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INTRODUÇÃO

Envelhecer é um processo natural que caracteriza 
uma etapa da vida do homem e dá-se por mudanças 
físicas, psicológicas, sociais e ocupacionais que 
acometem de forma particular cada indivíduo com 
sobrevida prolongada. É uma fase em que, ponderando 
sobre a própria existência, o indivíduo idoso conclui que 
alcançou muitos objetivos, mas também sofreu muitas 
perdas, das quais a saúde destaca-se como um dos 
aspectos mais afetados1.

A velhice parece deixar o indivíduo impotente, 
indefeso, fragilizado para tomar suas próprias decisões, 
para enfrentar seus problemas, o cotidiano, não só diante 
dos familiares, mas também da sociedade como um todo. 
Além disso, nem sempre é amparado pelos familiares e, 
muitas vezes, são levados a morar em asilos ou albergues, 
a viverem isolados, longe de parentes e amigos.

O asilo é a modalidade mais antiga de atendimento 
ao idoso fora de seu convívio familiar, podendo 
ter como algumas consequências: o isolamento, a 
inatividade física e mental e a redução na qualidade 
de vida2. A literatura evidencia que a maioria das 
instituições asilares são de cunho religioso e tem como 
principal objetivo o ato de caridade cristã, como norma 
orientadora da obra social3.

Dentro do contexto de instituições asilares Ribeiro 
e Schultz2 apontam uma desvalorização pessoal pela 
não realização de atividades produtivas. A ausência do 
trabalho coloca os idosos numa situação de ociosidade 
e, a partir de então, não conseguem encontrar outras 
atividades que possam preencher o vazio deixado pela 

ruptura existente entre o passado produtivo e o presente 
situado na instituição. Com base nessa realidade surgem 
algumas reflexões acerca de como se apresentam as 
ocupações dos idosos institucionalizados? O que a 
instituição pode fazer para diminuir a ociosidade? Os 
desejos e as expectativas ocupacionais dos idosos são 
levados e consideração? Este artigo busca refletir sobre a 
pessoa idosa na condição de institucionalização, visando 
pensar sobre a relação do fazer e do não fazer do idoso 
no contexto asilar.

SOBRE O IDOSO EM INSTITUIÇÃO ASILAR, A 
OCIOSIDADE E A OCUPAÇÃO

A Política Nacional do Idoso5 entende asilo como 
o atendimento em regime de internato ao idoso, sem 
vínculo familiar ou sem condições de prover a própria 
subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades 
de moradia, alimentação, saúde e convivência social. 
Declara ainda que tal atendimento somente deve ocorrer 
no caso da inexistência do grupo familiar, abandono, 
carência de recursos financeiros próprios ou da própria 
família, sem considerar quaisquer outras condições, seja 
em caráter temporário ou permanente.

De acordo com Resolução 283/2005 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)6, no item 3.6, 
ILPIs (INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA) 
são “instituições mantidas por órgãos governamentais ou 
não governamentais, de caráter residencial, destinadas 
ao domicilio coletivo de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 
condições de liberdade, dignidade e cidadania”.

1 Terapeuta Ocupacional. Universidade Federal do Pará. Belém. Pará. Brasil
2 Discentes do curso de Terapia Ocupacional. Universidade Federal do Pará. Belém. Pará.Brasil
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Em muitos casos, no cotidiano asilar, a sensação 
que se tem é de um lugar onde o tempo estagnou. As 
horas estendem-se, resistem na ociosidade em todo 
o ambiente. Os idosos, na maioria das vezes, passam 
a maior parte do tempo sentada, um ao lado do outro, 
sem conversas ou, quando se ouve alguma voz, esta é 
solitária. Idosos conversam, mas não se ouvem. Uns 
gritam, sem motivo aparente, outros vagam7. 

Ximenes e Côrte4 ressaltam que esses idosos 
não se sentem parte integrante do espaço onde vivem, 
ficando claro que o asilo não apresenta condições de vida 
comunitária para os seus residentes. Vivem num mundo 
à parte, onde perdem sua individualidade, entram aos 
poucos num processo de isolamento e deixam de realizar 
as suas atividades mais significativas. Esta ociosidade 
leva os idosos a uma posição passiva diante da vida, 
que transcorre como se fosse algo externo e alheio à sua 
existência.

Entende-se que a ocupação humana é essencial ao 
equilíbrio físico, psicoemocional e social do idoso, na 
medida em que favorece o continuar vivendo, mesmo 
que intercorrência possam interpor-se ao processo de 
envelhecimento. Estimular o idoso a continuar a fazer 
planos, estabelecer os contatos sociais, torna-o ativo 
e participante de sua comunidade. Inúmeros autores 
relatam os efeitos benéficos das atividades nas suas 
diversidades, sejam elas físicas, de lazer, de trabalho, 
artísticas, sociais, etc. Pois viver, requer movimento, 
ação, execução e fazer, o que por sua vez, dão forma e 
estruturam as ocupações dos sujeitos, estabelecendo um 
sistema de relações, que colabora para a construção de 
uma vida cotidiana com qualidade.

Evidências demonstram que o não fazer é nocivo 
à saúde do idoso, podendo levá-lo ao declínio de sua 
capacidade física pelo “desuso” das funções do corpo, 
atingindo as atividades de vida diária e de vida prática. 
Consequentemente,  pode levá-lo ao desconhecimento 
de seu corpo e de si mesmo, expondo-o a uma maior 
vulnerabilidade às enfermidades. As ocupações, portanto, 
dão suporte para que o idoso enfrente o processo de 
envelhecimento, adaptando-se às mudanças com algum 
equilíbrio emocional, podendo fortalecer sua autoestima, 
com uma visão de mundo mais positiva, vontade de viver 
e, por conseguinte, estimular uma vida longeva, com 
saúde, independência e autonomia4. 

De maneira mais abrangente, este acesso é 
deficitário em Instituições de Longa Permanência 
(ILPs), levando em consideração ao que é ofertado aos 
idosos, onde a rotina ocupacional é levada de forma 
institucional, ou seja, os idosos é que devem se adaptar 

aos horários e atividades programados pela instituição 
e não o inverso. As instituições de longa permanência 
podem não visualizar seus usuários como seres de desejos 
e singularidades ocupacionais, esquecendo, muitas vezes 
no âmbito ocupacional,suas histórias, preferências e 
perspectivas ocupacionais de cada idoso, ignorando suas 
referências de cultura, religiosidade, escolaridade, enfim, 
o que é significativo e importante para cada indivíduo.

Nesse sentido Ximenes e Côrte4, abordam que 
os idosos não se sentem partes integrantes do espaço 
onde vivem, não se sentem “pertencer”, contrariando o 
sentimento de comunidade, podendo, nesses casos, o asilo 
não apresentar condições de vida comunitária para os seus 
residentes. Percebe-se então, um déficit social importante 
em decorrência de um processo de internação em uma 
instituição. Muitas vezes, os contatos sociais dos idosos 
residentes com o exterior são poucos ou inexistentes, 
rompendo os laços sociais e ocupacionais habituais.

Acredita-se que a ocupação humana é 
imprescindível para estes idosos, tendo em vista a 
necessidade ser cada vez mais autônomo, independentes 
e ocupante de fazeres que tenham alguma relação com 
si. Ocupar-se diariamente daquilo que se quer e deseja 
pode ser um instrumento importante para contribuir 
na estimulação e participação do idoso no contexto e 
comunidade a que pertence, cuidando da relação entre a 
instituição e a ociosidade que os idosos podem enfrentar 
no dia-a-dia, proporcionando-os uma melhor qualidade 
de vida e participação em seu cotidiano.

SOBRE AS OCUPAÇÕES E O IDOSO EM 
INSTITUIÇÃO ASILAR

Hoje, o idoso institucionalizado adapta-se a 
uma rotina de horários, a dividir seu ambiente com 
desconhecidos e viver à distância da família. A 
individualidade e o poder de escolha das preferências 
ocupacionais são pouco observados.

Almeida10 refere que a ociosidade foi sempre 
um aspecto mencionado pelos estudos como um 
fator causador de constrangimentos na vida do idoso 
institucionalizado. Esta realidade traz implicações 
para os Terapeutas Ocupacionais, uma vez que estes 
necessitam mobilizar conhecimentos para prestarem uma 
assistência adequada e de qualidade, que compreenda 
as necessidades ocupacionais dos idosos, de modo a 
amenizar os desafios impostos pela institucionalização.

Souza et al11, em sua pesquisa em uma ILPI’s, 
mostraram que a inatividade física foi observada na 
instituição e revelada na fala dos idosos que gostariam 
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de ter mais ocupação, demonstrando que a ociosidade os 
incomodava. Foi observado que, salvo raras exceções, 
os idosos residentes na instituição estudada são ociosos. 
Muitos não participam das atividades diárias por 
acomodação e outros por acharem que não é de sua 
competência fazer alguma ocupação. Além disso, a falta 
de oportunidade e de iniciativa de algumas instituições 
em criar espaços para que os idosos possam assumir 
pequenas tarefas acabam por mantê-los mais inativos.

Já Duarte,12 em seu estudo de abordagem 
qualitativa teve como objetivo compreender o discurso 
da institucionalização do idoso e a existência de práticas 
que favorecem o vínculo com o lugar e a rotina de 
cuidados neste ambiente, propondo efetuar a análise de 
discursos sobre o idoso e a noção de representação.

Neste sentindo, percebe-se que as instituições de 
longa permanência trazem consigo um estigma de uma 
população idosa dependente, ociosa, geralmente sem 
vínculo familiar ou social e vista de maneira generalizada. 
Born13 esclarece que independente de qual for a 
denominação estabelecida, há uma rejeição da sociedade 
brasileira a instituições que prestam assistência ao idoso.

Sabe-se que muitas das instituições não estão 
preparadas para proporcionar aos seus idosos, serviços 
individualizados que respeitem, no âmbito ocupacional, 
as preferências e modos de vida diversificados. Há uma 
desvalorização das necessidades do idoso, por se acreditar 
que estas se limitam a certas prioridades fisiológicas. 
Algumas ocupações importantes para a vida não são 
exercidas em sua forma plena, tais como lazer, trabalho, 
educação e outras são deixadas no esquecimento como 
as de nível social, afetivo e sexual.

Diante disto, percebe-se um déficit nas áreas 
de ocupação humana, como o lazer, a educação e a 
participação social. Existem casos específicos em 
que idosos conseguem ter acesso a uma destas áreas, 
como, por exemplo, a educação, verificando então, uma 
possibilidade de se obter situações em que a instituição, 
consegue sanar estas necessidades de engajamento 
ocupacional destes indivíduos.

A Terapia Ocupacional, tendo como instrumento 
de suas ações as atividades, poderá assistir esta população 
que apresenta um “fazer” desestruturado decorrente 
das mudanças acarretadas pelo envelhecimento e 
institucionalização e, assim, encontra dificuldades para 
participar novamente do mundo social e cultural14. O 
que se almeja é uma promoção de mudanças de valores 
e hábitos em várias gerações, construindo assim um 
novo paradigma de promoção e manutenção da saúde da 
pessoa idosa institucionalizada15.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro do contexto de instituições asilares Ribeiro 
e Schultz2 apontam uma desvalorização pessoal pela 
não realização de atividades produtivas. A ausência do 
trabalho coloca os idosos numa situação de ociosidade 
e, a partir de então, não conseguem encontrar outras 
atividades que possam preencher o vazio deixado pela 
ruptura existente entre o passado produtivo e o presente 
situado na instituição.

Ximenes e Côrte4 ressaltam que esses idosos 
não se sentem parte integrante do espaço onde vivem 
ficando claro que o asilo não apresenta condições de vida 
ocupacionais para os seus residentes. Vivem num mundo à 
parte, onde perdem sua individualidade, entram aos poucos 
num processo de isolamento e deixam de realizar as suas 
ocupações mais significativas. Esta ociosidade leva os 
idosos a uma posição passiva diante da vida, que transcorre 
como se fosse algo externo e alheio à sua existência.

Portanto, faz-se necessário favorecer o 
engajamento desses idosos, em atividade significativas, 
contribuindo assim na autonomia e independência nos 
fazeres cotidianos, além de trazer benefícios nos aspectos 
de engajamento ocupacional. Para isso as instituições 
podem contribuir com um ambiente calmo, previsível e 
acolhedor, além de poder promover a escuta e captar as 
principais demandas que possam ser realizadas dentro da 
própria instituição para que assim a ociosidade possa ser 
atenuada e a vida dos idosos ganhe um novo sentido.
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