos aqui. Eles iam gostar tanto, mas iam gostar tanto, tanto” (HERCÍLIA). 

Para mim é tudo igual. No tempo da minha infância o amor pelas minhas amigas 

e agora aqui. Eu não queria vir. O dia que minha filha veio fazer a inscrição aqui 

e me trouxe para conhecer, ela chorou o dia todo porque me deixou aqui. No final 

daquele dia quando encontrei com ela eu falei: - Que maravilha eu não estava 

comendo e eu comi um prato de comida lá hoje. Todos ficaram alegres, aí eu 

comecei a vir. Adoro mesmo aqui, é muito bom. Eu queria que lá no Nordeste, 

eles também tivessem do jeito que temos aqui. Eles iam gostar tanto, mas iam 

gostar tanto, tanto (HERCÍLIA). 
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Olga também atribuiu mesmo peso as amizades dentro e fora do Centro-Dia, o 

importante para ela é a qualidade do contato humano. “Essas amizades que eu sinto no meu 

coração são parecidas. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto mesmo. Eu sei como é a 

pessoa, eu conheço o limite que a pessoa tem. Tem umas que eu vejo que não dá, aí já recuo” 

(OLGA). Augusta afirmou que todas as amizades têm a mesma importância, sejam as 

antigas, como as formadas mais recentemente dentro do Centro-Dia. Também relatou a falta 

que sente do Centro-Dia quando não pode ir, ou mesmo quando alguma funcionária está de 

férias. “Tem a mesma importância. Se eu não venho aqui, sinto uma falta tão grande. Período 

de férias delas a gente sente muito” (AUGUSTA). 

Heitor é mais um dos idosos que acredita que as amizades feitas no Centro-Dia têm 

a mesma importância das externas. Heitor usou o termo acolhido, quando se reporta ao 

Centro-Dia, mostrando a receptividade e a atenção que recebe nessa Instituição. “Eu me 

sinto acolhido e gosto de estar aqui”. Heitor registrou uma situação corriqueira que ocorre 

com grande parte dos idosos: a de não sair de casa. E nesse sentido ele usa a expressão ficar 

“preso” em casa, como se a residência fosse uma prisão, e o idoso não conseguisse se libertar, 

a ponto de nas palavras de Heitor, adoecer. Mais uma vez ele demostrou gratidão pelo 

Centro-Dia ter acolhido ele e sua esposa.  

Eu acho que sim, pois gosto das pessoas. Eu me sinto acolhido e gosto de estar 

aqui. Eles são muito legais. Vixe! Eu ficava muito preso em casa, parecia uma 

doença. Aqui eu fico tranquilo e ainda na companhia da minha esposa (HEITOR). 

 

Natalina acredita que não importa se a amizade foi feita antes ou no Centro-Dia. Para 

ela o importante é a pessoa, a presença do amigo, a sua sinceridade, a confiança que ele 

transmite. Destacou o comportamento atencioso das funcionárias do Centro-Dia para com 

os idosos, ressaltando a forma de se expressar para que todos possam ter compreensão, já 

que alguns apresentam deficiências auditivas ou mesmo início de dificuldades cognitivas. 

Natalina fez questão de afirmar que presta atenção e entende tudo que as funcionárias falam, 

mesmo tendo nascido no ano de 1930.  

Eu acho que sim. Porque amizade sincera, amizade que a gente tem que conservar, 

amizade de valor para gente, no meu pensamento é amizade não com todos. Certas 

pessoas a gente tem mais confiança, principalmente as funcionárias, elas tem 

muita paciência. Porque nem todos têm condições de entender o que falam. Tem 

que falar de diversas formas, assim todos entendem. Tem aquelas que são da 

mesma era. Minha amiga é do dia 14 eu do dia 21 de julho de 1930. Ela é mais 

velha do que eu, mas quando as funcionárias falam a gente entende. Alguns já não 

ouvem direito. Eu sou atenta (NATALINA). 

 

Isaura ressaltou que a amizade com Iolanda, quando era adolescente, foi especial na 

sua vida, mas novamente traz à tona a falta de tempo das amigas para conversar com ela, 
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comparando à época de sua amizade com Iolanda e seu atual momento no Centro-Dia, onde 

também aponta a falta de tempo das pessoas em manter conversas com ela. Parece ter uma 

ideia fixa de que as pessoas não dedicam tempo para conversar com ela, e assim ela não tem 

espaço para falar sobre a sua vida. “A amizade com Iolanda foi diferente, mas de alguma 

forma era igual, pois ela também tinha pouco tempo” (ISAURA). A singularidade da 

vivência das amizades nas velhiceS é um campo multifacetado de tensões e modos de 

apreensão da realidade diferenciados, que são constitutivos e pertencem a cada sujeito. 

“Quando puxarmos a rede veremos o quanto ela vem carregada de representações 

ideológicas” (BOSI, 2003, p. 19). 

Para Bernadete todas as amizades tem a mesma importância, sejam de dentro ou de 

fora do Centro-Dia. Desvelou grande tristeza quando soube da transferência da funcionária 

Salete, ameaçando sair também do Centro-Dia, como que em uma tentativa de reverter essa 

alteração no quadro de funcionários. “Tem a mesma importância. Agora que a Salete vai 

embora, eu disse: - Vou embora também” (BERNADETE). A perda do convívio com Salete 

é sentida como um luto, que causa uma dor verdadeira. Este contexto de laços socias afetivos 

apresentado através das narrativas dos sujeitos idosos (entrevistados), é muito diferente das 

atuais relações humanas baseadas na descartabilidade de coisas e de pessoas, conforme 

exposto por Bauman (2004) na sua obra intitulada “Amor líquido”. Pessoas vêm e vão em 

diversas situações da vida e quase ninguém sente falta. A substituição é imediata e 

praticamente não é percebida. Para esses idosos participantes da pesquisa, a falta do Outro é 

rapidamente percebida, causando preocupações e mobilizando formas outras para tentar 

resolver o motivo da não presença do amigo/amiga no grupo. 

Na vida dos idosos, a gratidão e o reconhecimento pela hospitalidade recebida são 

ampliados. Na trajetória desse grupo de idosos entrevistados, eles sempre foram os doadores, 

e quase nunca os receptores. Essa alteração de papéis experienciada pelos usuários do 

Centro-Dia promove um deslocamento, uma nova sensação que é percebida como positiva, 

agradável e especial.  

No Centro-Dia os usuários são recebidos na porta com um abraço e um sorriso. Nesse 

local, funcionários preparam e servem suas refeições. Cantam e dançam cantigas folclóricas, 

músicas significativas da infância/juventude, que contam as histórias da vida rural de 

antigamente. Esse espaço musical de cantigas de roda ilumina a mente e o corpo dos idosos, 

seus rostos se alegram em expressão de encantamento para fora da pele. Os idosos se soltam 

satisfazendo o desejo da criança que habita em cada um de nós, de rodar, correr, pular, gritar 

ou simplesmente brincar. Até para ir ao banheiro eles são acompanhados, no intuito de evitar 
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possíveis quedas. Tudo isso representa um carinho, um cuidado, uma atenção, uma 

importância que a maioria deles nunca teve. Por isso, esses idosos valorizam e demonstram 

muita gratidão por serem usuários desse local.  

Em relação à gratidão, a funcionária Salete narrou dois casos que aconteceram com 

ela no Centro-Dia e que representam de forma contundente a ampliação da gratidão e 

abertura para amizade presente nos idosos. 

Teve uma situação com um idoso que foi nosso usuário e já partiu. Esse idoso era 

assim, ele gostava tanto daqui e da gente, que se você falasse que precisava de 

alguma coisa, ele queria arrumar aquela coisa para você. Aí, teve um dia que eu 

falei que gosto de orquídea, quando foi no outro dia, ele me deu uma orquídea. Eu 

acabei comentando que minha mãe achou linda a orquídea que ele tinha me dado, 

quando foi no outro dia, ele trouxe uma orquídea para minha mãe. Ficamos 

sabendo depois que ele cuidava de um orquidário na própria casa. Ele queria 

agradar, agradecer, se deixasse ele trazia o orquidário inteiro dele para mim 

(SALETE). 

 

Eu tive uma crise de cólica renal recentemente, passei muito mal e trabalhei com 

essa dor. Enquanto a dor não ficou insuportável não me ausentei. Mas, acabei 

tendo que ir ao médico, ficar em repouso, tomar medicação, fazer os exames. Aí, 

eu contei para eles o motivo de eu não ter vindo trabalhar, porque eu tive uma 

cólica renal e estava me tratando. Eles disseram que é bom tomar chá de uma 

planta chamada de quebra-pedra. Quando foi no outro dia, eram sacos e sacos de 

quebra-pedra que eu levei para casa. Eram tantos, que muitos acabaram ficando 

murchos e eu não pude usar tudo. Mas, você vê a preocupação. Eu estava 

trabalhando e eles perguntando: - Está com dor? Você está melhor? E os olhos 

deles lacrimejando achando que eu estava trabalhando com dor. Então, você vê 

que tem amor e é sincero (SALETE). 

 

Os funcionários do Centro-Dia são citados pelos usuários e estes que são citados 

também citam os usuários nas interpelações advindas das narrativas. Foram presenciados 

episódios diários de comportamentos morais recíprocos, que são valores da amizade. “A 

amizade não é apenas estima, não é apenas admiração. É também amor” (ALBERONI, 1989, 

p. 33). 

Celestino sempre muito direto em suas respostas, afirmou que as amizades anteriores 

e externas ao Centro-Dia são mais importantes. No entanto, justifica sua resposta em relação 

à importância que teve seus pais na sua vida. Celestino uma pessoa sempre muito solitária 

que veio a se casar já na velhice, colocou os pais como as figuras mais importantes de sua 

vida, inclusive quando perguntado sobre amizade. “As amizades do Centro-Dia não têm a 

mesma importância das amizades antigas. As antigas têm mais importância. No caso, meus 

pais” (CELESTINO).  

Apesar de valorizar as amizades do Centro-Dia, igualando o Centro-Dia a uma 

família, ou mesmo a uma segunda casa, Clarisse deixou claro que às amizades do Centro-
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Dia não têm a mesma relevância das existentes no período da infância e do colégio, 

relembrando novamente de sua grande amiga Romilda.  

Não. Igual a Romilda e outras amigas da infância e do colégio não. Mas, temos 

amizade aqui. Um se preocupa com o outro, um cuida do outro. Aqui é muito bom. 

Tem amor, tem sentimento, tem amizade, aqui é uma família, nossa segunda casa 

(CLARISSE). 

 

O Centro-Dia como o segundo lar posto por Clarisse evidencia a maneira como 

estamos habituados a vivenciar as amizades em nossa sociedade de forma familiarista. Ainda 

tentamos transpor para os ambientes de trabalho, das escolas, dos clubes, das festas, onde 

costumamos estar e conviver, esse modelo condicionado de amizade. A pessoa mesmo 

estando no público age como se estivesse no privado, particularizando as oportunidades de 

pensarem juntos sobre os fenômenos que alegram e afligem a vida dos cidadãos.  

Alfredo considerou que as amizades formalizadas antes e agora no Centro-Dia têm 

dimensões diferentes em relação a importância, denotando que as amizades antigas eram 

mais dinâmicas, ativas, que as atuais do Centro-Dia. “É diferente a importância da amizade. 

Lá era mais ativo” (se referindo às amizades anteriores ao Centro-Dia) (ALFREDO). 

É muito difícil a amizade ter lugar em uma instituição total. O espaço propiciador de 

novos contatos, trocas afetivas, hospitalidade e cuidado com o Outro, raramente pode ser 

encontrado nesse tipo de ambiente institucional. O asilo de idosos é gélido de contato 

humano, como relatado por Moisés, uma pessoa de grande sabedoria, quando o assunto é a 

diferença entre o Centro-Dia Público para Idosos e o Asilo para Idosos. “No asilo, eles não 

têm com quem conversar. Se eles podem falar, geralmente eles falam que querem voltar para 

casa” (MOISÉS). Essa narrativa mostra o quanto os idosos institucionalizados estão 

conscientes do abandono que estão vivenciando, refletindo a angústia desses seres humanos 

desamparados.  

Dentro do abrigo a única coisa que você pode fazer é dar carinho para alguém que 

precisa, e todos precisam. Agora, amizade mesmo é mais difícil, pois a maioria 

está fora da realidade, o desgosto de estar ali, a dor é tanta que ele dá um jeito de 

driblar a dor. Coitado! Ele não entende quase nada do que você diz a ele. No 

começo quando eles chegam, alguns sim você faz amizade, mas depois eles vão 

se afastando porque vê que você não pode tirá-los de lá. Outros vão direto do 

hospital para o abrigo, então, quer dizer, eles estão tão fora da realidade. Mas, a 

amizade que podemos ter é dar uma conversa de animação para um e para outro, 

isso dá para fazer. Agora amizade, amizade mesmo, é aqui no Centro-Dia onde 

todo mundo respeita e entende todo mundo. No abrigo é uma questão de 

solidariedade. Eles não têm com quem conversar. Se eles podem falar, geralmente 

eles falam que querem voltar para casa. (MOISÉS). 
 

O espaço privilegiado à formação de novas amizades do Centro-Dia vai se 

constituindo por meio das vivências diárias dos usuários no contexto de grupalidade, onde 

ficam nitidamente impressionados com o acolhimento e atenção recebidos, sem nenhum 
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interesse ou troca de favores. A questão do falar e ser ouvido por quem não se tem tanta 

intimidade, ter um feedback de suas colocações e reavaliar o próprio pensamento através das 

amizades estabelecidas no Centro-Dia, é novidade para a maioria desses idosos e se 

configura como uma experimentação, muitas vezes, diferente das amizades anteriores ao 

Centro-Dia. 

A dimensão política de amizade arendtiana é uma conversa entre amigos, 

independente de intimidade, é o gosto pela opinião do Outro, em um contexto solidário de 

escuta acolhida, partilhados na relação de igualdade ao expressar o que pensam, 

principalmente sobre a pólis onde vivem. Nessa aventura de reciprocidade de abertura ao 

Outro, aparecem suas opiniões, os medos, os receios, os desejos, as alegrias, as intenções, 

os acontecimentos, seus sabores e gostos, onde quem ouve pode por vezes até sentir um frio 

na barriga ao penetrar no universo da história do Outro. Pela ação do discurso em espaços 

respeitosos, o sujeito aparece ao mundo, iluminando quem fala e quem ouve, numa 

experiência desconcertante, fazendo conhecer e estranhar, afetando e deixando-se afetar com 

responsabilidade e hospitalidade inter-humana. “Por mais afetados que sejamos pelas coisas 

do mundo, por mais profundamente que possam nos instigar, só se tornam humanas quando 

podemos discuti-las com nossos companheiros” (ARENDT, 2008, p. 33).   

 

 

7.5. Os significados da amizade 

 

“Amizade é o respeito com os colegas, com as pessoas que 

convivem aqui na escola. Aqui para mim é uma escola [...] um é 

preto, outro é branco, outro é mulato, outro é vermelho, e todos tem 

carne, tem osso, tem cabelo, tem nariz, tem boca, tem ouvido para 

ouvir. Por que nos tratar diferente? A gente tem que respeitar a 

pessoa como ela é”. 

Dalva 

 

 Vários significados sobre a amizade vieram à tona nas narrativas dos idosos, sempre 

imbuídos da cultura a que a essas pessoas foram e estão inseridas. “Nascemos em um mundo 

já interpretado e esta interpretação nos é transmitida pela sociedade, pela história, pela 

cultura” (SANTOS, 2004, p. 36).  

Isaura narrou que todas as pessoas do Centro-Dia representam a amizade para ela. 

Devido a sua criação ter advindo de um contexto machista, tem dificuldade de estabelecer 

amizades com os homens, pois ainda confunde amizade com intenções de namoro quando 

se relaciona com homens. “Todos eles representam a amizade para mim. Eu converso mais 



186 

 

com as meninas. Os homens ficam para lá. Tem um homem de bengala que fica me olhando. 

Falei mesmo para ele: - De bengala basta eu. Ele fica lá com o zoião” (ISAURA). 

Amor e carinho são palavras que representam a amizade para Hercília, a qual valoriza 

muito a amizade em sua vida. “Amizade é tudo para mim. É a coisa mais bonita que existe. 

Eu adoro ter amizade. Amizade é amor e carinho” (HERCÍLIA).  

Olga fez uma representação da amizade seguindo um lado religioso. Segundo ela, é 

imprescindível que a pessoa primeiramente ame a Deus e depois se ame, para que possa ter 

condições de se entregar a amizades verdadeiras. Olga associa a amizade à proposta religiosa 

de amar ao próximo sem distinções. “A amizade é a coisa mais linda que Deus deixou para 

nós” (OLGA). 

A amizade é tudo na vida. Primeiramente Deus e depois a amizade. Se você não 

está bem com você mesmo e com Deus não adianta você falar que gosta, mas 

dentro do seu coração não tem amor. Gravado o que é amizade? Como eu disse, 

primeiramente Deus e Jesus, depois a amizade. A amizade é a coisa mais linda que 

Deus deixou para nós. Nós devemos amar as pessoas como nós amamos a nós 

mesmos. Eu te amo como eu me amo. Se eu não me amo, como vou amar você? 

Não pode! Primeiramente, eu tenho que me amar do fundo do meu coração. Como 

um ciclo, não olha quem, não olha raça, não olha cor. Somos todos iguais diante 

de Deus. Isso é amizade. Desde que eu te vi, eu amei você. Que Deus te abençoe 

por onde você andar (OLGA). 

 

Celestino não soube conceituar amizade, mas é capaz de apontar pessoas as quais 

gosta de ficar perto. “Amizade eu não sei o que é. Eu gosto da companhia da Clarisse e do 

meu primo. Mas, o que eu gosto é de estar no meio do povo, isso me distrai” (CELESTINO). 

O depoente deixa bem claro que o que mais aprecia é estar no meio das pessoas. Nossa 

sociedade de consumo reduziu drasticamente as possibilidades de amizade no público, há 

implícito e explícito uma grande desconfiança do Outro e uma crescente despolitização dos 

vínculos de amizade no público. Celestino quer se aproximar das pessoas, conversar, estar 

com elas, mas as pessoas fogem dele, escorregam pelos corredores estreitos, labirintos 

sombrios, guetos íntimos de difícil acesso. “A nova amizade será mais íntima, privada, mais 

efetiva e exclusiva, e, em consequência, menos política” (ORTEGA, 2002, p. 138).  

Augusta destacou a importância da amizade e aponta características do seu 

comportamento que facilitam o relacionamento com as pessoas, bem como estimula e insiste 

com seu marido para que ele participe sempre mais das atividades grupais do Centro-Dia. 

Amizade é tudo para gente. De ponta a ponta na rua, todos me cumprimentam. Eu 

não brigo, não grito com ninguém e sou aberta com todos. Com Agostinho sou 

mais insistente para que ele participe um pouco, porque se deixar ele só dorme 

(AUGUSTA). 
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Para Clarisse, a amizade tem um sentido de completude e é similar ao amor. Para ela 

sem amor não há amizade. “Amizade é tudo. Amizade é como o amor. Se você tem um bom 

amigo você tem tudo, como um amor. A amizade não existe sem amor” (CLARISSE).   

Na visão de Alfredo, amigo é uma pessoa que você se sente bem de estar perto, como 

se fosse uma escolha do coração. Ademais, um amigo verdadeiro aponta erros que por 

ventura estejamos cometendo, pois acima de tudo quer o nosso bem. Nesse sentido, a 

amizade possui um elemento ético, os amigos também apontam os erros, se preocupam 

mutualmente dentro de uma relação de reciprocidade e igualdade. “O amigo, aliás, não nos 

engana, fala-nos em espírito de verdade [...], por isso nos enriquece e nos faz crescer tanto 

afetivamente como intelectualmente” (ALBERONI, 1989, p. 20). 

Amizade é quando você se sente bem perto da pessoa. Você gosta dos modos dela 

e da educação. Amizade é a pessoa que te agrada e é atenciosa. A pessoa que me 

crítica para o bem, também é amizade, porque ela se preocupa comigo 

(ALFREDO). 

 

Heitor associou amizade com comprometimento, com disposição e com 

responsabilidade. Exemplificou a amizade com a preocupação que tem com seus irmãos, 

não medindo esforços para ajudá-los. A amizade para Heitor apresenta a disponibilidade 

para o amigo, e de mil maneiras ele se disponibiliza e, em consequência, ele recebe o 

reconhecimento dos amigos e sente-se amado. “A necessidade que o homem tem de amar e 

ser amado não é apresentada como fraqueza, pois ela encontra sua resolução imediata na 

sociabilidade e na amizade, por pouco que ele as alcance” (VINCENT-BUFFAULT, 1996, 

p. 65). “Eu sou diferente de todos os meus irmãos. Me dou com todos. Eu sou como eles 

dizem: ‘o advogado da família’. Isso é amizade. Eles pedem opinião para mim e eu dou. 

Estou sempre preocupado com todos eles” (HEITOR).  

Carmem afirmou que a amizade pode nos ajudar a enfrentar os desafios e as 

dificuldades da vida. Por outro lado, é sempre nítida nas narrativas de Carmem a 

desconfiança que ela carrega com as pessoas. Essa fixação psicológica de Carmem é 

decorrente dos atos advindos de seu primeiro marido que a marcaram profundamente. Na 

contemporaneidade é escancarada a retração da amizade e a desconfiança com o Outro. 

Formar novos laços de amizade que prezem pela confiança, nem tanto pela intimidade, tem 

sido um dos maiores desafios, também para os sujeitos idosos. A desconfiança do Outro na 

sociedade de consumo atinge seu ápice, pois o Outro é visto também como um concorrente. 

“Amizade é uma coisa boa, que ajuda a gente a viver, desde que a pessoa seja sincera, aí é 

coisa boa” (CARMEM).  
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Amélia também apresentou um comportamento de extrema desconfiança no tocante 

a amizade. “Na amizade a gente tem que ter o pé atrás. Sou uma pessoa desconfiada. Eu fico 

vendo tudo de longe. Eu sou uma pessoa tão desconfiada, que eu desconfio até da minha 

sombra” (AMÉLIA). Confiança é a palavra mais significativa em relação à amizade 

apontada por Moisés, que também associou a intimidade como um fato presente entre os 

amigos. 

Amizade para mim é poder confiar na pessoa, e a pessoa poder confiar em você. 

Você pode contar certos problemas, porque senão não é amizade, ou é amigo da 

onça. Se é amizade é amizade. Você expõe certas coisas que você tem crítica. 

Escuta a opinião que vem do amigo e você confia no que ele diz (MOISÉS). 

 

Natalina atribuiu um valor inestimável à amizade, afirmando que esta virtude é 

fundamental para se ter condições de viver. Seu histórico de amizade é um dos mais 

emblemáticos entre as narrativas registradas. Informou que procura ter uma postura correta 

com seus amigos e amigas, e recordou que teve três amigas que foram imprescindíveis no 

recomeço de sua vida após sua separação conjugal. Não foram os familiares que a ajudaram 

nesse difícil recomeço, foram os três corações amigos que a acolheram e a fortaleceram. 

Amizade é tudo na vida da gente. Porque a gente sem amizade, o que a gente é? 

Sem amizade não tem condições de viver. Amizade é amizade meu Deus. É uma 

vida que a gente quer conservar e respeitar. Eu quando tenho amizade, eu não sou 

duas caras, três caras. Se eu vou com a cara da pessoa, das pessoas, eu procuro 

fazer o melhor. Tive três corações na minha vida que me ajudaram a recomeçar a 

vida após o desquite. Uma morreu, a outra se mudou da cidade, mas uma mora 

aqui. Uma hora eu vou pedir para meu filho me levar lá, para ver se ela ainda está 

lá. Quero ver se uma das Celinas está viva. Claudete era muito brincalhona, 

coração bom. Deus cuide dela. Mas, essa que mora aqui, uma hora eu vou. É só 

falar que ele me leva (NATALINA). 

 

Elvira usou termos como amor, união e honestidade como atributos da amizade, 

relatando que o amigo é aquela pessoa que doa palavras de conforto e de esperança. Elvira 

também se colocou ressabiada com aquelas pessoas que tendem a se aproveitar dos amigos 

ou que não sabem dosar o limite da proximidade. Ressaltou também, que aspectos racistas 

não podem estar relacionados à amizade, que não vê cor da pele. A discriminação seja ela 

de qualquer tipo, classe social, gênero, idade ou racial são incompatíveis com a amizade.  

É amor, palavras amigas, união e honestidade. A amizade é uma construção. Tem 

que ter controle, porque tem pessoas que se achegam demais. Tem que controlar, 

porque a gente ajuda, mas não podemos fazer para a pessoa. Ela no cantinho dela 

e eu no meu, sabendo que ela está bem e eu também estou. A amizade também 

não importa cor (ELVIRA). 

 

Dalva na sua compreensão da amizade apresentou um grande conhecimento sobre a 

alteridade e o respeito às diferenças, mostrando exemplos de algumas limitações físicas que 

os idosos possuem em maior ou em menor grau no Centro-Dia, a qual ela considera como 
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uma escola. Uma verdadeira aula de sabedoria. São comportamentos como o de Dalva que 

evidenciam a união e a amizade observadas entre os usuários do Centro-Dia, as quais 

deveriam ser disseminadas do ambiente desta Instituição para toda a sociedade, o saber 

respeitar o Outro. O respeito não pode ser privilégio da amizade, respeitar o Outro independe 

da amizade. “Uns andam mais devagar, outros mais depressa. Uns enxergam mais, outros 

enxergam menos, e vamos nos completando” (DALVA). Segundo Irigaray (2004, p. 63), “a 

aprendizagem em pessoas mais velhas ocorre, preferencialmente, em grupo, através de 

trocas de experiências, compartilhamento de ideias, igualdade nas relações”. 

Amizade é o respeito com os colegas, com as pessoas que convivem aqui na 

escola. Aqui para mim é uma escola. Uns andam mais devagar, outros mais 

depressa. Uns enxergam mais, outros enxergam menos, e vamos nos completando. 

Como o Otávio, ele não escuta bem, só que ele é muito querido de coração para 

coração. Para mim, o Otávio é um amigo. Para mim ele é dez. Não é nove, nem 

oito e nem sete, é dez. Ele tem os seus defeitos, e eu também tenho. Eu não sou 

perfeita, e é isso que eu vejo nas pessoas, cada um à sua maneira. Uai! Um é preto, 

outro é branco, outro é mulato, outro é vermelho, e todos tem carne, tem osso, tem 

cabelo, tem nariz, tem boca, tem ouvido para ouvir. Por que nos tratar diferente? 

A gente tem que respeitar a pessoa como ela é. Como a Dona Olga, ela canta. Na 

igreja, ela canta os hinos da igreja. Outros não cantam, mas a gente ouve. 

(DALVA). 

 

Jandira apontou algumas regras de conduta na amizade, como o cumprimento ao 

encontrar o amigo e a postura de não difamar a vida pessoal do amigo. “Amizade é o 

tratamento de amor e de respeito. Ser cumprimentada e lembrada com todo carinho e amor. 

Amizade é não falar mal da vida dos outros” (JANDIRA). “As pessoas precisam de pessoas, 

podendo proporcionar umas às outras as maiores e melhores alegrias da vida” (IRIGARAY, 

2004, p. 66). 

Amizade e sociabilidade são sistemas abertos que contemplam a necessidade humana 

de relacionar-se, de ser reconhecido, de ser valorizado equanimente, onde o Eu e o Outro 

podem conviver harmoniozamente em um mundo comum. A amizade é uma atividade de 

igualamento que respeita as diferenças. Na amizade, não se quer transformar Tu em Eu, há 

uma abertura ao Outro, a conhecer o que é diferente do igual, pois quanto mais se conhece 

o que é diferente do Eu, mas o Eu se individualiza e se singulariza pela e na diferença.   

Quitéria reportou que entre amigos não deve haver repressão, deve prevalecer a 

liberdade de expressão. De acordo com Alberoni (1989), não há nenhuma outra forma de 

amor que respeite tanto a liberdade como a amizade. Quitéria também destacou que o amigo 

é uma pessoa que você sabe que pode contar em qualquer momento, principalmente em 

situações difíceis. “Amizade para mim é eu me sentir à vontade, poder falar alguma coisa e 
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contar com a pessoa. Eu não sei me expressar muito bem, mas eu sinto que amizade é poder 

contar com aquela pessoa” (QUITÉRIA).  

Bernadete considerou a amizade como um bem precioso, que deve ser protegido e 

valorizado, um fator essencial para a continuidade da vida. “Uma coisa muito importante 

que temos na vida. Quem não tem amigos não tem nada na vida. A amizade é um bem 

precioso” (BERNADETE). “Esta possibilidade de estar junto, essa quebra do isolamento 

são um bem em si, e talvez o maior dos bens” (BOSI, 2003, p. 180). 

Vanda associou a amizade a não ter inimigos, a não ter problemas com as pessoas. 

Ou seja, o mais importante para Vanda não é ter amizades mais próximas, mas manter um 

bom relacionamento com todos, sem tanta intimidade. Também, relacionou a amizade a ter 

um bom relacionamento com os vizinhos. “Eu acho que amizade... Eu vou falar muitas 

coisas. Amizade é uma boa amiga, um bom amigo, um bom vizinho, uma boa vizinha. Estou 

com 82 anos não tenho nenhuma intriga, nem quero ter, todo mundo gosta de mim” 

(VANDA). 

 Os amigos podem ser um grande alicerce na vida dos idosos, pessoas que ao longo 

da vida já experienciaram uma série de dificuldades e sofrimentos, e que veem agora seu 

círculo de relacionamentos se estreitar. Os amigos suavizam as dores da vida nos dando mais 

vontade e força para continuarmos a nossa jornada.  

Entende-se que os efeitos da saída dos filhos de casa, do distanciamento dos 

familiares e parentes, dos falecimentos do cônjuge, do apoio insuficiente do 

governo e da sociedade (bem como de outros problemas que podem surgir na 

trajetória do envelhecente) são vivenciados de modo mais saudável com o apoio 

de indivíduos dos quais se é amigo (SOUZA, 2004, p. 84-85). 

 

A verbalização dos participantes desta pesquisa oculta as ideologias que subjazem a 

representação e a semântica da amizade, sendo a pesquisa sobre a amizade um campo 

investigativo privilegiado para apreensão de questões cruciais que atravessam a vida de 

todos nós. Talvez por isso, varreram a amizade para o íntimo, e lá dentro do particular deve 

ter um tapete que precisa ser levantado e estranhado. “É na relação complexa entre o público 

e o particular, entre o que esconde e o que mostra, entre o visível e o legível, que se formulam 

os problemas da amizade” (VINCENT-BUFFAULT, 1996, p. 63). 
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7.6. Disposição, motivação e abertura a novas amizades em idosos usuários do Centro-

Dia 

 

“Aqui, eu me sinto mais aberta, solta. Porque quando fico sozinha 

em casa eu me sinto mal, me vem na mente muita coisa ruim [...]. 

Ficar sozinha é desesperador. A gente esquece de tudo, mas não 

esquece que está sozinha”. 

Bernadete 

 

  Nessa etapa das entrevistas foi realizada uma prospecção sobre possíveis mudanças 

ocorridas após a entrada dos idosos no Centro-Dia, principalmente no tocante a abertura para 

novas amizades, novos relacionamentos e novas experiências. Outros sentimentos como 

ânimo, disposição, motivação e alegria foram também averiguados. 

Hercília apontou que o Centro-Dia trouxe de novo a alegria e a felicidade para sua 

vida. “Abriu caminhos e eu retomei àquilo que eu era, alegre e feliz” (HERCÍLIA). Afirmou 

também que essa oportunidade melhorou o seu ânimo com a vida e que antes de frequentar 

o Centro-Dia estava doente. Palavras fortes de alguém que teve o rumo de sua vida alterado 

após a entrada nessa Instituição. Normalmente, a maioria dos brasileiros espera 

ansiosamente a chegada da sexta-feira para descansar no final de semana. Todavia, Hercília 

aguarda ansiosamente a chegada da segunda-feira para retornar ao Centro-Dia. “Sinto falta. 

Quando chega sexta-feira eu vou embora com meu coração apertadinho, quero que chegue 

logo a segunda-feira para eu voltar” (HERCÍLIA).  

Cada momento de integração potencializa a vontade de ter mais momentos juntos, 

uma vontade de conviver com Outros, de sair do ambiente fechado familiar. O sujeito idoso 

se abre para novas amizades e reaparece no público. “Na medida em que aqueles que agem 

são iniciadores em meio a iniciadores, acabam por instaurar o que Arendt nomeia de “teia 

de relações humanas”, na qual as consequências da ação se fazem sentir” (CORREIA, 2016, 

p. XXXV).  

Eu criei outro ânimo. Eu estava doente. Mas minha filha, vou falar para você. 

Tenho amizade, mas aqui é melhor ainda. Abriu caminhos e eu retomei àquilo que 

eu era, alegre, feliz. Quando chega sexta-feira eu vou embora com meu coração 

apertadinho, quero que chegue logo a segunda-feira para eu voltar. Eu vou para 

chácara de um filho, de outro, casa de um, casa de outro, mas minha cabeça está 

aqui. Tá aqui. Meus sentidos estão aqui. Eu só falto para ir para ao médico, mas 

às vezes, eu vou ao médico e de lá volto para cá. Do médico para cá sempre que 

posso. Eu quero estar aqui. Teve uma vez que fui fazer exame, um MAPA, 

precisou colocar o aparelho, voltei para o Centro-Dia com o aparelho 

(HERCÍLIA).  

 

Hercília possui um olhar encantado que brilha ao verbalizar que “eu vou para chácara 

de um filho, de outro, casa de um, casa de outro, mas minha cabeça está aqui. Tá aqui. Meus 

sentidos estão aqui” (HERCÍLIA). Ao conversar com Hercília percebe-se que a velhice é 
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uma fase onde é possível ser muito feliz, principalmente se você tem amigos, e o mais 

interessante é que não precisa ser amigo da infância, com longos históricos e muitos pré-

requisitos, pode ser com quem você está agora, ao seu lado e pode ser tão intenso e profundo 

quanto.  

Alegria e disposição começaram a fazer parte da vida de Heitor, que com 76 anos, 

cuida da esposa e da filha acidentada, além dos afazeres de sua própria casa. Esses dois 

suplementos que dão força a Heitor em sua luta diária (alegria e disposição), além do auxílio 

das cuidadoras em relação a sua esposa, Heitor encontrou no Centro-Dia. Sua carga foi 

compartilhada com o Estado, e Heitor mostra que com esse apoio começou a respirar, ou 

como disse na entrevista: “Então a gente começa a viver”.  

Sinto mais alegre, mais disposto. Mas, cuidar de minha esposa e de minha filha 

exige tempo. Cuido da casa também. Estar aqui tem sido uma experiência 

diferente. Aqui tenho ajuda das funcionárias para com minha esposa. Ela também 

parece estar cada dia melhor, então a gente começa a viver (HEITOR). 

 

Olga afirmou que antes do Centro-Dia levava uma vida muito fechada, girando em 

torno da sua casa, igreja e da casa dos filhos. Ressaltou a importância de estar interagindo 

com mais pessoas do que somente conviver com a família. Estas novas amizades possibilita 

a verbalização com Outros, trazem vida para Olga. “Eu estou aqui por isso. Eu estava me 

acabando. Se eu não estivesse aqui, acho que não estava mais viva, porque eu voltava todo 

o passado para dentro de mim, não tinha com quem falar” (OLGA).   

Olga também trouxe durante a entrevista uma questão muito comum relacionada à 

amizade: o predomínio de amizade entre pessoas do mesmo sexo. Essa é uma questão muito 

habitual na nossa sociedade, não sendo uma exclusividade entre os idosos, e está bastante 

enraizada entre os usuários do Centro-Dia. Essas idosas são de um tempo histórico, onde a 

mulher casada não podia conversar com outro homem, e mesmo sendo viúva Olga ainda traz 

essa simbologia fortemente enraizada, como pode ser visto em uma parte de sua narrativa 

que aborda “uma ordem” de seu marido para não frequentar casa de vizinhos: “E eu guardei 

isso na minha cabeça e no meu coração” (OLGA). Justamente como Geertz (2015) descreve 

que a cultura está na mente e no coração das pessoas. Segundo Ferraro et al. (1984), a viuvez 

tem sido amplamente reconhecida como um dos eventos mais estressantes no curso da vida 

de pessoas casadas. A amizade pode ser um importante fato compensador da perda causada 

pela morte de um companheiro ou de uma companheira. 

Eu melhorei vindo para cá, porque em casa eu não saio. Era da casa para a Igreja 

e na casa dos meus filhos no final de semana. Eu não sou acostumada a ir para 

casa dos vizinhos. Tem vizinho, tem irmã da igreja, mas eu não vou. Porque meu 

marido falou isso quando nós casamos, no outro dia de manhã ele falou: - Não 

quero que você ande para casa dos outros, casa de vizinhos (falando emocionada). 
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E eu guardei isso na minha cabeça e no meu coração. Aqui eu gosto. Não faço 

muita amizade, porque com os homens eu tenho vergonha, mas com as mulheres 

sou mais solta. Tenho uma amiga que borda. As meninas da cozinha, as 

coordenadoras, aqui todas são um amor. Eu gosto de estar aqui no meio de outras 

pessoas. Eu estou aqui por isso. Eu estava me acabando. Se eu não tivesse aqui, 

acho que não estava mais viva, porque eu voltava todo o passado para dentro de 

mim, não tinha com quem falar (OLGA).  

 

Elvira se reconheceu como uma escrava da casa, fato comum entre muitas idosas que 

não puderam estudar, nem ter uma profissão e que como muitas brasileiras, trabalham duro 

na lida doméstica. Essa geração de idosos, como a de Elvira nunca teve preguiça para 

trabalhar. A ocorrência de depressão entre as mulheres que se fecham em suas casas pode 

ser muito grande. Nesse ponto, o Centro-Dia pode ser libertador, alforriando essas idosas da 

rotina e do isolamento social, da falta de exercícios de cunho intelectual ou da privação de 

afeto para a alma. Elvira diferenciou em seu sistema, vizinhos de amigos. Para ela, com os 

vizinhos você tem que ter o papel social do respeito, como ela diz: “não fazer desfeita”.  

Eu fiquei sabendo desse lugar e logo me interessei, pois eu gosto de estar no meio 

das pessoas, no convívio. Na época, eu morava com meu filho porque ele ainda 

não era casado, e eu decidi vir, por isso, por gostar de estar com as pessoas. Meu 

filho ficou bravo, não queria que eu viesse. Eu disse: - Você não tem esse direito. 

Eu sou humilde e gosto de estar com pessoas humildes. Sempre gostei de ter 

amizades, boas amizades. Eu continuo meu sistema, se tem alguma coisa que eu 

não aceito, eu deixo para lá e nem lembro mais. Eu vou pelas beiradas para não 

cair dentro. Assim, parece que a convivência se torna bem mais agradável para 

mim e para os outros. Sim minha filha, muito mais receptiva, porque eu era... Não 

que eu seja prisioneira da minha própria casa, assim dizer. Eu saia para resolver 

obrigações. Fora disso, só dentro de casa. Mas, depois que conheci o Centro-Dia 

eu me soltei. Na verdade, eu me sentia prisioneira da minha própria casa. Minha 

obrigação era só a casa. Trabalhei muito fora. Fui sempre rápida no serviço. 

Quando chegava em casa, nesse horário que nós estamos, eu não perdia tempo. E 

a vida foi uma luta, mas uma luta feliz. Eu tenho muita amizade nos lugares que 

morei. É uma felicidade quando a gente se encontra. O meu sistema de amizade é 

assim, muito alegre, muito disposta e brincalhona, mas no sentido de que cada um 

na sua casa. Eu não ficava na casa de vizinho porque cada um tem suas obrigações. 

Eu não ia atrapalhar as pessoas e nem elas a mim. É uma questão de uma amizade 

dar bom dia, boa tarde, perguntar como vai, dar um oi. A gente não tem que fazer 

desfeita (ELVIRA).  

 

Após a aposentadoria, muitos idosos ficam sem atividades para preencher de forma 

saudável o seu dia. Dainte desse contexto, Celestino inventou uma rotina para sua vida, se 

tornando um andarilho urbano, andando pela cidade sem saber o que estava procurando, dia 

após dia. Andando, saindo para o exterior, para não ficar sozinho em casa, fugindo da solidão 

doméstica e da falta de rotina. No entanto, o vazio existencial não se esvanecia, podia andar 

e andar, que o vazio continuava com a mesma intensidade. “Sentia aquele vazio, aquela coisa 

ruim. Todo dia a mesma loja, foi ficando muito ruim” (CELESTINO). E na busca por uma 

rotina e por pessoas com quem pudesse conversar Celestino caminhava cada vez mais para 

dentro de si mesmo, aumentando a sensação de desamparo e de solidão. Mesmo indo todos 
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os dias aos mesmos lugares e vendo as mesmas atendentes nas lojas, nas feiras que adentrava, 

não conseguia fazer amizade com ninguém. Com a entrada no Centro-Dia, Celestino 

encontrou uma rotina densa de atividades compartilhadas, encontrou pessoas para conversar, 

fez amigos e até se casou. Finalmente, não sentiu mais vontade de sair para caminhar de 

manhã, tarde e noite, encontrou um novo sentido para sua vida. “Gosto de vir para o Centro-

Dia. Hoje, me sinto mais controlado” (CELESTINO). Como é importante para o sujeito 

idoso encontrar ritmo para sua vida, pessoas para interagir e uma rotina saudável. A rotina 

traz previsibilidade de alguns acontecimentos, sendo fundamental em qualquer fase da vida, 

podendo auxiliar no sentido e no significado de existência de um ser humano.  

Antes, quando eu não vinha para cá, sabe que eu fazia? Ia para o centro da cidade. 

Pegava o ônibus no terminal, ia ver todas as lojas, via preço, andava, andava, 

andava muito. Sentia aquele vazio, aquela coisa ruim. Todo dia a mesma loja, foi 

ficando muito ruim (narrando com voz trêmula). Nessa caminhada toda não fiz 

amizade com ninguém. Então, eu arrumei de vir para o Centro-Dia. Parei com 

isso. Agora, eu tenho uma rotina, só venho para cá. Gosto de vir para o Centro-

Dia. Hoje me sinto mais controlado (CELESTINO). 

 

Augusta relatou que continua sendo a mesma pessoa ativa de antes, apesar do avançar 

da idade. Também, fez questão de frisar a sua facilidade na aprendizagem das oficinas de 

trabalho realizadas durante a programação do Centro-Dia. “Eu sou ponta de linha. Aqui no 

Centro-Dia, na hora das atividades para fazer um trabalho, as funcionárias e as voluntárias 

explicam primeiro para mim” (AUGUSTA). A depoente sempre teve um sonho de ser 

professora, mas as contingências da vida acabaram não permitindo. Agora, no Centro-Dia, 

devido a sua alta capacidade de assimilação, ela atua como uma professora auxiliar, 

ajudando os outros idosos que apresentam maior dificuldade na execução das tarefas. “Eu 

faço, e o meu é que serve de modelo, então estou sendo professora. Estou aqui exercendo o 

que sempre quis na vida. Lutei tanto e não consegui. Hoje aqui posso passar o que sei” 

(AUGUSTA). 

É muito interessante o fato de o Centro-Dia conseguir propiciar a Augusta, mesmo 

que sem a formalidade, a realização de um sonho. A “professora Augusta” é valorizada e 

reconhecida pelos usuários e funcionários que fazem questão de considerá-la como a 

professora ponta de linha do Centro-Dia. “Não há, na vida, uma idade evolutiva única. A 

vida toda é um processo evolutivo” (ALBERONI, 1989, p. 87). 

Sinto sim. Sempre fui receptiva, aberta para participar e fazer amizades. Estou 

sempre junto com o povo. Eu não parei não. Sou muito ativa e enxerida, gosto de 

participar. Eu sou ponta de linha. Aqui no Centro-Dia, na hora das atividades para 

fazer um trabalho, as funcionárias e as voluntárias explicam primeiro para mim. 

Como eu estudei bastante, elas explicam primeiro para mim. Eu sei tudo. Eu faço, 

e o meu é que serve de modelo, então estou sendo professora. Estou aqui 

exercendo o que sempre quis na vida. Lutei tanto e não consegui. Hoje aqui posso 
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passar o que sei. O que me ensinam, na hora aprendo e repasso. Tudo que me 

chamam eu aceito. Elas falam vem aqui Augusta, me dá uma mão e eu vou atendo 

uma e outra (AUGUSTA). 

 

Clarisse reportou que mudou muito após sua entrada ao Centro-Dia, no sentido 

positivo do termo. É de fato importante ouvir de um idoso usuário que essa Instituição 

auxiliou não apenas na sua melhoria de qualidade de vida, mas na sua melhoria interior. 

Clarisse detalhou uma série de atividades que a equipe do Centro-Dia organiza para eles, 

incluindo diversas atividades externas, como os passeios. 

Eu mudei muito frequentando aqui. Apesar de que sempre fui expansiva. Eu me 

coloco, verbalizo, faço perguntas. As meninas daqui fazem tudo. Tem festa, 

quadrilha, pescaria, cachorro quente, teve até um palhaço com a boca aberta 

imensa para nós jogarmos e ganharmos as prendas. Vamos passear no bosque da 

cidade, onde tiramos fotos (CLARISSE). 

  

Carmem não respondeu sobre as possíveis contribuições que o Centro-Dia causou 

em sua vida, principalmente sobre a abertura a novas amizades. Continuou a falar sobre 

como se sente bem nessa Instituição, e também em sua disposição em ser uma pessoa aberta 

a conhecer o Outro e ter novas experiências. Na opinião de Leite (2004, p. 112), “a grande 

receita para uma velhice saudável é o ‘abrir-se’. Abrir-se para a natureza, para a cultura e 

para os outros”. Carmem demonstrou uma grande carência afetiva e demanda por terapêutica 

individualizada. Isso reforça ainda mais a necessidade de se ter uma psicóloga na equipe do 

Centro-Dia, que por mais que se priorize o grupo, o conjunto, a socialização, que são 

fundamentais, os atendimentos individuais periódicos são também importantes para o 

acolhimento à subjetividade desses idosos que, na maioria das vezes, apresentam limitações 

físicas para se dirigir a outros locais de atendimento. 

Aqui eu vou falar. Aqui para mim é tudo. Eu acostumei. Sinto-me bem aqui. É 

minha família. Eu sou uma pessoa aberta. Eu quero conhecer e gosto de fazer 

amizades. Você chegou já quis saber sobre você. Eu disse para todos: - Eu amo 

essa menina. Você tem que ficar aqui com a gente (CARMEM).  

 

Ainda sobre a carência afetiva que muitos desses idosos carregam, a funcionária 

Edna relatou um caso que ilustra bem essa escassez de atenção a que muitos deles estão 

submetidos. Os idosos não esquecem os pequenos gestos de carinho recebidos. 

Sabe atitudes que são naturais. Faz parte do meu jeito de ser. Eu seguro na mão 

deles e eles não esquecem. Dizem depois de um tempão: - Você pegou na minha 

mão, eu nunca esqueço. A gente não lembra o que fez por ser um ato natural, mas 

eles não esquecem (EDNA). 

 

Moisés se mostrou aberto a fazer novas amizades, em dar uma chance a pessoas até 

então desconhecidas, o que inverte a lógica da atual sociedade, em que primeiro o contato 

com o desconhecido é de desconfiança. Sempre com o pé atrás, como se diz no cotidiano. O 
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primeiro contato em nossa sociedade quase sempre é o do receio de que essa nova pessoa 

possa me prejudicar, tomar o que é meu. Bauman (2004) reporta que em nossa sociedade ao 

conhecer um estranho você precisa primeiramente de vigilância, atenção e cuidado. O 

mundo de hoje na visão de Bauman (2004, p. 115), “parece estar conspirando contra a 

confiança”.  

O Centro-Dia desarmou Moisés no encontro com o Outro. Em nossa sociedade, a 

tendência é de fugir a esse encontro, de se isolar cada um em seu núcleo familiar. Moisés 

agora deseja essas novas experiências, possui uma vontade de socialização. 

Moisés pronunciou uma frase marcante durante a entrevista: “Eu sou gente aqui”. E 

ainda complementa: “Você entendeu o que eu quis dizer? Eu tenho valor aqui, 

principalmente nós que somos idosos” (MOISÉS). Aonde um idoso pode ter valor na 

sociedade, ou mesmo como disse Moisés, se sentir gente? Alguns direitos legalizados 

direcionados aos idosos como filas exclusivas em bancos e supermercados, passagens 

gratuitas em alguns meios de transporte, acentos de uso exclusivo em meios de transporte 

coletivos, são voltados para amenizar limitações físicas e financeiras. No entanto, a 

discriminação, a falta de interesse do restante da população para com eles, ou mesmo a 

repulsa, fazem com que os idosos se sintam pessoas sem valor na sociedade, ou mesmo de 

segunda categoria.  

O ato de valorizar os idosos no Centro-Dia é uma das premissas utilizadas na conduta 

dos funcionários, como expresso no depoimento de Edna. 

Uma coisa que eu faço muito é valorizar. Tá lindo! São os meus artistas. Todos 

fazendo arte. Eu valorizo muito. Mesmo que a gente veja uma coisa disforme, não 

importa, foi o que ele pode fazer nesse momento, eu valorizo muito e incentivo 

muito também. Procuro dar palavras de encorajamento em tudo que eles fazem. 

Eu sinto que eles precisam de um elogio, precisam se auto afirmar, sentir que eles 

têm valor, sentir que o que eles fazem tem valor (EDNA). 

 

Moisés sabe que dentro do Centro-Dia existe uma equipe voltada para o bem-estar 

deles, mas o mais importante para os idosos segundo Moisés é “carinho e bastante amor”. 

Ganhar dinheiro, adquirir bens materiais já não são mais objetivos de grande parte dos 

idosos. Essa corrida já acabou para muitos deles.  

A sociedade cronológica nega a existência do tempo da velhice, além de exigir dos 

sujeitos idosos a característica de longanimidade, ou seja, que suportem com firmeza as 

contrariedades em benefício de outrem. Desse modo, o sujeito idoso deve ficar longe, fora 

do social, marginalizado, excluído, sentenciado, como se tivesse cometido um crime por ter 

chegado à velhice.  
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A velhice denuncia o fracasso de toda a nossa civilização. É o homem inteiro que 

é preciso refazer, são todas as relações entre os homens que é preciso recriar, se 

quisermos que a condição do velho seja aceitável. Um homem não deveria chegar 

ao fim da vida com as mãos vazias, e solitário (BEAUVOIR, 1990, p. 664). 

 

Moisés reafirma: “Aqui temos mais tempo para ouvir o outro, sem aquela pressa que 

a gente tinha...”. Contato com amigos de forma presencial não cabe na programação diária 

da contemporaneidade. A correria avassaladora da sociedade de consumo, na visão 

baudrillardiana, não abre espaço para a amizade, mesmo no final de semana, pois quando o 

indivíduo não está fazendo hora-extra, ele está completamente esgotado, por isso surge 

também uma nova denominação para a nossa sociedade: “Sociedade do Cansaço” (HAN, 

2015). 

Muito mais! Muito mais aberto a novas amizades, não só eu, mas todas as pessoas 

que você for entrevistar. Se você aprofundar, eles vão falar a mesma coisa. Aqui 

tem uma coisa assim: - Eu sou gente aqui. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu 

tenho valor aqui, principalmente nós que somos idosos. Nós queremos carinho e 

bastante amor. Nós não estamos querendo conforto de coisas, mas sim o apoio 

pessoal. Não tem coisa melhor do que o tratamento que vem de dentro da pessoa, 

que vem do coração, não tem dinheiro que pague. Não tem nada que faça você 

sentir-se tão bem assim, como um tratamento assim com a gente, que nos faz tão 

bem. É o que a gente tem aqui no Centro-Dia. Em relação às amizades, aqui temos 

mais tempo para ouvir o outro, sem aquela pressa que a gente tinha, e não sabe 

nem bem porque e que acabou na aposentadoria (MOISÉS). 

 

Quando perguntada se estava mais aberta às amizades, Quitéria respondeu: “Bem 

mais. Estou mais aberta para aprender, menos tímida, mais conversadeira”. Só o fato de 

Quitéria querer ter sido entrevistada nessa pesquisa já demonstra uma mudança significativa 

de comportamento, por ser uma pessoa extremamente tímida e que agora lentamente vai se 

abrindo para o contato com o Outro. Nesse ponto, vários estigmas populares e 

discriminatórios são quebrados, como o de que “velho não muda mais” e “velho não aprende 

mais nada”. Quitéria começou a se abrir às pessoas, como um botão de rosa que vai se 

desabrochando lentamente.  

Amélia relatou que diminuíram os episódios de solidão após começar a frequentar o 

Centro-Dia, reconhecendo que gosta de conversar e fazer caça-palavras. No Centro-Dia, 

Amélia se sente segura e esse sentimento é muito importante para a qualidade de vida dos 

idosos. Segundo Bloom (1996, p. 12), “o isolamento, isto é, uma sensação de falta de contato 

profundo com outros seres humanos, parece ser a doença de nossa era”. “Agora eu converso. 

Fico conversando, mas eu gosto mesmo de fazer caça-palavras. Ontem, eu comprei algumas 

revistas de caça-palavras. Estar aqui e poder vir para cá me deixa segura” (AMÉLIA). 

A solidão é uma sensação fúnebre que assola muitos idosos. A aposentadoria; a 

diminuição da locomoção; os amigos que se vão, chamados pela morte; o semblante 
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envelhecido, que passa a não atrair mais as pessoas; vão levando a um triste quadro de 

isolamento, e por consequência de solidão. Durante as entrevistas com esses idosos foi 

comum ouvir frases como a de Dalva: “Eu gosto de estar com as pessoas, de estar no meio 

do pelotão”. O Centro-Dia retira o idoso do isolamento, quebra o ciclo de solidão. Alguns 

Centros-Dia comportam 30, outros 40, e alguns até 50 idosos. Funcionários, voluntários, 

passeios, fazem com que a solidão se torne uma palavra impronunciável no Centro-Dia. Até 

mesmo a paixão pela dança retratada por Dalva, recordando os bailes da vida, é apaziguada 

dentro do Centro-Dia, que proporciona momentos de música, dança e descontração aos 

idosos.   

Preferências por um e não pelo outro, afinidades e repulsões também estão presentes 

na rotina do Centro-Dia, como narrado por Dalva: “Tem gente que vira a cara para mim, 

mas eu não ligo”. 

Estou muito mais aberta às amizades. Agora eu ando e tenho colegas. Tem gente 

que vira a cara para mim, mas eu não ligo. Uma virou. Aquela outra lá não virou. 

Eu gosto de estar com as pessoas, de estar no meio do pelotão. Agora, por causa 

do joelho estou dançando menos. Mas de primeiro, eu não saia dos bailes. Agora 

eu ando mais devagar, então não vou mais para baile. Mas, aqui nós temos esses 

momentos de dança e eu aproveito e danço um pouco (risos) (DALVA). 

 

Não basta estar acompanhado para não se sentir sozinho. A depender da companhia 

a solidão pode ser ainda maior, porque se soma com a indiferença. A depoente Bernadete 

afirmou que não sente solidão quando está no Centro-Dia, mas muitas vezes sente solidão 

advinda da indiferença familiar dos que moram na mesma casa. A exemplificação de 

Bernadete em relação à presença do filho mostra que os hábitos das pessoas na 

contemporaneidade promovem o isolamento, inclusive dentro das casas. Fica a imagem para 

a sociedade de que a mãe está morando com o filho, mas a mãe não experimenta a presença 

de contato e toque do filho. Newall et al. (2014) definem solidão como uma discrepância 

percebida entre a qualidade e quantidade de relacionamentos que as pessoas têm em relação 

à aqueles que elas gostariam de ter. Para Elias (2001, p. 75), “o conceito de solidão inclui 

também uma pessoa em meio a muitas outras para as quais não tem significado, para as quais 

não faz diferença sua existência, e que romperam qualquer laço de sentimentos com ela”.  

Essa geração atual de idosos é acostumada com muitos irmãos, muitos filhos e 

poucos recursos. Não cresceram ao lado de uma tecnologia roubadora de tempo. O mais 

importante para estes idosos entrevistados é uma boa conversa, o abraço, o olho no olho. “A 

gente esquece de tudo, mas não esquece que está sozinha”. Essa frase de Bernadete reflete a 

nossa condição sine qua non de interdependência de contato humano e cooperação, que 

tantos idosos não recebem. Ficam na casa dos filhos, é verdade, talvez para tampar a 
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vergonha de deixá-los no asilo. Esses idosos sentem solidão e indiferença. Há uma ausência 

na presença do Outro. E muitos idosos, já vivem uma espécie de luto pela “presença ausente” 

dos filhos em casa.  

Aqui, eu me sinto mais aberta, solta. Porque quando fico sozinha em casa eu me 

sinto mal, me vem na mente muita coisa ruim. Eu me esqueço das coisas, porque 

a tristeza toma conta de mim. Dois dias que não abre aqui é ruim. Minha vida ficou 

mais preenchida. Ficava em casa mais fechada, mais depressiva, mais triste. Aqui 

não, a gente não chora. Eu chorei quando a Gilda, a enfermeira, foi embora, e 

agora por causa da Salete. Se pudesse eu viria todo dia, até nos fins de semana e 

feriados. O meu filho só fica na internet, ou ouvindo música, ou vai para a rua, e 

quando volta para casa fala pouco. Ele é calado. Ficar sozinha é desesperador. A 

gente esquece de tudo, mas não esquece que está sozinha (BERNADETE).    

 

Bloom (1996) afirma que a necessidade de união e ligação humana, que transcende 

o egoísmo, é primordial para a existência humana. É notório que essa parcela de idosos não 

aprendeu a ficar consigo mesmo, não consegue transcender poucas horas sozinho, já batendo 

um desespero. Isso é um alerta! Temos dependência uns dos Outros, essa é nossa condição, 

mas precisamos também aprender a estar conosco mesmos. Praticarmos o tempo de estar 

junto com o Outro e o tempo de estar junto com o Eu. Temos que aprender a transcender e 

exercer o estar consigo em algum momento do dia. 

Natalina relatou muita tristeza em estar em casa e não poder executar todos os 

afazeres domésticos, devido às questões de saúde física. Esta tristeza causava uma recusava 

em se alimentar, o que provocou grande preocupação em sua família. Ao se adentrar ao 

Centro-Dia, Natalina contou que consegue esquecer essas limitações, afirmando que seu 

pensamento fica voltado as atividades da Instituição. A rotina do cronograma de atividades 

do Equipamento Social auxilia a substituir nos idosos pensamentos que causam 

desequilíbrios por pensamentos de alegria, amizade e novos aprendizados, proporcionando 

um grande benefício que contribui em seu autoconceito e bem-estar no aqui e agora.  

Sinto-me bem. Tagarela toda vida eu fui. Para mim foi muito bom vir para cá. 

Porque tenho serviço para fazer, mas não posso. Eu ficava muito nervosa em casa. 

Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de fazer. Ver o serviço e não poder fazer me 

causa muito sofrimento. Aí, eu não queria mais comer. A natureza não pede. Não 

comia. Aí, meu filho me trouxe. Eu fiquei conhecendo essa turminha e gostei 

bastante. Aqui eu vou fazendo amizade. Em casa muita coisa na cabeça. A gente 

pensa nos filhos, nos netos, e ainda sem poder fazer os serviços da casa, então 

estando aqui, a gente não pensa nessas coisas. Então, a natureza e o pensamento 

ficam aqui (NATALINA). 

 

Jandira recusou um convite da filha para morar com ela para continuar frequentando 

o Centro-Dia. Nem sempre o convívio com a filha, que foi sempre a primeira opção para 

cuidar dos pais é satisfatório, podendo apresentar sérios problemas de relacionamentos, 

ainda pouco explorados, investigados e analisados pela psicologia social.    
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Os dias intermináveis desses idosos que estavam se sentindo presos em suas casas 

foram preenchidos com as manhãs e tardes de acolhimento e atividades no Centro-Dia. 

“Comer na hora certa”, foi uma frase dita por Jandira, que certamente tem um fundo 

revelador. Muitos idosos solitários perdem a disciplina com a própria alimentação. Não tem 

ânimo para preparar suas próprias refeições, quando não perdem a vontade de se 

alimentarem, normalmente já envoltos em algum processo depressivo.  

Eu me sinto feliz mesmo. Minha filha falou: - Olha mãe, você podia ir embora, ir 

morar comigo. Eu falei assim para minha filha: - Não vou não filha. Não vou sair 

de lá não. Eu já acostumei. Aqui é tão gostoso, a gente distrai, passa o dia que a 

gente nem percebe. A gente faz ginástica, come na hora certa, dorme, conversa e 

está sempre junto (JANDIRA). 

 

No Centro-Dia, as refeições são preparadas e servidas sempre na mesma hora, uma 

simbologia implícita do cuidar. Uma verdadeira reviravolta na vida de alguns idosos que 

tiveram uma vida inteira de dedicação aos familiares e que agora podem receber um pouco 

do muito que realizaram. O filósofo estoico Sêneca em suas cartas a Paulino reforça o fato 

de que os idosos devem nessa fase da vida pensar também neles, pois já ofertaram grandes 

contribuições ao mundo.  

Afasta-te, então, do vulgo, caríssimo Paulino, mas embora, já bastante sofrido pela 

duração de tua vida, não deixa de procurar um porto mais tranquilo. Pensa quantas 

agitações subjugaste, quantas tempestades, privadas, suportaste, outras, públicas, 

se atiraram sobre ti. Por trabalhosos e inquietos exemplos, já demonstraste 

suficientemente ser virtuoso. Agora, experimenta o que farias no ócio. A maior 

parte de tua vida, certamente a melhor, foi dedicada à República, assim, toma um 

pouco do teu tempo para ti. E não te convido à preguiça nem à inércia, pois nem 

no sono, nem em qualquer dos prazeres caros ao vulgo submergirias a vigora 

índole que há em ti. Isso não é repousar. Encontrarás atividades mais importantes 

que todas as que realizaste com devoção até aqui, as quais executarás no retiro e 

sem preocupações (SÊNECA, 2017, p. 76). 

 

O “porto mais tranquilo”, o “retiro”, a que Sêneca se refere a Paulino não é resultado 

de uma vivência da velhice apolítica, podendo ser representado também nos dias de hoje 

pelo Centro-Dia, lugar onde os idosos podem ter um período do dia de descanso sem inércia. 

Sempre é tempo de se politizar, de se relacionar, inclusive na velhice.  

Disponibilizar-se para receber esse cuidado, esse carinho e essa atenção é um fato 

novo na vida desses idosos, que muitas vezes perguntam para as funcionárias se podem 

ajudar a lavar a louça, varrer o chão, colocar o lixo para fora. O comportamento e a reação 

desses idosos estão intimamente ligados a vida de trabalho que tiveram, limpando, arando, 

plantando, colhendo, preparando e servindo. Nunca sendo servidos.   

Vanda relatou que a vivência no Centro-Dia a deixou mais alegre, podendo agora 

demonstrar o seu lado brincalhão e artístico. “Eu estou me sentindo mais aberta. Aqui eu 
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brinco. Aqui eu canto. Eu gosto de contar piada. O povo ri, participa, mas ri, que só vendo” 

(VANDA). Essa alegria de Vanda contagia até aqueles idosos que são mais fechados, mas 

reticentes, deixando o ambiente do Centro-Dia ainda mais amistoso.  

Vanda gosta mesmo é de cantar, fazer poesias e peças de teatro onde os seus amigos 

do Centro-Dia são os principais atores e atrizes. Ela seleciona e desenvolve sozinha todo o 

repertório textual e conduz com maestria o que cada um dos seus personagens tem que falar 

e fazer. É um verdadeiro espetáculo. As relações de amizade e o cotidiano do Centro-Dia 

inspiram suas criações. “A amizade é o precipitado desses encontros bem-sucedidos. Os 

amigos sentem-se à vontade juntos, são risonhos, felizes. Isso porque, mais uma vez, o 

milagre aconteceu, o encontro se realizou (ALBERONI, 1989, p. 20).   

Ivone é mais uma idosa que gosta de fazer amizades, brincar e de provocar no bom 

sentido os outros usuários do Centro-Dia, irradiando bom humor. Afirma que no Centro-Dia 

não fica carrancuda e com a cara fechada.  

Eu me sinto muito bem na companhia das pessoas aqui no Centro-Dia. Porque as 

meninas gostam de mim. Eu sou meio doidinha. Eu gosto de cutucar um, cutucar 

outro. Eles gostam disso em mim. Todo um movimento. Eu não fico carrancuda, 

com a cara fechada. Eu brinco e estou feliz de estar aqui, e demonstro isso. É muito 

gostoso (IVONE). 

 

 Herédia e Casara (2000) destacam que a velhice não traz apenas “perdas”, que são 

externadas principalmente pelo declínio do corpo físico, mas apresenta também ganhos, 

como a experiência no enfrentamento das diferentes dificuldades da vida e o maior “tempo 

livre”, que foi apontado na narrativa de Moisés. O “tempo” talvez seja na sociedade 

contemporânea o bem mais escasso e desejado pelas pessoas. O tempo hoje é gasto 

basicamente em duas ações: no trabalho propriamente dito e no deslocamento entre a 

residência e o local de trabalho. Mesmo que reste algum diminuto tempo, o corpo e a mente 

já exauridos durante as duas atividades descritas não tem condições energéticas para se 

ocupar com alguma outra atividade a não ser de descanso e reposição para um novo dia, uma 

nova jornada. Os idosos possuem em maior quantidade e qualidade um dos tesouros mais 

preciosos da atualidade, o tempo, e no Centro-Dia este tempo pode ser dedicado ao cuidado 

de si e do Outro. No tempo das velhiceS não é mais necessário cronometrar as horas para 

tudo. Aquela correria sem fim, de repente descobre-se que tem fim. Diminui a pressa, mas 

não diminui a vontade de conviver e estar com os amigos, podendo agora experimentar algo 

ainda por viver. O tempo com os amigos, o tempo que nos faz sonhar. 
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7.7. Acolhimento e amizade no Centro-Dia: benefícios na saúde física e psicológica dos 

idosos 

 

“Quando vim para cá estava muito deprimida. Estava em tratamento 

e vindo para cá comecei a diminuir a medicação. Agora, estou 

seguindo sem medicação. Eu tive até alta da medicação que estava 

tomando. Os remédios para depressão não tomo mais. Eu me sinto 

mais alegre, porque eu era uma pessoa muito triste, vivia pelos 

cantos, só tendo pensamentos ruins, mas agora não”. 

Quitéria 

 

 O Centro-Dia foi importante na recuperação de Hercília que apresentava um grave 

problema de depressão. Hoje, Hercília demonstra ser uma pessoa otimista e de bem com a 

vida. Afirmou ter uma mente muito boa e uma ótima capacidade de percepção, a qual ela 

atribui ao fato de não ter sido alfabetizada. Pessoas que não tiveram acesso à educação 

formal apresentam estratégias de sobrevivência no mundo letrado que merecem maiores 

estudos. “Só não sei ler, mas minha cabeça é muito ligada. Eu percebo tudo. Se eu soubesse 

ler acho que não teria a cabeça que eu tenho” (HERCÍLIA). Hercília tem uma grande paixão 

pela dança e está sempre disposta a fazer todas as atividades previstas na programação do 

Centro-Dia. 

Antes de entrar aqui eu sofria demais. Tive depressão, fiquei viúva, mudei da 

minha casa e tive síndrome do pânico. Fiquei um mês deitada. Não tinha vontade 

de comer, via os outros comendo e aquela cena me embrulhava o estômago. Ficava 

só na cama e no sofá com frio e sempre coberta. Mas, estou curada em nome de 

Deus primeiramente e depois dos médicos aqui da Terra. Eu adoro aqui, aqui é 

muito bom. Vida nova e esperanças renovadas. Sou uma mulher sonhadora, cheia 

de esperanças, vontades, desejos de ter, não sou uma pessoa endurecida. Você 

sempre tem que pensar para frente. Eu falo para minhas meninas, que eu posso ter 

100 anos, mas eu não vou caducar nunca, porque eu tenho uma mente muito boa. 

Só não sei ler, mas minha cabeça é muito ligada. Eu percebo tudo. Se eu soubesse 

ler acho que não teria a cabeça que eu tenho. Eu gosto de dançar. Ah! Como gosto 

de dançar. Gosto da ginástica e de todas as atividades daqui. Tudo que mandam 

fazer eu tento fazer (HERCÍLIA). 

 

Como Hercília, o ingresso no Centro-Dia e o estabelecimento de novas amizades 

foram fundamentais para que Olga se recuperasse da depressão, que tinha como principal 

pano de fundo a perda de seu amado marido. “Por isso que meus filhos me colocaram aqui, 

porque eu estava me consumindo” (OLGA). Olga relatou que agora consegue dormir e se 

alimentar bem, demonstrando como a companhia de seus novos amigos formados no Centro-

Dia possibilitou o alargamento de sua rede de sociabilidade, refletindo em melhora de sua 

saúde física e psicológica. O Centro-Dia pode ser considerado um grande aliado no combate 

a depressão de idosos. As atividades lúdicas e artísticas, os novos amigos, o acolhimento 

que o idoso recebe nesta Instituição, passam a dar novo sentido a suas vidas e um novo 
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ânimo se instala na mente e no coração dessas pessoas. “Eu peço a Deus que isso não se 

acabe, pois me sinto bem demais. Dinheiro não traz felicidade, o que traz felicidade é estar 

aqui no meio deles, é estar com os amigos” (OLGA). 

Eu tive sim melhora. Eu passei a dormir bem e levanto bem. Eu já vou até na igreja 

de ônibus. Se ninguém vem me buscar, eu vou de ônibus. Eu não tenho mais medo 

da morte. Eu tinha depressão. Eu chorava e não comia. Eu ainda choro. Eu olho a 

foto do meu marido que está na sala de televisão e aí eu me lembro dos tempos, 

dos momentos que vivemos. Eu agradeço pelos filhos que ele me deu com os olhos 

azuis como os dele. Eu olho tudo aquilo e dou uma balançada. Por isso que meus 

filhos me colocaram aqui, porque eu estava me consumindo. Antes de conhecer o 

Centro-Dia eu chorava o dia inteiro, não fazia comida para mim. Quando meus 

filhos levavam comida para mim eu comia, mas muito pouco. Aqui como 

direitinho e durmo bem. Hoje, me sinto muito bem. Eu peço a Deus que isso não 

se acabe, pois me sinto bem demais. Dinheiro não traz felicidade, o que traz 

felicidade é estar aqui no meio deles, é estar com os amigos. Primeiro Deus, depois 

os amigos, é isso que traz felicidade. Eu quero viver com os amigos e as amigas 

na presença de Deus (OLGA). 

 

Celestino apontou que após a sua entrada no Centro-Dia se sente mais controlado 

emocionalmente, mas ainda sente um vazio existencial. Celestino quer descobrir o porquê 

desse vazio existencial. Mesmo após o casamento, a rotina do Centro-Dia, o trabalho de final 

de semana na feira, o diálogo mais constante com seus irmãos, ainda persiste essa sensação 

que o incomoda. “Estou mais controlado. Ainda sinto um vazio, mas não dói o peito. Eu faço 

oração e peço proteção a Deus. Estou mais atento, mais feliz. Esse vazio me incomoda” 

(CELESTINO).  

O Centro-Dia representa um valioso auxílio na vida de Heitor, que descreveu um 

histórico de problemas envolvendo a questão do vazio existencial e a sindrome do pânico. 

Mesmo sendo diabético e tendo outros problemas de saúde, cuida de sua esposa vitimada 

por um aneurisma e de sua filha que sofreu um grave acidente de trânsito. O Centro-Dia foi 

o apoio que Heitor necessitava para compartilhar a provisão de cuidados essenciais com sua 

família. “Recuperei a esperança aqui. Eu com ela temos mais paciência um com o outro 

agora. Melhorou bem, mas as dificuldades a gente tem. Estou conseguindo com o Centro-

Dia ter mais ajuda” (HEITOR).  

Eu tinha muito vazio. Tive síndrome do pânico. Minha esposa adoeceu em 1997 e 

desde então só eu cuido dela. Vindo para cá é diferente, tem mais pessoas em volta. 

Eu tive muita melhora. Nem vou começar a falar as coisas para você porque tem 

muita coisa. Recuperei a esperança aqui. Eu com ela temos mais paciência um 

com o outro agora. Melhorou bem, mas as dificuldades a gente tem. Estou 

conseguindo com o Centro-Dia ter mais ajuda. Deus é tudo para a gente. Estar 

aqui tem sido tudo de bom. Tenho diabetes, tomo insulina, tenho que verificar a 

diabetes quase toda semana, minha pressão é alta, tenho que controlar, e aqui tem 

sido tudo de bom. Hoje a pressão tá boa. Minha filha que se acidentou já fez quatro 

cirurgias na coluna e cuido dela também. Eu acompanho minha filha, então é muita 

coisa. A parte psicológica precisa cuidar também. Eu uso muito escutar música. 

Eu não gosto de ler. Estudei até o quarto ano primário (HEITOR). 
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Augusta tem uma rotina de vida muito parecida com a reletada por Heitor baseada 

no cuidado com os familaires. Descreveu de modo espontâneo sua demanda referente à 

rotina integral de cuidados com o marido, principalmente, antes quando não tinha ainda o 

amparo e a assistência do Centro-Dia. O depoimento de Augusta é o retrato de muitas idosas, 

que trabalharam muito, criaram os filhos, cuidaram dos pais idosos, e agora na velhice 

também cuidam dos maridos, os quais normalmente apresentam processos de doenças e 

comorbidades mais precoces em relação às mulheres. É comum verificarmos na sociedade 

uma idosa com autonomia casada com um idoso cadeirante ou acamado, ou mesmo 

acometido por uma doença degenerativa. A palavra que pode resumir a vida destas mulheres 

é “doação”. Foi no Centro-Dia que algumas dessas idosas puderam encontrar assistência 

advinda de pessoas que agora usam seu tempo de trabalho no compartilhamento dos 

cuidados. A partir desse suporte indispensável advindo do Estado, abre-se um espaço de 

possibilidades outras e de reconhecimento legítimo por toda dedicação que estas mulheres 

prestaram a seus familiares e à sociedade. Pela primeira vez na vida, elas sentem que estão 

sendo cuidadas e amparadas. Augusta mostrou que após frequentar o Centro-Dia teve 

melhoras na sua saúde. “Aqui tive uma melhora na minha saúde, porque aqui eu extravaso, 

posso conversar, posso rir, posso dançar, gosto demais de estar aqui” (AUGUSTA). 

Eu atualmente estou mais preocupada com Agostinho. Ele já teve câncer de 

próstata. Devido a radioterapia, ele ficou com incontinência urinária, necessitando 

do uso de fralda geriátrica dia e noite. Tudo sou eu. Sinto-me sobrecarregada. Ele 

não consegue ir ao banheiro sozinho. Gosto muito de estar aqui. Antes quando ele 

andava, a gente ia tomar um guaraná lá no centro, mas agora é arriscado, pois o 

motorista do ônibus é brutinho. Aqui tive uma melhora na minha saúde, porque 

aqui eu extravaso, posso conversar, posso rir, posso dançar, gosto demais de estar 

aqui. Diminui aquela angústia de estar sozinha com ele em casa, dependendo de 

outros. Quando estou aqui estou bem. Tem as meninas que ajudam, agora em casa 

só eu e ele. Sem meu filho eu fico mais preocupada. Quando ele chega fico mais 

tranquila, mas meu filho só chega ao anoitecer (AUGUSTA). 

 

Clarisse também reportou que a sua entrada no Centro-Dia a auxiliou na recuperação 

de um AVC, além de extirpar um início de uma sintomatologia típica de depressão. Clarisse 

citou um fato importante da gestão do Centro-Dia, que segundo ela é participativa e permite 

que os usuários deem sugestões, façam reflexões críticas sobre o que acontece entre eles e 

para eles, além de apontamentos para melhoria da programação das atividades, configurando 

desestabilização e desestruturação do ponto de vista positivo do universo do Centro-Dia. A 

gestão possibilita o agir político de seus usuários dando atenção a suas opiniões, ouvindo 

suas demandas quanto ao que é oferecido e os serviços prestados. Uma postura 

completamente diferente da encontrada dentro de uma instituição total. Clarisse, também 
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apontou que a programação do Centro-Dia sempre traz algumas novidades, quebrando uma 

possível rotina rígida, que poderia se tornar cansativa para os usuários.  

No Centro-Dia, através da musicoterapia, eles têm a oportunidade de reviverem suas 

músicas biográficas. A coordenação se preocupa em conhecer e apresentar as músicas que 

possuem um significado íntimo positivo que se correlacionam com a parte da trajetória de 

vida e dos momentos felizes que os usuários já viveram, promovendo um reviver daquelas 

doces lembranças, daqueles bons momentos que alegram a todos. “Veja, agora temos música 

e cada dia tem alguma coisa nova, é sempre assim” (CLARISSE). 

Clarisse também revelou em sua entrevista um diálogo fraterno que havia realizado 

com a amiga Carmem, que não tinha chegado bem na Instituição. Verifica-se assim a 

formatação de uma rede de amparo entre os próprios usuários, ou seja, idosos ajudando e 

acolhendo a outros idosos.  

Eu tive um derrame e minha fala ficou prejudicada. Saia um pouco das palavras e 

o resto não saia. Minha perna direita ainda é meio dura. Eu melhorei muito, pois 

começa assim como uma tristeza. Vindo para cá foi muito bom. Veja, agora temos 

música e cada dia tem alguma coisa nova, é sempre assim. Aqui é flexível, a gente 

pode dar opiniões. Cria-se uma reflexão da situação. Hoje, Carmem parecia triste. 

Eu conversei com ela e ela voltou a sorrir. Tem problemas que a gente tem que 

entregar nas mãos de Deus. Ela precisa viver a vida dela. Fica vivendo a vida do 

outro e a sua mesma passa e você não viveu. Hoje passados dois anos que aqui 

cheguei me sinto muito feliz (CLARISSE). 

 

O Centro-Dia foi, segundo Jandira, fundamental na sua recuperação de um acidente 

vascular cerebral (AVC). Depois desse problema de saúde, a locomoção de Jandira ficou 

comprometida, e ela passou a ficar muito tempo em casa, onde a tristeza tomou conta do seu 

ser. A ida ao Centro-Dia rompeu com esse ciclo de sofrimento, proporcionando maior 

qualidade de vida. Jandira também citou a violência na cidade como um fator que agrava 

ainda mais o isolamento dos idosos em suas casas.  

Deu um AVC na minha cabeça e eu custei a voltar a conversar. Eles tiveram muita 

paciência comigo. Depois que estou aqui, que vim para cá, estou melhor. Minha 

filha não tem tempo para nada. Ela sai para trabalhar, depois dormir, tem serviço 

para fazer. Ela quer fazer a comida e diz que eu não posso mexer no fogão. Eu me 

sinto muito bem aqui no Centro-Dia. A gente faz ginástica e conversa. Vir para cá 

foi muito importante. Em casa eu chorava, chorava, chorava muito. Eu sempre fui 

de pegar ônibus, e deu o AVC, então não posso mais. Aí, fica aquela agonia, só 

em casa. A família toda ocupada com seus afazeres e eu fiquei limitada em casa. 

Essa violência da sociedade, desrespeito, falta de educação com os idosos na rua, 

violência de todos os tipos. Temos que vigiar. Então, eu não vou mais à igreja 

sozinha. Eu ia. Nossa! Eu ia para todo lado sozinha. Ia, voltava, fazia caminhada, 

era tão bom, mas agora a gente tem que sair sempre com alguém. Mas, eu me sinto 

feliz e contente. Desde que aqui estou me sinto melhor. (JANDIRA).  

 

Alfredo sente uma saudade enorme do seu trabalho junto às crianças, relembrando 

seus tempos de vendedor de algodão-doce no Estado do Mato Grosso. Uma lembrança se 
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presentificou de forma especial. O dia em que deu o algodão-doce a uma garotinha que 

morava em um assentamento rural e não tinha dinheiro para pagar, mas lhe retribuiu com o 

que ela podia oferecer, um singelo beijo, que proporcionou uma felicidade a Alfredo que 

nenhum dinheiro poderia lhe dar, fato este que permanece em seu coração por toda sua vida. 

Alfredo sente a falta das crianças dentro do Centro-Dia, quando elas marcavam as cartelas 

de bingo para os idosos que não sabem identificar os números. “Era bom quando elas 

vinham. Elas jogavam dominó, ficavam rodando em volta da gente e ajudavam marcando a 

cartela no bingo” (ALFREDO). 

No Mato Grosso identifiquei arritmia no coração e chegando aqui apresentei falta 

de ar. Então, tomo dois medicamentos. Tomo porque sou obrigado, não gosto de 

tomar remédio. Nunca senti solidão ou depressão, porque eu que faço minha hora 

não espero acontecer. Só que tem uma coisa. Lá no Mato Grosso eu era mais feliz. 

Eu trabalhava com as crianças, vendendo algodão-doce na porta da escola à tarde. 

A criança fica encantada com o algodão-doce. A criança diz: - Mãe, por favor, 

compra para mim. O sorriso da criança. Lembro uma vez em uma cidadezinha do 

Mato Grosso que eu estava na porta do colégio e tinha uma creche ao lado. Saíram 

as crianças da creche primeiro. Uma que tinha seis aninhos ficou ali rodando em 

volta do algodão-doce e eu dei um para ela. Ela falou: - Tio! Eu não trouxe 

dinheiro. Ela correu. Lá tem muitos assentamentos. No outro dia ela falou: - Tio! 

Posso dar um beijo em você. Eu falei: - Claro que pode. Eu senti uma felicidade 

que nunca senti antes. Meu trabalho lidava com criança e isso eu sinto falta, me 

dava alegria ficar perto delas. Aqui antes as crianças vinham e participavam da 

atividade do bingo junto com a gente, mas nunca mais vieram. Era bom quando 

elas vinham. Elas jogavam dominó, ficavam rodando em volta da gente e 

ajudavam marcando a cartela no bingo. Hoje, eu sinto que parece que sempre falta 

alguma coisa (silêncio prolongado). Talvez falte uma coisa que eu nunca 

experimentei. Eu não sei o que é. Quando isso bate me incomoda. Tenho medo! 

Prefiro deixar como tá, pois caso experimente pode ser pior. Mas, eu sinto que 

sempre falta alguma coisa (ALFREDO). 

 

A convivência intergeracional, o contato e o toque humano com as diversas gerações, 

colaboram para o aprendizado do respeito às diferenças, despertando a colaboração 

recíproca, aprimorando as sensibilidades. “A segregação, a tentativa de excluir as diferenças, 

alia-se ao horror do semelhante, ao estranho, ao duplo espetacular e ao furo que toda imagem 

nos devolve” (MUCIDA, 2017, p. 89). 

A segregação geracional tem sido vista pelos estudiosos da literatura social como 

um fator altamente negativo para a sociedade. A Unesco e as várias pesquisas 

nacionais e internacionais mencionam que as políticas públicas devem incentivar 

oportunidades mais efetivas no combate ao preconceito e a marginalização dos 

mais velhos em nossa sociedade” (LIMA, 2008, p. 191).  

 

O Centro-Dia deve retomar e priorizar os encontros intergeracionais em sua 

programação semanal ou pelo menos quinzenal. As crianças com sua pureza e ingenuidade 

se aproximam dos idosos sem medo e preconceitos, proporcionando momentos de muita 

alegria e aquisição de valores imateriais para ambos. O preconceito contra os sujeitos idosos 

é aprendido culturalmente. Muitas crianças ainda não assimilaram esse aprendizado de 



207 

 

horror e negação à velhice e tratam os idosos com naturalidade e espontaneidade. “As 

relações humanas no mundo público se formaram de acordo com as mesmas regras que 

determinaram as relações dentro da família” (SENETT, 2016, p. 262).  

A coordenadora do Centro-Dia ao narrar sobre a principal festa realizada no Centro-

Dia, a festa junina, revela que nessa festa, Alfredo traz a sua máquina de fazer algodão-doce, 

distribuindo para todos os presentes. “O Senhor Alfredo faz algodão-doce no dia da festa 

junina. Festa junina aqui é muito boa” (MARISTELA).  

Carmem demonstrou uma grande mudança na sua vida após a entrada no Centro-Dia, 

afirmando que aqui não tem espaço para angústias. “Há seis anos que eu sou usuária. Tenho 

atividades, faço ginástica, minha alimentação é certinha, recebo amor e carinho e me sinto 

bem. Aqui não tem espaço para angústias” (CARMEM). Natalina também relatou que após 

ter ingressado no Centro-Dia diminuíram os sentimentos de solidão e de angústia. “Diminuiu 

sim, porque a gente não fica mais pensando bobeira, agora a vida é mais ocupada” 

(NATALINA). Quando o idoso encontra ocupações em atividades que lhe faça sentido, ele 

se reconecta com a própria vida, não nutre mais pensamentos negativos, trazendo novas 

perspectivas, despertando seus desejos e sentindo-se útil. 

É vital que seja estimulado e oportunizado aos idosos novos tipos de interações e 

vivências advindas com outros grupos sociais. O suporte social diversificado expõe o sujeito 

idoso na comunidade, prevenindo a solidão, o aumento da sensação de vazio existencial e 

quadros de depressão. “Um contingente cada vez maior de idosos tem reagido às vicissitudes 

do envelhecimento desenvolvendo um estilo de vida participativo e integrado” 

(FERRIGNO, 2006, p. 20).  

A limitação física trouxe a Natalina o impedimento de cuidar de seu querido quintal, 

de zelar de suas plantas ornamentais e frutíferas. O Centro-Dia tem um pequeno jardim onde 

os idosos que apresentam condições físicas podem plantar uma muda, fazer uma pequena 

horta ou mesmo regar as plantas. A rotina de estar no quintal da própria casa está se tornando 

raro em nossa sociedade verticalizada. Nesse sentido, há uma sensação de liberdade no 

contato com a natureza que desperta a sensação de felicidade. A depressão, o estresse e 

patologias associadas, podem, muitas vezes, estar ligadas ao déficit de natureza, inclusive 

na velhice. No Centro-Dia há uma varanda com uma bela paisagem, composta por árvores e 

animais pastando ao longe.  

Eu comecei a ter alguns problemas de saúde e comecei a frequentar aqui. Agora 

de idade, ruim das pernas, não posso trabalhar direito e assim eu vim para cá. 

Passam horas boas com atividades de artesanato, boas para a mente. Quando estou 

em casa cuido de minhas coisinhas. Eu gostava muito de planta, mas hoje não 

posso mais cuidar do quintal. Meu quintal era muito lindo. Tem quem tem foto do 
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meu quintal, mas eu não tenho. Era bem cuidado. Então, tem pé de pitanga, árvores 

de flores, pinha, tudo que eu mesma plantei. Mas, eu não posso mais cuidar. Eu 

sinto falta de estar aqui no meio do povão. Eu sinto que melhorou, mesmo eu com 

dor eu me animo mais para fazer as coisas. Diminuiu sim, porque a gente não fica 

mais pensando bobeira, agora a vida é mais ocupada. Com dor e sem dor eu me 

sinto feliz. A casa aqui é muito bacana (NATALINA). 

 

Dalva fez uma interessante colocação de que seu corpo e sua mente ficaram mais 

tranquilos depois que passou a frequentar o Centro-Dia. O ambiente de muitas famílias 

brasileiras é tumultuado e conflituoso, e os idosos são as pessoas que mais sentem o peso 

desses ambientes. A retirada dos idosos desses locais, ao menos pelo período diurno, pode 

representar um verdadeiro bálsamo para sua mente, corpo e espírito. Passar o dia de forma 

harmônica e laboriosa auxilia os idosos também na melhor qualidade de sono, como descrito 

por Dalva. 

Eu ando prestando atenção para não cair. Diabetes não cicatriza fácil. Pressão alta 

tem que controlar. Meu corpo e minha mente ficaram mais tranquilos depois que 

passei a frequentar o Centro-Dia. Eu nunca tive medo. Agora, angústia eu já senti 

e é horrível. Deitava, não tinha sono. Agora isso acabou, durmo que é uma beleza. 

Eu me sinto interiormente muito bem. As coisas estão dando certo. A única coisa 

que eu fico meio assim, é que a gente quer uma coisa, mas é diferente. A gente 

tem que respeitar. É como a gente aprende aqui. Vamos respeitar e compreender, 

pois cada um tem sua história (DALVA). 

 

Moisés narrou uma experiência de quase morte e também de ter desenvolvido 

síndrome do pânico quando morava na cidade de São Paulo. Apegou-se na religião para 

acreditar na sua recuperação e teve a ajuda da equipe do Centro-Dia na reabilitação de sua 

saúde física e psicológica, afirmando ter chegado ao Centro-Dia pesando apenas 43 kg. 

Eu sempre tive saúde boa, mas depois que me deram o diagnóstico a quatro anos 

e meio atrás, que eu quase morri, vi que não tinha aquela saúde que eu achava que 

tinha. Então, quando eu vim para o Centro-Dia eu estava com 43 kg. Estava fraco, 

trocando as pernas. Estava desenganado e totalmente consciente daquela situação. 

Mas, graças a Deus eu estou aqui falando com você agora. A gente tem que dar 

valor a vida. A gente sempre tem uma ambição ou uma ambiçãozinha. Eu depois 

dessa experiência de quase morte que eu tive, olha que eu agradeço e peço a Deus 

saúde. Eu não fico pensando o que eu vou ter ou o que eu tive, eu não. Porque a 

gente está vivo e de repente está morrendo. Eu mudei muito a forma de ver o 

mundo. Os medos, as angústias, eu aprendi a lidar com isso. Antigamente eu tinha 

medo de tudo. Quase morri em São Paulo. Tive síndrome do pânico. Foi horrível! 

Quase fiquei doido, mas eu passei por tudo e agora estou muito bem graças a Deus. 

Agradeço também a oportunidade de estar em uma instituição como essa, onde a 

gente se sente valorizado (MOISÉS). 

 

Moisés diz ter encontrado pessoas mais importantes no Centro-Dia do que seus 

próprios familiares. Ele apontou que os relacionamentos no Centro-Dia são mais leves e os 

problemas quando ocorrem são mais facilmente resolvidos do que na família. Também, 

relatou o desrespeito sofrido na família quando se adentrou na velhice, além do desinteresse 

em agora ouvirem as suas opiniões. “Eles falam: - Não é assim mais. O senhor está atrasado 
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no tempo. Isso aí já era” (MOISÉS). “Eles dizem que a gente não fala coisa com coisa e vão 

tirando nossa autonomia. Muitos idosos passam a acreditar nisso e param de falar. A família 

nos enfraquece” (MOISÉS). Segundo Mucida (2017, p. 16), “a velhice desacomoda, 

incomoda, principalmente nesse mundo permeado de máscaras do novo”. 

Moisés contou que no Centro-Dia a sua opinião não é desprezada pelo fato de estar 

com os cabelos brancos. Ademais, ele acrescenta: “Não estamos o tempo todo preocupado 

com o tempo”. “O tempo do encontro torna-se terapêutico quando optamos por vivenciá-lo 

na dimensão kairós” (PESSINI, 2006, p. 68). O tempo kairótico é o tempo que abraça cada 

momento da vida sem pressa, com sabedoria nutre-se de sentido e significado, um tempo 

que se soma na dimensão do tempo de vida, contrário do tempo cronológico, marcado pelas 

batidas do relógio; já passou, perdi. Moisés reportou que o essencial para se ter qualidade de 

vida é ser respeitado e tratado com carinho e amor, e isso ele encontrou no Centro-Dia.  

Vou ser sincero. Não que esteja desprezando os familiares. Sempre tive 

consideração pelos familiares, mas tem horas que tem pessoas aqui dentro que 

passam a ser mais importantes ainda do que um parente. Porque às vezes, eu sei 

que não é por mal, mas tem coisas que os parentes, os familiares, falam, mesmo 

que eles falem da boca pra fora, mas aquilo ofende e você fica meio distante. Aqui 

ninguém faz nada para magoar ninguém. Você está vendo como são as coisas aqui. 

Ocorrem situações que logo são resolvidas. A gente não fica remoendo e logo está 

de bem. Já o familiar demora e fica distante. Aqui a pessoa é solta, aberta. Nós 

não estamos aprisionados. Porque tem uma coisa. Dependendo da idade que você 

tem, os familiares não querem mais ouvir você. Eles falam: - Não é assim mais. O 

senhor está atrasado no tempo. Isso aí já era. Eles não encontram ou não têm 

mesmo, eu não sei, mas o fato é que os familiares não têm tempo de ouvir o parente 

idoso. E aqui não existe tempo. Eu tenho tempo e os outros também tem tempo. 

Os funcionários nos ouvem e a gente quer falar, falar e falar. Aqui ninguém exclui 

ninguém. Na família sim. Você chega a uma idade e a família te exclui. Eles dizem 

que a gente não fala coisa com coisa e vão tirando nossa autonomia. Muitos idosos 

passam a acreditar nisso e param de falar. A família nos enfraquece. Esse lugar 

nos fortalece e temos qualidade de vida. Você anima mais e tem mais esperança 

de vida. Qualidade de vida não é você ter um bom médico e boa alimentação. Isso 

é importante, mas o essencial é o social. É esse que é o remédio, ser respeitado e 

tratado com carinho e amor (MOISÉS). 

 

Elvira narrou que seus familiares quase nunca têm tempo ou disposição para 

conversar. “Estamos ávidos para falar e eles desesperados para dormir” (ELVIRA). A 

depoente fez um resumo de sua jornada dura de trabalho, sendo no seu linguajar o telhado 

que cobria a sua família. Relatou que possuia uma disposição incrível no seu trabalho como 

cuidadora de idosos e empregada doméstica, mas agora comemora o fato de ter vencido a 

vida, ou seja, conseguido educar e encaminhar seus filhos, trabalhando com dignidade. 

Sempre pagou aluguel, não conseguindo ao menos adquirir sua casa própria. No entanto, 

venceu todas as dificuldades que a vida colocou em seu caminho, e agora se sente 

reconhecida de poder ser atendida no Centro-Dia. “Tantas coisas dolorosas que eu passei, 
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mas eu enxergo diferente. Eu tenho uma visão de que eu aqui estou e isso basta para mim. 

Eu estou aqui bem e venci. Passou. Eu reagi no sentido de lutar e viver” (ELVIRA). 

Depressão é um fato de que entrevistada diz nem saber o que é. Ela expressou que agora está 

no melhor momento de sua vida. “Eu me sinto feliz de vir e estar aqui. Eu sempre fui alegre 

com a vida, mas eu sinto que agora estou mais ainda do que antes” (ELVIRA). 

O sentimento de solidão diminuiu bastante. Os parentes, amigos, outros familiares 

tem compromissos, e geralmente sobra pouca energia para estar conosco. Estamos 

ávidos para falar e eles desesperados para dormir. Eu me sinto feliz de vir e estar 

aqui. Eu sempre fui alegre com a vida, mas eu sinto que agora estou mais ainda do 

que antes. Sabe por quê? Eu antes era muito prisioneira do trabalho, da casa, dos 

filhos, das obrigações. Tomei conta de pessoas idosas. Então, eu ia para casa e 

mais trabalho em casa. Então, esse foi meu sistema e assim tinha que cumprir meus 

deveres, e sempre trabalhei, nunca dei falha. Eu sempre morei de aluguel com 

meus filhos e fui só pagando aluguel. Eu era o telhado da casa. Então, se eu parasse 

o telhado caia. E eu criei meus filhos sempre bem, nunca com falha ou goteira no 

telhado. Sempre tive muita força. Até hoje, se precisar trabalhar um período do 

dia ou uma manhã ou tarde, eu ainda consigo, lavar, passar, cozinhar e olha que 

eu consigo (risos). Nessa vida, o que eu abaixei e já levantei não está escrito, mas 

agora está registrado, porque estou falando, você está gravando, anotando, e lhe 

digo, eu limpava as escadas, subia, descia, limpava os lustres, exaustores, em cima 

dos armários. Detalhes eram comigo mesmo, detalhes da limpeza da residência. 

Eu limpava até o teto. Mas, eu venci em nome de Jesus. Aqui estou. Eu venci. Eu 

me sinto bem, graças ao bom Deus. Eu não sinto mais medo ou angústia. Isso está 

controlado. Até eu às vezes pergunto: - O que é depressão? (risos). O que é isso? 

Minha cabeça não pega isso não. Nesse sentido, eu fico procurando qual é a razão 

de cair na depressão? Porque no meu caso, eu era para ser uma pessoa doente. 

Tantas coisas dolorosas que eu passei, mas eu enxergo diferente. Eu tenho uma 

visão de que eu aqui estou e isso basta para mim. Eu estou aqui bem e venci. 

Passou. Eu reagi no sentido de lutar e viver. Me comunicava com pessoas amigas 

e isso ajuda muito. Uma palavra amiga muda tudo (ELVIRA).        

 

Fato curioso é o incentivo que Elvira tem dado a uma filha de 62 anos a também 

começar a frequentar o Centro-Dia. “Eu falo para ela: - Minha filha, isso que é vida; você 

vai viver, porque lá é alegre, a gente é feliz com todos, tem atividades, passeios e o melhor 

tem com quem você conversar, expor” (ELVIRA). Afirmou que a vida de sua filha se resume 

somente a realizar as tarefas do lar e no Centro-Dia ela terá mais vida. “Esse serviço não tem 

fim. Estou torcendo para ela conseguir a vaga aqui e ter mais vida, pois ela já está com 62 

anos. Aqui ela terá como eu mais vida” (ELVIRA). A expressão dita por Elvira “ter mais 

vida” representa um feedback que enaltece a equipe do Centro-Dia. 

Tem a minha filha mais velha que está com 62 anos. Eu falei para ela se interessar 

no sentido de vir também para o Centro-Dia. Porque ela não tem filho pequeno. A 

filha dela vai se casar agora no final do ano e o marido, ele se vira (risos). Eu falo 

para ela: - Minha filha, isso que é vida; você vai viver, porque lá é alegre, a gente 

é feliz com todos, tem atividades, tem como você conversar, expor. Porque minha 

filha é esperta, mas só fica dentro de casa. Só serviço de casa, e serviço de casa 

não vence. Então, ela não vai ter criança pequena, acabou isso. Eu falei para ela: - 

Lá você faz seu horário, se organiza para você ter mais vida e parar um pouco de 

limpar a casa. Esse serviço não tem fim. Estou torcendo para ela conseguir a vaga 

aqui e ter mais vida, pois ela já está com 62 anos. Aqui ela terá como eu mais vida 

(ELVIRA). 
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Depoimento pequeno, mas com uma enorme carga de profundidade foi efetuado por 

Quitéria. Na sua narrativa, fica claro que a partir do Centro-Dia sua vida começa a ganhar 

um novo sentido, sendo isso suficiente para o médico iniciar o “desmame”, e em pouco 

tempo Quitéria não mais usava medicamento para depressão. Ela é tímida, fala pouco, por 

isso é importante estar atenta a sua fala corporal, sempre sorrindo ao expressar sobre as novas 

amizades que constituiu no Centro-Dia. Os novos amigos ocuparam o lugar dos sentimentos 

negativos e pensamentos ruins. Fica evidenciado que a exclusividade do cuidado atribuido 

unicamente à família, normalmente, não consegue dar conta de disponibilizar todo o suporte 

e atenção que os sujeitos idosos necessitam, por isso eles adoecem.  

Sim. Quando vim para cá estava muito deprimida. Estava em tratamento e vindo 

para cá comecei a diminuir a medicação. Agora, estou seguindo sem medicação. 

Eu tive até alta da medicação que estava tomando. Os remédios para depressão 

não tomo mais. Eu me sinto mais alegre, porque eu era uma pessoa muito triste, 

vivia pelos cantos, só tendo pensamentos ruins, mas agora não (QUITÉRIA). 

 

Isaura afirmou que sentiu melhoras na sua saúde tanto física como psicológica após 

sua entrada no Centro-Dia, apontando redução na ingestão de medicamentos. “Muito. Os 

remédios agora só mesmo para barriga. Aqui me sinto alegre com as meninas” (ISAURA). 

Amélia expôs um episódio em que teve um descontrole de sua diabetes e pressão, sendo 

prontamente assistida pela coordenação do Centro-Dia. Segundo Amélia, sua saúde física 

melhorou após estar frequentando o Centro-Dia, e o intervalo de ocorrência destas crises se 

alargou. Essa Instituição não possui um caráter médico, quando ocorre alguma intercorrência 

emergencial o usuário é encaminhando prontamente a uma Unidade de Saúde. 

Frequento aqui há três anos. Mas eu não sou de falar. Teve um dia quando comecei 

a frequentar aqui que eu passei mal. A coordenadora, muita atenciosa, me levou 

na Santa Casa e me assistiu em tudo. Minha diabetes e a pressão estavam 

descontroladas. Eu me sinto bem aqui. Melhorei muito depois de frequentar aqui. 

Essas coisas de eu passar mal, quase nunca mais aconteceram (AMÉLIA). 

 

Bernadete também apontou grande melhora da saúde física e mental após se tornar 

usuária do Centro-Dia. “Tive sim. Nossa! Quase não andava. Minha perna estava bamba e 

eu muito triste e deprimida. Quando eu vim para cá, até dançar eu danço. Sinto-me mais 

alegre e em alerta. É muito bom aqui” (BERNADETE). Já Vanda contou sua história de 

como chegou adoentada ao Centro-Dia junto de seu marido que acabou falecendo três anos 

depois. Vanda tomava vários remédios de depressão e hoje está livre de parte da 

medicalização que utilizava para controlar esse quadro. Está feliz com seu trabalho no 

bordado e na costura de roupas de cama em parceria com sua filha. 

Eu vim para cá muito doente. Cheguei aqui em junho de 2012. Veio eu e meu 

marido. Ele adoeceu, ficou de cadeira de rodas, e em três anos Deus o levou. Vai 
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fazer pouco tempo que entrei na terceira idade. Estou gostando. Estava muito ruim. 

Os médicos disseram que meu problema era depressão. Estou bem melhor. Mas, 

quando eu entrei aqui era só de cabeça baixa. Eu melhorei. Eu bordo e costuro. 

Estou bordando cada coisa linda que eu faço. Eu não paro não e tenho dinheiro 

chovendo. Só fazendo e vendendo, e não chega. Ontem mesmo vendi a que está 

fazendo. É fazendo e vendendo. Eu choro de emoção, de alegria, não de tristeza 

(VANDA). 

 

Esse item da pesquisa tem uma grande importância para a fundamentação dos 

objetivos do trabalho. O conteúdo das narrativas dos idosos deixa claro a melhora que 

tiveram do ponto de vista físico, mas principalmente no tocante a saúde psicológica, após a 

entrada ao Centro-Dia. Narrativas que evidenciam o estado depauperado que se encontravam 

no momento de suas chegadas ao Centro-Dia e a transformação nas suas vidas, agora 

recheadas de otimismo, de esperança e de gratidão. O Centro-Dia faz parte de uma política 

pública que desperta novos olhares, que devolve a dignidade àqueles que tanto fizeram e se 

doaram em prol da sociedade brasileira. Políticas públicas que gerem acolhimento e 

ocupação salutar são fundamentais na prevenção e na recuperação da saúde dos idosos.  

 

 

7.8. Espaços e oportunidades no Centro-Dia para os idosos narrarem suas memórias 

 

“Não tenho oportunidade nem aqui, nem em casa com a minha filha. 

Os filhos sabem que eu sofri. Falar faz a gente sentir o coração mais 

leve. Eu fui roubada, fiquei com o coração apertado. Saudades de 

minha mãe legítima”. 

Isaura 

 

O trabalho de evocação de memórias, postulado pela professora Ecléa Bosi, contribui 

para evitar a ruptura da tradição e a desvinculação entre passado, presente e futuro, 

protegendo as próximas gerações pela comunicabilidade do anteriormente vivido. Fatos e 

histórias que não estão nos livros ou na internet. Desse modo, procurou-se verificar se o 

Centro-Dia dispõe de espaços e de momentos programados que propiciem a eclosão dessas 

recordações e vivências. Segundo Bosi (2003, p. 61), “começa-se a atribuir à memória uma 

função decisiva na existência, já que ela permite a relação do corpo presente com o passado 

e, ao mesmo tempo, interfere no curso atual das representações”. 

Isaura declarou que não tem oportunidade de contar suas memórias de vida no 

Centro-Dia, como também não tem esse espaço em sua casa com a sua filha. Ela carrega um 

sofrimento desde a infância quando foi retirada de sua família em Pernambuco e levada para 
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o Estado de São Paulo. Isaura sempre afirma que foi “roubada” de sua família biológica e 

nunca teve a oportunidade de revê-los devido a distância e o custo da viagem.  

Não tenho oportunidade nem aqui, nem em casa com a minha filha. Os filhos 

sabem que eu sofri. Falar faz a gente sentir o coração mais leve. Eu fui roubada, 

fiquei com o coração apertado. Saudades de minha mãe legítima. Muito longe para 

eu ir visitar, tem que ser de navio ou de avião. Tinha sempre muita roupa para 

lavar, não conversava não. Eu fui roubada. Minha avó morreu e minha mãe 

também. Mas eu pedi a Deus, porque eu chorava muito, e Deus me mostrou minha 

mãe mortinha em um lençol branco. Aí, não chorei mais (ISAURA). 

 

Olga relatou que as oportunidades de conversar acontecem mais com os usuários que 

sentam ao seu lado nas atividades ou nos momentos de refeição, mas normalmente são 

conversas mais ligadas ao cotidiano. Novamente, afirmou que as funcionárias não têm esse 

tempo para se dedicar a escutar as memórias dos idosos, devido a quantidade de tarefas. 

Narrou que as funcionárias trabalham como ela trabalhava na roça, onde também não tinha 

tempo para conversar com as outras pessoas. Com a sua família ou com as amigas da igreja, 

Olga registra que não tem oportunidades de expor suas mais ricas lembranças. “Deus não 

gosta da gente triste, então eu brinco, converso, mas falar de meu passado, de minhas 

vivências e experiências de vida como estou falando para você, isso não acontece. Nem com 

meus filhos eu falo essas coisas” (OLGA). Quando se fala de lembranças com Olga, as 

recordações de seu marido sempre vêm à baila, bem como as dificuldades de sua infância 

quando chegou a até passar fome. 

Aqui eu tenho liberdade. Liberdade de falar coisas boas, não coisas ruins para 

magoar. Eu desabafo com Natalina e com outras, mas ainda não tive oportunidade 

assim, porque para elas é corrido né. Mas, sentando do meu lado, às vezes dá para 

falar. Fala um com o outro que está sentado do lado. Falar como eu e você agora, 

isso não tem. Deus não gosta da gente triste, então eu brinco, converso, mas falar 

de meu passado, de minhas vivências e experiências de vida como você está 

perguntando, isso agora aqui com você não acontece. Nem com meus filhos eu 

falo essas coisas. Eles não querem que eu lembre e isso me machuca mais. Deus 

quer a gente para frente e alegre. Por que eu canto? Porque eu gosto de participar, 

a gente tem que ir conhecer gente nova, e outras pessoas se trancam para si mesmo. 

Eu quando estou sozinha, eu falo comigo mesma. Eu passei fome quando era 

criança. Eu não tive infância. Meu pai bebia. Ele ia fazer compras e perdia as 

compras (OLGA).  

 

Ivone comentou que tem oportunidade de expressar suas vivências individualmente 

com outros usuários, não em grupo. Apontou um fato interessante de que quando o grupo 

identifica uma pessoa que não está bem, essa pessoa vira o centro das atenções e todo o 

grupo vai tentar ajudá-la a sair deste quadro de tristeza.   

No grupo, não. Individualmente tem. Aqui é livro aberto. Aqui as pessoas 

conversam. Um conta isso, o outro conta aquilo. Um ouve o outro, e como ouve. 

Se você estiver triste, eles te perguntam: - Por que você está triste? Não fica triste 

não, não fica mais. E a gente fica arrodeando mais aquela pessoa que está triste 

(IVONE). 

 



214 

 

O Centro-Dia deveria ter um funcionário voltado para trabalhar aspectos da 

subjetividade dos idosos, como o resgate e a valorização de suas memórias. O quadro atual, 

além de reduzido, não dispõe de um profissional especializado para trabalhar estas questões. 

É importante que os sujeitos idosos saibam que existem pessoas que se interessam por suas 

experiências, suas lutas, seus sacrifícios e seus conhecimentos, fazendo com que eles 

próprios reconheçam o valor de suas vidas. Ginástica, música, dança, artesanato, passeios, 

horta, refeições, novos amigos, tudo isso é muito importante, mas a subjetividade e a história 

desses idosos também precisam de atenção dentro do Centro-Dia. Apenas quando falta 

algum funcionário ou voluntário, acarretando a quebra da programação, é que se realiza uma 

atividade denominada de “roda de conversa”. Nessa atividade é aberto um espaço para que 

os usuários possam contar lembranças significativas de suas vidas. Sem dúvida, um 

momento muito rico, mas que não consta oficialmente na programação, e acaba sendo 

apenas um tapa-buraco. Também, verifica-se que nestes poucos momentos apenas os idosos 

mais desinibidos é que acabam ocupando quase todo o período de fala. 

Clarisse reportou que, quando acontecem esses momentos coletivos de exposição de 

memórias, um pode conheçer melhor o outro. Relata que a “roda de conversa” acontece 

quando há algum problema com uma atividade da programação diária. 

A gente conversa sim, quando não tem nenhuma atividade. A auxiliar pedagógica, 

a Salete, nos organiza em roda e fala: - Cada um vai contar uma coisa de si, de 

onde veio. Um conhece melhor o outro. Salete gosta de fazer isso sempre que 

alguém falta para a atividade planejada. Cada um conta o seu e o outro escuta 

(CLARISSE). 

 

A roda de conversa representa um momento diferente, aonde os idosos podem 

conhecer a história de vida das pessoas do grupo, abrindo a possibilidade de narrarem fatos 

marcantes de suas vidas, se abraçando uns aos outras ao término da atividade. É uma 

atividade que íntegra, que une os usuários, que se identificam e que passam a conhecer um 

pouco da luta que cada um deles atravessou em suas vidas. A roda de conversa é uma 

atividade de diálogo desarmado que promove maior identificação pelas trocas de 

experiências, muitas vezes semelhantes, que faz rir, que faz chorar, aumentando a amizade 

e a intimidade entre eles. “A gente fala bastante. As meninas me ouvem. Fazem roda de 

conversa. A gente conta para eles o que já passamos, como se fosse uma família. A gente 

quer ver os outros bem, então uma abraça a outra” (AUGUSTA). De acordo com Bosi (2003, 

p. 36), “o afloramento do passado se combina com o processo corporal e presente da 

percepção”. É preciso soltar o que está preso no fundo da garganta. Ver outros contando 

sobre si mesmo é encorajador para os idosos mais tímidos. Narrar pode ser terapêutico.  
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Hercília expôs que todos no Centro-Dia gostam de ouvi-la. No entanto, Hercília não 

demonstra necessidade de contar sobre as experiências vividas ao longo de sua vida, prefere 

a dança e sempre convida todos para com ela aproveitar esses momentos. Hercília fica 

contando os dias para a visita de um sanfoneiro que vem acompanhado de sua filhinha tocar 

modas sertanejas no Centro-Dia uma vez por mês. É um momento de alegria indescritível 

para Hercília. 

Tenho. Todos escutam. Elas gostam de me ouvir falar. Vamos dançar. Eu falo: - 

Tem gente parada demais, tem que ser ativo, tem que dançar. Aproveitar a vida. 

Vamos pessoal dançar, vamos, quinta-feira vai ter bastante dança. Tem um senhor 

que vem com uma menininha tocar para nós dançar. Uma vez por mês 

(HERCÍLIA).  

 

Celestino afirmou que não gosta de falar do seu passado, apenas escuta aos outros, 

relatando que os usuários do Centro-Dia falam muito sobre doenças. Nessa fala de Celestino 

fica nítido que não existe um trabalho voltado para o resgate de memórias significativas, 

aquelas memórias que enriquecem e fazem reviver bons momentos de suas vidas. Celestino 

se refere aos assuntos do cotidiano que são comentados entre os usuários, e é natural que 

assuntos sobre doenças e tratamentos médicos estejam sempre em pauta pelos idosos, devido 

ao maior desgaste do maquinário biológico, principalmente em se tratando de idosos que 

não trabalharam sentados em salas aclimatadas, mas sim em pé ou agachados em pleno sol.  

Não tenho. As outras pessoas falam do passado delas, mas eu não falo de mim. 

Elas pedem para eu falar, mas eu escuto e não falo de mim. É enrolado falar de 

mim. Eu não gosto de comentários de doenças, e eles falam muito de doenças 

(CELESTINO). 

 

Para alguns idosos mais inibidos como Alfredo e Quitéria seria importante que 

houvessem escutas qualificadas individuais para que eles fossem se soltando aos poucos e 

percebendo quanto valorosas são as suas experiências. Assim, no trabalho grupal o usuário 

poderia ter uma melhor desenvoltura e participação. Alfredo ao revelar seu histórico de 

problemas com a bebida alcoólica descreveu que quando frequentava os alcoólicos 

anônimos ele conseguia se expressar em grupo, mas no Centro-Dia ainda não. “Aqui não 

tem fala em grupo como nos alcoólicos anônimos” (ALFREDO).   

Às vezes a gente conversa, mas no grupo não. Falo para a Edna e para a Maristela, 

mas para o pessoal não. Igual a gente tá conversando agora é bom, mas isso não 

tem aqui. Aqui não tem fala em grupo como nos alcoólicos anônimos. A maior 

organização que existe. Eu frequentei. Ali eu fui ajudado a parar de beber, por que 

é proibido proibir, gostei disso. Eu bebia, parei de beber. Não tem organização 

mais certa, tudo que você fez, fala, fica ali mesmo. O álcool prejudica a vida de 

quem bebe e de quem convive com ele. Mas, aqui do grupo não falo, tem gente 

que também não fala (ALFREDO). 
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Por ser uma das mais novas a frequentar o Centro-Dia, Quitéria disse não ter 

participado de nenhuma atividade voltada a reconstituir e expor suas memórias na 

Instituição, comprovando que é uma atividade bastante esporádica. Quitéria apenas registrou 

que durante as atividade no Centro-Dia é comum usuários narrarem pequenos episódios de 

fatos ocorridos, mas por enquanto ela apenas escuta.  

Muito difícil falar, porque às vezes a gente não entra nesses aspectos. Eu ainda 

não sei se eles dão. Eu não percebi se eles trouxeram essa atividade. Às vezes pode 

ser que tenha, mas eu não participei. Agora, eu já ouvi outras falando de si mesma, 

em rodas de conversa, que estamos falando de uma coisa, fazendo uma atividade 

e surge um assunto. Alguém lembra um fato e conta, mas trechos pequenos. Eu 

mesma ainda não trouxe comentários meus. Acontece vindo deles (QUITÉRIA). 

 

Carmem associou memórias e experiências a contação de problemas vividos, 

afirmando que “problemas tem que largar em casa”, ou seja, não devem ser levados ao 

Centro-Dia. Nesse momento da entrevista a depoente olhou-me profundamente, respirou 

fundo, e abriu delicadamente um envelope que encontrou dentro de si, começando a falar da 

perda de seus familiares e da saudade que tem da sua mãe. “Uma ajuda para a tristeza é 

conversar. Para isso é preciso ter alguém que escute, que entenda a tristeza” (ALVES, 2016, 

p. 93).  De acordo com Halbwachs (2003, p. 120), “é também porque são diferentes que as 

lembranças evocam umas às outras – não sendo assim, a série deixaria de completar e se 

romperia a cada instante”. O recordador toca a lembrança que escolheu lembrar, é voluntária 

até certa medida, pois podemos estimular a evocação das memórias que se quer encontrar, 

todavia somente o sujeito mnêmico possui a chave para abri-la.  

Não. Aqui não pode, porque o problema tem que largar em casa. Mas, as pessoas 

falam, às vezes um por um. Minhas aprendizagens eu falo com meus amigos que 

vão a minha casa. As pessoas do bairro passam e me cumprimentam, param um 

pouquinho e conversam. Eu falo para eles que gosto demais de ir ao Centro-Dia, 

que lá é um lugar muito bom. Tem a Justina. Ela vai à minha casa e para ela eu 

falo. Mas, ela não tem muito tempo, pois cuida dos serviços dela. Mas, quando ela 

pode ela passa lá. Eu sinto falta se ela não vem. E sinto muita falta de minha mãe. 

Perdi minha irmã e dentro de um mês perdi minha mãe, depois meu irmão. 

Também, perdi três cunhados de uma vez só. Tudo pela aquela doença brava, o 

câncer (CARMEM). 

 

Natalina expôs que quando tem espaço aberto na programação os funcionários 

disponibilizam uma oportunidade para quem quiser contar um pouco da sua própria história 

de vida. Natalina comentou que já aproveitou esse espaço aberto nas rodas de conversa para 

contar sobre sua infância e adolescência, e que quando alguém está falando todos ficam 

quietos escutando. Segundo Alves (2014), as recordações podem fazer com que o passado 

se torne presente, retirando o passado do esquecimento. “Aprendi então que máquinas do 

tempo existem. Elas se chamam ‘palavras’” (ALVES, 2014, p. 176). 
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Tenho. É só querer. Senta todo mundo lá, como já contei. Outros já contaram. 

Cada um conta a sua. Eu contei minha história aqui. Contei de quando eu era 

criança e adolescente. Tem espaço, eles dão para quem quiser contar. Todo mundo 

fica quietinho ouvindo as loucuras da gente (risos) (NATALINA). 

 

Moisés revelou que o tempo dado para a contação das lembranças significativas é 

normalmente insuficiente para que possa haver oportunidade para todos se expressarem. No 

entanto, afirma que no grupo de usuários entre as atividades eles conversam, ou nas suas 

colocações “trocam as palavras”. Moisés fez um paralelo do Centro-Dia com o asilo onde 

“reside” no tocante a oportunidade de contarem suas experiências, afirmando que no asilo 

de idosos isso não existe.  

Uai! A gente tem sim. Quer dizer, ter tem. Mas, às vezes, você tem oportunidade 

para deslanchar, mas aí o tempo acaba e o outro não conseguiu falar, e você 

também não terminou. Mas, no grupo a gente conversa, falam os outros e nós 

ouvimos. Isso é o que mais acontece aqui, troca de palavras. No abrigo nem isso 

tem, o que nós falamos aqui precisa ser feito no abrigo e não acontece. Aqui as 

funcionárias fazem e nos dão liberdade de fazer isso (MOISÉS). 

 

Dar conselhos aos amigos do Centro-Dia é uma ação que Dalva gosta de realizar, 

principalmente quando alguém não quer participar de alguma atividade programada. 

“Vamos respeitar minha gente. Temos direitos e deveres” (DALVA). Relatou também a sua 

participação nas rodas de conserva, contando sobre sua infância. Às vezes quando alguém 

está contando parte de sua história alguém interrompe e começa a falar da sua, mas Dalva 

leva tudo numa boa. “Quando a gente está contando tem alguns que roubam a vez, 

ultrapassam o sinal vermelho”. Também narrou, que é comum durante a roda de conversa 

haver expressões de emoções, como risos e choros. Isso demonstra que neste momento 

ocorrem episódios de empatia, onde uns se põe no lugar dos Outros e podem começar a 

enxergar o mesmo mundo com outros olhares. Uma experimentação de exercício de 

alteridade.  

Dou conselhos. Eu falo: - Aqui minha gente, calma, vamos devagar, porque aqui 

a casa não é só nossa. Ela chamou para dentro, vamos respeitar. Aí, um deles diz: 

Vamos respeitar minha gente. Temos direitos e deveres. Quando o Afonso veio 

aqui, cada um contou um pedacinho da sua história, fizeram uma roda. E eu até 

que contei aonde nasci. Eu conto assim, quando a Salete dá oportunidade, porque 

não é sempre que temos essa oportunidade. Quando a Salete faz a roda, a gente 

conversa a vontade. Um conta de um jeito, a outra conta de outro. Uns riem, outros 

choram. Quando a gente está contando tem alguns que roubam a vez, ultrapassam 

o sinal vermelho (risos) (DALVA). 

 

Esse “roubar a vez” comentado por Dalva foi também identificado no depoimento da 

funcionária Edna ao descrever os momentos das recordações orais no Centro-Dia, 

ressaltando que quando os usuários contam as suas histórias de vida, os funcionários podem 

compreender os motivos que os levam a terem diferentes comportamentos na atualidade. 
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Claro que eles são bem ansiosos, enquanto um está contando outro já lembra da 

história dele, e aí já quer contar, já quer se envolver também, mas a gente tenta 

deixar o espaço para que quando um começar que ele continue até terminar. São 

histórias longas. Isso é bom para nós, porque a gente passa a entender os motivos 

da atitude da pessoa, por que ela é tão arredia, por que não consegue se 

relacionar, por que é solitária (EDNA). 

 

Elvira reportou que uma conversa de cunho mais íntimo sobre sua vida não ocorre 

no Centro-Dia. Também apontou, que muitas vezes na roda de conversa, quando um idoso 

começa a contar suas histórias, segundo Elvira “do fundo do baú”, não encontra ressonância 

ou ouvidos atentos entre os demais usuários. Todavia, Elvira afirmou que como ela todos 

têm suas histórias e são histórias reais, e começa a relatar sua própria história, pela parte da 

viagem de trem que fez com sua família de Minas Gerais para São Paulo. “De Belo Horizonte 

a São Paulo nós viemos de trem de carga. Tinha o vagão do cozinheiro que acomodou a 

família do meu pai. A gente era migrante” (ELVIRA).  

Como eu disse aqui com você, essa conversa assim da minha vida, não. É o ideal, 

mas eu não sou chegada a contar. Falando sério, seria bom. Até tem, mas tem 

pessoas que começam a contar a vida do fundo do baú e o povo não aguenta. Não 

é dizer que nós não temos histórias. Nós temos, como eu. Meu pai era garimpeiro, 

vivia trabalhando pelas estradas. De Belo Horizonte a São Paulo nós viemos de 

trem de carga. Tinha o vagão do cozinheiro que acomodou a família do meu pai. 

A gente era migrante. Meu pai com sete filhos mais minha mãe. Nós 

trabalhávamos muito com meu pai, na plantação de cana-de-açúcar. Eu amava 

trabalhar ali no meio da família (risos). Dormíamos no chão, no coro de boi, na 

esteira de taboa que dá no brejo, e a vida era boa junto com meus pais e irmãos. A 

gente tomava água quando chovia. Onde o burro pisava criava aquela mina e papai 

tirava o chapéu de couro que virava uma cumbuca e então pegava a água. Mamãe 

trabalhou em Espinosa, cidade dos quilombolas gurutubanos. A gente morou uns 

tempos ali. Mamãe ia lavar roupa no rio, que tinha uma areia branca linda. Eu ia 

junto e ficava dentro da água. Ajudava um pouquinho com as roupas pequenas. 

Ficava dentro do rio sentada com aquela areia branca, chique demais. Por isso eu 

digo que eu era feliz e não sabia (ELVIRA). 

 

A narrativa de Elvira nos leva a uma passagem de Rubem Alves, onde ele faz um 

paralelo entre a sua infância na roça e suas memórias da velhice. “Deixei a roça sem 

saudades. A saudade só veio muito mais tarde, com a velhice. A velhice é quando se sai em 

busca do tempo perdido...” (ALVES, 2016, p. 79). 

Jandira narrou que nem sempre há oportunidades de transmitir suas experiências no 

Centro-Dia, mas que em um determinado dia ela contou para todo o grupo sobre o seu 

“casamento fugido”. Uma história de vida intrigante que provocou um rompimento 

temporário de vínculo entre ela e seu pai. “Quando encontrei com meu pai, eu disse: - Bença 

Papai! Eu não ouvi ele dizer: - Deus te abençoe!” (JANDIRA). 

Nem sempre. Mas, um dia eu contei aqui no grupo a história sobre meu casamento 

fugido. Contei que meu pai me xingou tanto, que o juiz me ofereceu que eu 

riscasse o nome dele da minha vida, assinando um documento. Eu abaixei a cabeça 

e falei: - O senhor me desculpe e me perdoe, mas até aqui, ele me criou, eu não 

posso tirar o nome dele. Quando encontrei com meu pai, eu disse: - Bença Papai! 
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Eu não ouvi ele dizer: - Deus te abençoe! O escrivão batendo lá, eu não olhava no 

olho de ninguém, senão eu chorava. Foi um momento dramático. Você vê. Nós 

namoramos três anos escondidos, naquele tempo não podia beijar, abraçar também 

não podia. Só tinha aquele prazer de dar a mão e apertar as mãos. Depois fiquei 

noiva, todos de aliança, só eu sem aliança. Eu ficava tão triste. Ele dizia: - Fica 

não, se você for contrariar seu pai vai ser pior, na hora certa nós vamos fugir 

juntos. Nós vamos ser muito felizes. Levamos no banho-maria, casamos e fomos 

felizes. Eu fui casar na igreja quando minha última filha estava com dois aninhos. 

Tive muitos pretendentes. Eles mandavam cartões lindos para mim, escritas lindas, 

junto com uma rosa. Teve um que falou assim: - Eu sei que você gosta daquele 

rapaz, que mora lá longe no rio do peixe, deixa dele, fica comigo, eu amo você. 

Eu respondi assim: - O que vale eu ficar com você se eu não tenho intenção. É 

uma questão de tempo, você vai sofrer e eu também, porque eu amo outro. Eu fui 

sincera com ele, falei que eu era pura e sincera (JANDIRA).  

 

Amélia exprimiu que sobre sua vida ela ainda não fala no Centro-Dia, que ainda não 

se sente segura para expor parte de sua biografia na Instituição. No entanto, relatou que 

alguns usuários já conseguem falar bastante sobre suas vidas.  

A entrega das novas camisetas do Centro-Dia causou revolta em Amélia e em outros 

usuários. Amélia expôs o assunto perturbador durante a nossa entrevista, manifestando toda 

a sua contrariedade de ser discriminada na sociedade por se encontrar na fase da velhice. 

Amélia reportou que nenhum usuário gostou da camiseta que fizeram para os usuários e 

trabalhadores do Centro-Dia, que contém a imagem de dois velhinhos sorrindo. Amélia se 

posicionou contra o termo idoso, pois segundo ela, enquanto ela “prestar” para realizar 

algum tipo de trabalho, ela não é idosa. Diz ainda que o termo terceira idade pode até ser 

utilizado, mas idoso não.   

A questão atravessa a ideologia da reprodução social da velhice, onde os termos 

velho e idoso estão atrelados na dimensão exterior, reportando a figuras e imagens de pessoas 

envelhecidas, curvadas e usando uma bengala. Já na parte da dimensão subjetiva, tais 

imagens revelam a inutilidade, a decrepitude e a finitude. À vista disso, nem a imagem de 

dois velhinhos sorrindo estampada na camiseta fez suavizar a ideologia internalizada na 

mente e no coração de Amélia, que reagiu. A camiseta foi o gatilho que desencadeou o que 

estava represado. A sociedade atual faz os sujeitos idosos, nas palavras de Amélia, sentirem-

se um lixo. “A sociedade nos violenta, dizem que a gente não presta mais para nada, mas eu 

presto sim” (AMÉLIA).  

A velhice, que é um fator natural como a cor da pele, é tomada 

preconceituosamente pelo outro. Há, no transcorrer da vida, momentos de crise de 

identificação: na adolescência também nossa imagem se quebra, mas o 

adolescente vive um período de transição, não de declínio. O velho sente-se um 

indivíduo diminuído, que luta para continuar sendo um homem (BOSI, 1994, p. 

79). 
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As rodas de conversa, caso possam ser incorporadas à grade de programação do 

Centro-Dia, farão luz as questões de discriminação, imagem, preconceito, maus-tratos na 

velhice, pois além de os usuários verbalizarem sobre suas memórias e suas ricas experiências 

de vida, também podem servir de momentos para debater diversos temas que os incomodam 

e os inquietam na convivência com a sociedade a qual estão inseridos. Portanto, a roda de 

conversa é uma atividade que poderá atingir o campo do pensamento político e o mundo das 

ideias. “A gente precisa entender melhor isso. Porque se a gente for visto como idosos nos 

ridicularizam” (AMÉLIA).   

Sobre minha vida eu não falo. Ainda não chegou nesse ponto. Sempre tem uns que 

falam mais. Para mim eu não gosto de falar Centro-Dia do idoso. Fizeram a 

camiseta de novo com os velhinhos estampados. Ninguém gostou do desenho da 

blusa do Centro-Dia que estampa dois velhinhos. Esse negócio de idoso não existe 

não. Não deviam falar idoso. Eu não sou lixo. A sociedade nos violenta, dizem 

que a gente não presta mais para nada, mas eu presto sim. Enquanto eu prestar não 

sou idosa. Queríamos que mudasse esse nome. Que negócio é esse de Centro-Dia 

do idoso. Pode até ser terceira idade, vá lá, mas idoso não. Tá pensando que nós 

somos o que? Eu acho que eles ridicularizam a gente. Eu sendo idosa, a gente não 

presta. Eu presto sim. Quando minha menina sai para trabalhar quem lava roupa 

sou eu. A gente precisa entender melhor isso. Porque se a gente for visto como 

idosos nos ridicularizam (AMÉLIA).  

 

Amélia expõe parte de suas memórias baseadas em relatos de outras pessoas. “Um, 

dois anos, a gente não se lembra de nada. O que sei foi porque me contaram”. Halbwachs 

(2003) reporta que as lembranças são localizadas porque podemos nos respaldar na memória 

de outros que nos contaram sobre os acontecimentos e fatos históricos. Esta é também uma 

parte deste trabalho implicada com as memórias dos sujeitos idosos, que atravessou a 

dimensão da imprevisibilidade e se afetou com os trechos e fragmentos de histórias de vida 

de pessoas de nossa sociedade. Suas histórias são como uma substância química que uma 

vez misturadas a nossa consciência podem alcançar a quintessência do vivido. “Não porque 

as sensações se enfraquecem, mas porque o interesse se desloca, as reflexões seguem outra 

linha e se dobram sobre a quintessência do vivido” (BOSI, 1994, p. 81). 

Nasci em Pernambuco, na cidade de Bom Conselho. Eu não me lembro do lugar, 

pois vim com dois anos de idade, vim de navio ainda. As duas irmãs minhas 

morreram no caminho. Eu cheguei. Meu avô chorava, parecia a arca de Noé, 40 

dias e 40 noites. Eu vim porque foi meu tio que me trouxe. Minhas duas irmãs 

morreram no caminho. Minha avó não queria deixar nós virmos. Um, dois anos, a 

gente não se lembra de nada. O que sei foi porque me contaram (AMÉLIA). 

 

Bernadete manifestou que se emocionava muito durante as atividades de rodas de 

conversa, mas que agora fica alegre durante a atividade de contação de histórias. “Tem sim. 

As meninas contam histórias, perguntam tudo. Eu não choro mais, fico mais alegre” 

(BERNADETE).  
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 Salete é uma das poucas funcionárias do Centro-Dia que coordena esta atividade 

esporádica de roda de conversa no Centro-Dia, todavia ela está em processo de transferência 

para outra instituição municipal. Ou seja, o Centro-Dia, que já não dispõe de uma psicóloga 

para coordenar esse tipo de trabalho em grupo ou individualmente, está prestes a perder uma 

das poucas funcionárias que possui experiência para conduzir essa atividade em grupo. 

Amado (2004) ressalta que outra função do trabalho em grupo é o que ela denomina de 

“espelho”, ou seja, o idoso desenvolve a capacidade de reconhecer a si próprio, de 

reconhecer o outro e, ainda mais, de reconhecer-se através do outro. 

Fundamental a revisão da recomposição e da qualificação do quadro de funcionários 

do Centro-Dia para que a subjetividade e a valorização das memórias dos usuários não sejam 

mais uma perda na vida dos sujeitos idosos. De acordo com Bosi (2003, p. 76), “recuperar a 

dimensão humana do espaço é um problema político dos mais urgentes”. Quando o sujeito 

idoso não possui o espaço privilegiado da palavra, para expor seus registros subjetivos e 

históricos, a sociedade toda perde parte de sua história coletiva.  

Vanda é uma idosa a frente do seu tempo e se diverte em contar seus “causos” no 

Centro-Dia. Na entrevista, ela contou que sabia o nome de todos os estados brasileiros e suas 

capitais, o dia e a hora do nascimento de seus dez filhos, e também narrou o primeiro 

encontro de um de seus filhos com ela e seu namorado, que também é usuário do Centro-

Dia, em uma praça da cidade, com um tom de muito bom humor. “Mainha, ele é seu 

namorado? Meu Deus, mãe! Eu disse: - Filho, este é meu namorado e deixa sua mãe namorar, 

você também não namora, então (risos)” (VANDA). 

Eu conto, e conto cada “causo”, você nem sabe (risos). Só essa eu vou te contar. 

Escute! Eu sou mãe de dez filhos. Escute! Eu sei a data que cada um nasceu. O dia 

e a hora de todos os dez filhos. Meu caçula fez aniversário. Eu liguei para ele e 

disse: Raul você está lembrado, que você nasceu hoje, às quatro horas da tarde. 

Aí, eu cantei parabéns para ele. E esse meu filho já me viu com meu namorado, o 

Benjamim, sentados na praça. O Raul meu filho falou: - Mainha, ele é seu 

namorado? Meu Deus mãe! Eu disse: - Filho, este é meu namorado e deixa sua 

mãe namorar, você também não namora, então (risos) (VANDA).  

 

 Olievenstein (2001) aborda a necessidade dos idosos em transmitir a suas histórias 

de vida, em refletir e reviver momentos marcantes da trajetória de cada um de nós.  

Na aurora da velhice, estas lembranças ganham uma tonalidade mais grave. Cada 

um de nós mede suas conquistas, o que evitamos, o que nos foi evitado. Sentimos 

também a necessidade de transmitir, de garantir uma filiação dos valores baseados 

em nossa história, na História. Pois um dos sinais da passagem é descobrir aos 

poucos, para cada um, que temos uma história, que ela não se confunde com a 

atualidade, que ela se encontra com a história dos outros (OLIEVENSTEIN, 2001, 

p. 97). 
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Salete, a funcionária que coordena “as rodas de conversa” do Centro-Dia, relatou em 

seu depoimento que mesmo quando assuntos atuais são postos em discussão, os idosos 

comumente se voltam aos temas do passado, ligados as suas vivências pretéritas. 

O que dá prazer a eles é relembrar o tempo em que eles eram jovens. Então, se a 

gente der essa oportunidade para eles e ouvi-los, eles se sentem felizes, se sentem 

acolhidos, se sentem valorizados. Essa é a palavra certa. Gostam de ter alguém 

que escute o que eles vivenciaram, porque na verdade é o que eles sabem. Se a 

gente for abordar algum assunto atual, até podemos, mas eles sempre direcionam 

para o passado (SALETE). 

 

No trajeto para encontrar uma lembrança, outras lembranças podem inesperadamente 

surgir pelo caminho. E foi o aconteceu em grande parte das entrevistas. No campo da 

memória as recordações não são organizadas em caixinhas numeradas e anotadas com datas 

e referências. Então, às vezes, durante a entrevista, ocorre um silêncio demorado, com 

pausas, com suspiros, com hesitações, aparentando que outros blocos de lembranças foram 

encontrados pelo recordador, podendo causar uma reviravolta na entrevista se tocados, 

todavia quem escolhe tocar ou não tocar é o próprio sujeito mnêmico. “Nos idosos, as 

hesitações, as rupturas do discurso não são vazios, podem ser trabalhos da memória. Há 

situações difíceis de serem contadas já que parecem absurdas às próprias vítimas delas” 

(BOSI, 2003, p. 64). 

As recordações não precisam seguir uma ordem cronológica do acontecimento dos 

fatos. Elas simplesmente acontecem, emergem e são reconstruídas de acordo com o 

afloramento dos sentimentos, ou como diz Rubem Alves como um álbum de retratos. 

Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a 

vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa 

conexão que lhe dá sentido, meio e fim, mas como um álbum de retratos, cada um 

completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja o jeito de 

se escrever sobre a alma em cuja memória se encontram as coisas ternas, que 

permanecem... (ALVES, 2016, p. 88).    

 

Nos processos de evocação das memórias, muitas vezes o depoente pode tomar um 

susto, pois a lembrança salta inesperadamente pela voz, escapa pela linguagem, mas ao 

perceber que a lembrança pulou para fora do ninho, o narrador dá um jeito, contorna, desvia, 

sabe o que fazer. O recordador quando percebe que a lembrança atravessou o sinal vermelho, 

se reorganiza, remodela, reformula as conexões e segue narrando o que deseja ser exposto 

daquela lembrança que o tomou de salto. A lembrança que é narrada é um re-viver do 

passado no tempo presente. O memorizador é o protagonista e o diretor da sua lembrança. 

As lembranças, muitas vezes, encontram um campo de tensão, os vínculos com as 

lembranças passam por uma dialética social, encontrando resistência para expor o que foi 
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lembrado. De acordo com Bosi (2003, p. 64), “ela é uma história tecida de silêncios, uma 

vez que pertenceu sempre às classes dominadas”. 

A riqueza contida nas narrativas desses idosos é gigantesca. São aulas de superação, 

são histórias que retratam a cultura de uma época que muito tem a nos ensinar. Como diz 

Mucida (2017), não podemos considerar esse passado, essa história, como fatos sem 

serventia e sem valor, como conhecimentos desprezados pela bandeira do “novo”.  

 Esse processo de recordação de lembranças a partir de narrativas é discutido por 

Ricoeur (2007), que demonstra a capacidade do ser humano em percorrer os caminhos da 

memória, reconstruindo o tempo vivido. “A narrativa continua seu curso: a escrita é 

rapidamente comparada à ‘pintura’ cujas obras imitam os ‘seres vivos’” (RICOEUR, 2007, 

p. 152). 

De um lado, as lembranças distribuem-se e se organizam em níveis de sentido, em 

arquipélagos, eventualmente separados por abismos, de outro, a memória continua 

sendo a capacidade de percorrer, de remontar no tempo, sem que nada, em 

princípio, proíba prosseguir esse movimento sem solução de continuidade. É 

principalmente na narrativa que se articulam as lembranças no plural e a memória 

singular, a diferenciação e a continuidade (RICOEUR, 2007, p. 108). 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Centro-Dia Público é um dos equipamentos que compõe a rede de proteção social 

do idoso, integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), objetivando a assistência 

e o cuidado compartilhado entre a família, a comunidade e o Estado. Por se tratar de uma 

Instituição recentemente introduzida no Brasil, muitas dúvidas ainda pairam sobre a sua real 

efetividade e contribuição na vida dos idosos e de suas famílias. 

A capacidade do Centro-Dia em ser um espaço que facilite a formação de novas 

amizades, despertando a alteridade e a experimentação política, bem como os efeitos destas 

novas relações de amizade na saúde física e psicológica dos idosos, foi um dos temas centrais 

desta pesquisa sob inspiração etnográfica.  

Verificou-se que o Centro-Dia pode se configurar em um espaço promotor de 

amizade, aproximando e incentivando os usuários a experimentar novas relações 

interpessoais que passam a fazer parte de sua rede de sociabilidade. Estas novas relações de 

amizade possibilitam a formação de novos laços solidários, retirando os sujeitos idosos do 

isolamento social e do devir vazio para experimentar um novo campo semiótico de sentido 

engajado no tempo e no espaço presente. Amizade supõe beber água na fonte da vida 

coletivamente. 

A rede de solidariedade constituida entre os próprios idosos usuários do Centro-Dia 

revela a capacidade desta Instituição em proporcionar interação e cooperação mútua, 

formando uma comunidade de amigos. Idosos atendendo idosos. Idosos amparando idosos. 

A amizade pautada na responsabilidade com o Outro. É vital a experiência diária para os 

idosos do contato com a pluralidade das diferenças e ao mesmo tempo das semelhanças, 

independentemente da idade, favorecendo o seu agir político e a aquisição de novas 

habilidades sociais que se manifestam positivamente em sua vida pessoal e coletiva, 

contribuindo assim para sua autoestima e seu autoconceito.  

A convivência diária entre os usuários do Centro-Dia produz relações agonísticas e 

a aparição da alteridade irredutível, favorecendo o alargamento da consciência e o 

deslocamento de estruturas rígidas do pensamento. Os vínculos de amizade estabelecidos 

cooperam na melhoria da saúde física e psicológica dos usuários, além de os aproximarem 

a seus familiares, ampliando o diálogo. São amizades onde as singularidades não estão 
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marginalizadas, as semelhanças e as diferenças são incorporadas na relação de hospitalidade 

com respeito e gosto pela opinião do Outro.  

As amizades consolidadas no Centro-Dia atuam como um componente terapêutico, 

auxiliando os idosos no combate a quadros depressivos, atenuando sentimentos de solidão, 

rejeição e abandono. Idosos que mal saiam de casa, idosos que não tinham vontade de se 

alimentar, idosos vivendo a base de psicotrópicos, idosos que até mesmo começaram a 

desejar a morte, renasceram em comunidade, envoltos na interdependência humana.  

O Centro-Dia pode se configurar como uma micro-pólis no sentido aristotélico, onde 

cada idoso pode atuar como um legislador, contribuindo com o bem de todos, o sumo bem 

(Summum bonum). Não apenas expectadores, mas atores, conforme postulado por Richard 

Sennett, dessa forma pode ser vivenciada uma experiência política da amizade dentro do 

contexto de vida específico desse grupo de idosos.    

O sentimento de pertencimento a um grupo pode ser capturado nas narrativas dos 

idosos de forma contundente. O trabalho revelou que há entre os idosos do Centro-Dia uma 

abertura para o Outro, uma aceitação grupal da visitação dos rostos. A vinda do Outro causa 

o estranhamento, mas também a empatia.  

A função social de lembrar e contar suas memórias e experiências de vida é 

fundamental para que os idosos possam localizar e ressignificar sua trajetória, constituinte 

patrimônio histórico. A análise das narrativas dos idosos e dos funcionários permite inferir 

que este é um ponto que necessita ser aprimorado pela equipe do Centro-Dia.  

Mais importante que um conselho de um idoso é a sua história de vida. São nas 

entrelinhas da história de vida que se encontram os grandes conselhos, os grandes exemplos. 

O elã vital da existência humana, expressão cunhada por Henri Bergson, está presente na 

trajetória de cada idoso, nos seus atos, na sua criatividade, na sua força, no seu bom humor, 

na sua gratidão, nos seus sacrifícios, na sua entrega.  

O roteiro da vida contemporânea tem como ator apenas o próprio sujeito, ou no 

máximo, sua família nuclear. Acontece que, neste roteiro “pobre”, o vazio existencial tem 

grande chance de se adentrar, causando depressão e muitas vezes até suicídio. Quais serão 

as riquezas das histórias orais contemporâneas? “Estudei muito, trabalhei muito, adquiri 

muito, consumi muito, descartei muito, adoeci muito, tomei muitos medicamentos e não 

encontrei sentido para minha vida”.  

A geração desses idosos do Centro-Dia está se findando. É necessário e valioso 

evocar, registrar e tornar público o trabalho de memória realizado nos e pelos sujeitos idosos. 

A contribuição dos sujeitos idosos para as novas gerações não está apenas nas escritas 
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oficiais e sim na própria vida vivida. A humildade e a cooperação são algumas destas 

contribuições.  

O Centro-Dia não resolve toda a complexidade que envolve o cuidado e amparo aos 

os idosos na atualidade, podendo ter sua atuação aprimorada. No entanto, ele pode trazer a 

valorização, o reconhecimento, o aumento das relações de amizade e a sensação de 

pertencimento grupal, resgatando as potencialidades e o agir político dos sujeitos idosos. 

Os Centros-Dia podem se configurar em um contraponto as Instituições de Longa 

Permanência, pois enquanto o idoso fica durante o período diurno no Equipamento Social, 

a família pode desenvolver suas atividades de estudo e trabalho sem preocupações, pois seu 

familiar terá segurança, alimentação e higiene, além das imprescindíveis atividades 

socioeducativas, fomentadoras de novos contatos intersubjetivos. O envolvimento dos 

familiares dos usuários com a equipe do Centro-Dia, também é um fato a ser destacado. É 

notória a gratidão de muitos desses familiares aos funcionários do Centro-Dia. O momento 

da saída da Instituição, com a chegada da velhice avançada, é um tema preponderante e 

trabalhado pela equipe do Centro-Dia junto aos familiares dos usuários. 

A instalação de novos Centros-Dia não pode ficar de fora da pauta das políticas 

públicas de amparo e proteção aos idosos nas diversas esferas governamentais, com a 

participação de outros segmentos da sociedade. As configurações familiares 

contemporâneas precisam deste apoio, e os próprios idosos têm direito a esta atenção e este 

respeito social, principalmente, nesse momento de aproximação com a finitude da vida.  

É necessário que os pesquisadores adentrem outros Centros-Dia já implantados no 

Brasil, verificando novas experiências, colhendo novos aprendizados, novas leituras e novos 

olhares. Não é possível extrapolar de forma integral os resultados promissores verificados 

especificamente nesse Centro-Dia. No entanto, foi possível verificar que a concepção desse 

modelo de equipamento social da rede de amparo e proteção aos idosos é de extrema 

importância, podendo ter algumas melhorias em termos de instalações, equipe e 

programação. Esse modelo institucional quando associado a uma equipe comprometida e 

humanizada pode gerar resultados dignificadores na vida dos idosos, como pode se 

comprovar no Centro-Dia que fez parte deste estudo.  

 Cada idoso entrevistado representa uma cultura subjetiva, uma personagem ilustre, 

um protagonista da existência humana. Navegamos por mares calmos e tempestuosos, 

viajamos ao redor do mundo do Outro. Eu também fui entrevistada e contei muito de mim. 

Fizemo-nos amigos. Guardo cada um deles em meu coração de forma muito especial e com 

saudades de um breve retorno. 
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ANEXOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “CENTRO-DIA PARA 

IDOSOS: RELAÇÕES DE AMIZADE E VALORIZAÇÃO DAS MEMÓRIAS”.  

O objetivo da pesquisa é “analisar e discutir a função social do “Centro-Dia” para 

idosos como um espaço que promova relações de amizade, auxiliando os idosos na 

construção da subjetividade, além de permitir que continuem exercendo a função social de 

lembrar e contar as suas memórias”.  

Sua colaboração é muito importante e ela se dará com a participação em uma 

entrevista com roteiro semi-estruturado, que será áudio-gravada. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo o(a) senhor(a): 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas informações serão 

utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade.  

Informamos, ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será remunerado(a) por sua 

participação. 

  Os benefícios esperados da pesquisa são: 1) Coletar dados para favorecer a 

formatação de políticas públicas voltadas ao incentivo para a inauguração de novos Centros-

Dia. 2) Disponibilizar conhecimentos aos profissionais que atuam na temática do 

envelhecimento, com enfoque na psicologia social.  

Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas ou necessite de mais esclarecimentos pode me 

contatar: Lycia Rinco Borges Procópio, Universidade Federal de Sergipe – Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Social, Aracaju-SE, Telefone (79) 99100-7427, E-mail: 

lyciaprocopio@gmail.com. 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste 

termo de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos 

neste estudo. 

 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

Local:______________________________        Data:_________________________ 
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Roteiro semi-estruturado utilizado nas entrevistas com os idosos. 

1. Breve histórico dos participantes (sexo, idade, local de nascimento, número de filhos, 

número de netos, profissão exercida ao longo da vida, escolaridade, tempo que frequenta 

o Centro-Dia, com quem mora...). 

2. Amizades anteriores e externas ao Centro-Dia. Amizades que tem ou tiveram ao longo 

da vida, na família, na infância, na adolescência, na escola, no bairro e no trabalho. Outras 

questões abordadas: O que você conversa ou conversava com esses amigos? O que faziam 

juntos? Como mantém essas amizades? 

3. Formação de novas amizades dentro do Centro-Dia (identificação de novas amizades, 

aumento no número de amigos, identificação do perfil do novo amigo – mesmo sexo, 

mesma religião, do tipo de amizade, do grau de intimidade gerado). Questões abordadas: 

Você fez amizades no Centro-Dia? Quem são os seus amigos aqui no Centro-Dia? Porque 

você gosta de ser amigo(a) dele(a)? O que vocês gostam de conversar? Em qual 

hora/atividade aqui no Centro-Dia que vocês tem mais oportunidade de conversar?  

4. Importância das amizades formadas no Centro-Dia em comparação com as amizades 

externas/anteriores ao Centro-Dia. 

5. O significado e a representação da amizade. O que é amizade? 

6. Abertura a novas amizades e mudanças de comportamento após a entrada no Centro-

Dia. Prospecção sobre possíveis mudanças de comportamento ocorridas após a entrada dos 

idosos no Centro-Dia, principalmente no tocante a abertura para novas amizades, novos 

relacionamentos e experiências. O sentir bem na companhia de outras pessoas, nas 

atividades em grupo. Outros sentimentos como ânimo, disposição, motivação e alegria 

foram também questionados quanto as possíveis alterações emocionais.  

7. Centro-Dia: melhora na saúde física e psicológica. Possíveis alterações ocorridas em sua 

saúde física e psicológica após a inclusão do Centro-Dia. Outras questões abordadas: Usos 

de medicamentos, sentimentos de solidão, medo, angústia e depressão. 

8. Espaços e oportunidades no Centro-Dia para os idosos narrarem suas memórias. 

 


