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PrEfácio

Este livro trata de uma questão delicada: a velhice dos seres huma-
nos. Mais especificamente, dos velhos e das dificuldades que as ins-

tituições (abrigos, lares, casas de repouso), que os recebem ofertando 
moradia e cuidados, têm para lidar com a problemática que surge no 
cotidiano de uma vida em coletividade. Em especial, trata do olhar do 
psicólogo-psicanalista sobre estas questões e de um trabalho necessário 
para que a vida do idoso ali seja possível com alguma autonomia, esco-
lha e expressão do desejo do sujeito.

Nesse momento atual, no Brasil, o que justifica ou motiva a existên-
cia de tais instituições para idosos? No nosso entendimento, na grande 
maioria das internações, a decisão é tomada devido às dificuldades de 
as famílias cuidarem, elas próprias, de seus membros mais velhos re-
correndo aos serviços existentes, público e privado; o que se denomina 
comumente de institucionalização do idoso. São raros os idosos que 
por vontade própria decidem se afastar da família, ou de sua casa, mes-
mo que morem sozinhos, e optem por uma moradia e cuidado em am-
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biente coletivo. É uma realidade vivida pela família e pelo idoso como 
uma decisão muito dolorosa. 

Mesmo que culturalmente possamos ainda resistir a esta possi-
bilidade, com o envelhecimento da população, o número de pessoas 
precisando de cuidados na velhice tem aumentado significativamente. 
E isto favorece que “as casas de repouso” tenham se tornado um em-
preendimento privado (por vezes visando, sobretudo, o lucro) e uma 
questão complexa para as políticas públicas. São questões importantes, 
entretanto, que não serão aqui tratadas diretamente. Podemos ainda 
sinalizar que, como em outros países, num futuro próximo, é muito 
provável que as pessoas na terceira idade possam organizar-se e ir por 
vontade própria morar num local adequado para pessoas idosas; e, 
provavelmente, haverá uma maior diversidade de instituições, mora-
dias ou locais, como condomínios, por exemplo, que possam ser um 
lugar de vida e de cuidado na velhice.

Este livro de João Bosco é fruto de um trabalho cuidadoso de dis-
sertação de mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Psicanálise 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre uma instituição de 
longa permanência para idosos (ILPIs), em que ele teve a oportunidade 
de ser convidado a trabalhar, no cargo de psicólogo.

Vejamos a questão que se colocou, desde o início, para João Bosco 
na sua prática clínico-institucional. Como transformar em local de vida 
aquele que o cliente, idoso ali hospedado/internado, denomina como 
“um lugar para guardar material” e não um “asilo de velhinhos”? O 
pedido feito a ele por parte dos dirigentes do abrigo era que fizesse 
atividades recreativas, de caráter compulsório, para animar a vida dos 
idosos. Uma tarefa um tanto difícil para um psicólogo orientado pela 
psicanálise. Como transformar este pedido numa prática possível sem 
ferir a ética que orienta o trabalho do psicólogo-psicanalista, ao mesmo 
tempo sem desistir e seguir trabalhando naquela instituição? 

Qual diferença haverá no atendimento institucional ofertado, di-
ferente deste aqui estudado, quando outra idosa, a Rosinha (foto de 
capa), de 91 anos, lúcida, mas fisicamente frágil ‒ conhecida minha há 
mais de 40 anos ‒, que após um mês morando numa casa para ido-
sos reclama comigo de que ali não quer ficar, sente falta de sua casa 
– questão que praticamente todos colocam: o desejo de voltar ao antigo 
lar. Quando lhe pergunto se é bem tratada, responde: “Aqui tem umas 
fadinhas alegres que cuidam de mim!”. Diz isto ao telefone, com voz 

bem-humorada parecendo achar graça de sua própria constatação. Re-
conhecer que se sente bem com o cuidado ali recebido, entretanto não a 
faz desistir da ideia de voltar para o ambiente familiar. Três meses mais 
tarde, mais entrosada, conta-me que está ensinando outras idosas a fa-
zer crochê, e que vai refazer o quadro danificado que me prometeu de 
presente, pintura sua, mas me diz reclamando: “aqui não posso ficar. 
Se ficar, vou morrer cedo!”. Admirável este comentário: “vou morrer 
cedo”, que tem uma dose de humor quando sabemos que esta senhora 
tem 91 anos! Este desejo de viver, intenso, claramente expresso, a que 
se deve? 

Podemos dizer que em parte depende do estado de saúde em que 
as pessoas se encontram, na qualidade dos cuidados e do ambiente 
onde vivem, e o que se passou com elas ao longo da vida. “As pessoas 
envelhecem com seus defeitos e qualidades acentuados, sendo que os 
defeitos aparecem muito mais”, disse-me a diretora da casa onde Ro-
sinha reside. De seu ponto de vista, é importante que o trabalho insti-
tucional favoreça que o velho tenha recursos para manter um patamar 
de prazer, e aproveite de suas qualidades, capacidades e autonomia. E 
tenha como objetivo contribuir para que o idoso tenha algum ganho, 
ou ao menos possa favorecer que se mantenha e possa seguir a vida 
de forma mais prazerosa. Para isto, é fundamental que o atendimento 
favoreça um ambiente familiar, casa pequena, com o pessoal orientado 
a dar cuidados observando a singularidade de cada idoso, podendo 
atender aqui e ali a algum desejo pessoal, ou uma pequena vontade, 
como, por exemplo, algum costume alimentar, ou ainda cuidado com a 
higiene e com o corpo. Ainda falando de Rosinha, que tomo aqui como 
um contraponto dos relatos que João nos oferece, quando liguei dias 
mais tarde, tranquila me falou que estava bem ali, reclamou das per-
sistentes dores nas costas e da fisioterapia que aliviava, vislumbrando 
passar algumas semanas na casa do filho por ocasião do Natal. Poder 
planejar e sair por uns dias me parece relativizar a sensação de que 
está presa naquele lugar, ou mesmo de que esteja abandonada por sua 
família, podendo apreciar a vida nova que ali se apresenta. 

Buscando responder a pergunta colocada acima, do ponto de vista 
das ideias abordadas neste livro, vou tocar na questão mais importante 
do trabalho de João Bosco, que torna sua contribuição preciosa neste 
campo. As instituições que se propõem a oferecer cuidados aos idosos 
incluem a dimensão dos cuidados físicos, a alimentação adequada, a 
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assepsia do corpo, a fisioterapia, os remédios, o cuidado muitas das ve-
zes hospitalar; mas será incluída também, na rotina diária, a dimensão 
de sujeito? Ou esta será uma questão menor “onde as individualidades 
são homogeneizadas sob o rótulo de senilidades”, como escreve João, e 
o cuidado diário pode favorecer, sobretudo, o apagamento de qualquer 
manifestação do sujeito? 

Esta é dificuldade que João Bosco logo constata e toma como um 
desafio: qual o trabalho possível para o psicólogo/psicanalista que pos-
sa incluir a dimensão de sujeito? As questões que o autor levanta per-
mitem pensar no trabalho de todos aqueles que se dispõem a ser um 
profissional em ambiente asilar para velhos; acrescentaria, com qual-
quer outra idade. Como transformar em lugar de vida aquele que o ido-
so considera como um “lugar de guardar material”? Como dar lugar à 
fala, à autonomia ainda possível, às pequenas vontades, ao desejo “que 
sobrevive à velhice dos corpos”? Como abrir brechas na rotina diária 
institucionalizada, para que o velho possa decidir sua vida, no detalhe, 
e esta não seja o tempo todo “uma negação do sujeito por parte da ins-
tituição”? Ou seja, como transformar esse local de residência em local 
de vida, dentro dos limites e das possibilidades de cada idoso, e não 
ser uma instituição cujo funcionamento sinalize que eles estão ali, so-
bretudo, à espera da morte? Como construir uma proposta de trabalho 
institucional alinhada à escuta do sujeito? Ou ainda, como escreve João 
Bosco: “Como convocar o velho asilado a um trabalho de elaboração 
pela fala, num momento de vida tão marcado pelas perdas e pelas do-
res do abandono, quando, em muitas ocasiões, o silêncio é o que resta 
diante do inominável da vida institucionalizada?”

No desenvolvimento de sua escrita, João Bosco parte do pressu-
posto de que somente uma incondicional aposta no sujeito (do incons-
ciente) é viável para a construção de uma proposta de trabalho clínico-
institucional contempladora “não do que há de negativo na velhice – 
em termos de déficits, limites e fragilidades –, mas daquilo que nela 
sobrevive como atemporal, como algo que aponta para a sobrevivência 
do desejo.”

Inicialmente, João Bosco desenvolve uma reflexão sobre a noção 
de velhice e envelhecimento, estabelecendo um diálogo com outras ci-
ências humanas. Repassa noções na história, e os autores mais impor-
tantes que tratam desta questão, tornando a leitura agradável e interes-
sante. Em seguida, com uma reflexão sobre sua prática de trabalho, que 

contempla a dimensão clínico-institucional orientada pela teoria psica-
nalítica, ele entra nas questões propriamente ditas que se colocam para 
um psicanalista. João desenvolve questões fundamentais: partindo do 
mal-estar do velho na casa de repouso, faz uma reflexão sobre a morte 
e a pulsão de morte no contexto asilar. E subvertendo o pedido que lhe 
foi feito pelos dirigentes, ele oferece também a escuta aos velhos pela 
via da ética da psicanálise. Escutar os velhos quando e como possível, 
um “a mais de trabalho”, tem implicações de diversas ordens. Assim, 
o autor discute a noção de fazer o “bem”, que tantos profissionais que 
trabalham nos asilos pretendem, para desenvolver de forma extensa no 
terceiro capítulo a noção de desejo e transferência na teoria psicanalíti-
ca, referindo-se aos exemplos de seu trabalho numa ILPIs. 

É possível um trabalho analítico com os velhos? Até que idade se 
pode falar que uma pessoa pode fazer análise, ou seja, beneficiar-se de 
um trabalho terapêutico baseado na transferência? Uma discussão inte-
ressante é feita considerando a contraindicação freudiana, e chegando 
à conclusão de que o sujeito não tem idade, o inconsciente pode mani-
festar-se e a transferência é possível mesmo no ambiente asilar. Assim, 
João Bosco dá diversos exemplos nos falando do sujeito, noção cara à 
psicanálise, desenvolvida por Jacques Lacan, e a expressão do desejo 
num momento da vida em que muitas perdas, de diversas ordens, são 
contabilizadas. Surge então a expressão da angústia, do estranhamento 
com sua própria imagem, a difícil aceitação dos limites do corpo impos-
tos pela idade, que o autor desenvolve com a noção de luto e desejo, na 
situação específica do idoso institucionalizado.

 O que relato aqui de forma muito resumida, o autor escreve, na 
Introdução, com mais detalhes e desdobramento indicando o desenvol-
vimento no corpo de seu trabalho. Assim, não vou alongar-me escre-
vendo sobre o que ele já o fez tão bem, convidando os leitores à leitura 
deste frutífero trabalho de pesquisa e escrita. 

Sônia Altoé
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2016 1

1 Faço desta escrita também uma pequena homenagem a minha mãe, Idalina (in 
memoriam), que completaria 99 anos nesta data. 



introdução

Neste livro se discute a questão do sujeito da psicanálise às vol-
tas com os conflitos inerentes ao momento da velhice. Trata-se de 

uma questão surgida a partir de minha prática como psicólogo em uma 
instituição de longa permanência para idosos (ILPIs), sobre a qual farei uma 
contextualização nesta introdução.

Estudos demográficos constatam um aumento considerável de 
pessoas muito idosas no Brasil e apontam, para as próximas décadas, 
uma projeção crescente desta população2. Tais estudos favorecem uma 
discussão em torno dos cuidados de longa duração às pessoas que estão 

2 Para as próximas décadas, há projeções de um aumento da população muito idosa, ou 
seja, daquela formada por pessoas com 80 anos ou mais. No ano de 2010, esse subgrupo 
populacional representou cerca de 14% da população de idosos e 1,5% da população 
total brasileira. Para o ano de 2040, as projeções são de que a população muito idosa 
responderá por um quarto da população de idosos e cerca de 7% da população 
geral, formando um contingente de aproximadamente 13,7 milhões de brasileiros 
(CAMARANO; MELLO, 2010).
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envelhecendo. Segundo as pesquisadoras Camarano e Mello (2010), em 
geral, estes cuidados incluem, além da atenção à saúde, uma variedade 
de outros serviços não especializados, tais como a ajuda para realizar 
as atividades da vida diária (AVDs), como, por exemplo, vestir-se, usar 
o banheiro e alimentar-se. Dentro da temática dos cuidados de longa 
duração, as autoras definem o cuidado formal como um tipo de serviço 
prestado tanto por profissionais do setor público quanto do setor pri-
vado, envolvendo o atendimento integral ao idoso, que pode ser rea-
lizado no ambiente familiar, em hospitais-dia, em centros-dia ou em 
instituição de longa permanência para idosos. 

Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) localizou, em funcionamento no território brasileiro, 
3.548 instituições de longa permanência para idosos. Estão inclusas 
neste número aquelas de caráter público e privado, com ou sem fins 
lucrativos, com ou sem alvará de regulamentação. Do quantitativo de 
instituições que responderam à pesquisa do IPEA (3.294 instituições), 
obtiveram-se os seguintes dados: 65,2% são privadas filantrópicas; 
28,2% são instituições privadas com fins lucrativos e 5,2% são públicas, 
ou seja, apenas 170 instituições (CAMARANO; MELLO, 2010). 

Camarano e Mello (2010), em seus estudos sobre os cuidados de lon-
ga duração para a população idosa, indicam que os asilos foram as mais 
antigas modalidades de atendimento integral ao idoso que se encontra-
va fora de seu ambiente familiar. Estes asilos, segundo as autoras, são 
atualmente denominados ILPIs. 

O projeto para a construção deste texto nasceu da minha prática 
como psicólogo em uma ILPIs privada com fins lucrativos. Este tipo de 
instituição, historicamente chamada de asilos para velhos, nos dias atu-
ais, ganha outras denominações como: casa de repouso, lar para idosos, 
creche para idosos. No entanto, estas denominações apontam para um 
mesmo lugar de segregação. Sobre isto, lembro-me do que disse uma 
idosa moradora da instituição: Aqui nunca vai ser asilo de velhinho. Aqui 
é para guardar material”3. 

Percebo, entre as atuais ILPIs e os antigos asilos para velhos, uma 
semelhança que se disfarça através de uma nova forma de nomeação, 
já que ambos se constituem, conforme a fala daquela idosa, como um 

3 Ao longo deste livro, as falas dos idosos, além de escritas entre aspas, serão formatadas 
no estilo itálico. 

lugar de gente guardada. Em vista disto, utilizarei, ao longo do texto 
desta dissertação, as palavras asilo, asilar e asilado como sinônimo para 
instituição de longa permanência para idosos (ILPIs), institucional e institu-
cionalizado, respectivamente.

A instituição a qual me refiro está situada na cidade do Rio de 
Janeiro e iniciou o seu funcionamento no início da década de 1990, 
constituindo-se, desde então, como um lugar de “residência” para ido-
sos que possuíam, por meios próprios ou via familiares, condições fi-
nanceiras para custear a institucionalização. Estes idosos, ao longo da 
escrita, também serão chamados de usuários da instituição, internos, 
residentes, moradores, dentre outras denominações que possam servir 
de sinônimo para velho institucionalizado.

A minha entrada nessa instituição, como psicólogo, ocorreu no ano 
de 2010, quando a curadora de um dos moradores da casa solicitou-me 
atendimentos individualizados para o seu curatelado. No ano de 2012, 
a instituição contratou-me como psicólogo, exigindo um trabalho que 
contemplasse atividades estritamente ocupacionais e recreativas, se-
melhantes àquelas desenvolvidas por terapeutas ocupacionais. Naque-
la ocasião, fiquei sabendo do fracasso anterior deste tipo de trabalho 
dentro da casa, tendo em vista que lá já havia passado uma terapeuta 
ocupacional que, em sua prática, não encontrou adesão e interesse por 
parte dos moradores. Atento a isto, perguntei-me sobre a causa daquele 
fracasso, bem como sobre o que estaria em jogo na repetição, por parte 
da instituição, da solicitação daqueles mesmos serviços, porém, a partir 
daquele momento, a um “profissional da área de psicologia”. 

No momento desta escrita, a casa possui 76 leitos, distribuídos 
em quartos com capacidade para abrigar 2, 3 ou 4 moradores que, em 
grande número, são idosos com dificuldade de realizar AVDs em de-
corrência de algum comprometimento da saúde. O número de leitos 
ocupados é variável, tendo em vista as frequentes mortes dos idosos 
e as eventuais saídas de alguns deles por motivos diversos, como, por 
exemplo, a impossibilidade de continuar pagando, a transferência para 
outra instituição ou o retorno à convivência na família; tomei conhe-
cimento deste último caso pouquíssimas vezes. Durante o tempo de 
trabalho, notei que a casa chegou a abrigar mais de 50 internos; no en-
tanto, no momento da confecção deste texto, nela residiam 40 idosos, 
sendo 32 mulheres e apenas 8 homens. Grande parte desses moradores 
chegou à instituição com diagnósticos de várias doenças crônicas. Tam-
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bém circula, entre a equipe responsável pelos cuidados dos idosos, a 
informação de que muitos deles são “demenciados” e “portadores” de 
mal de Alzheimer. Visitando os prontuários destes residentes, perce-
bi que esta informação, em muitos casos, não encontra nem subsídios 
médicos que a legitime. A partir disto, perguntei-me se os significantes 
ligados ao discurso médico que circulam dentro da instituição, de ma-
neira precipitada e sem reflexão, não estariam fortalecendo uma equi-
vocada crença que aproxima senescência e senilidade, ou seja, velhice 
e doença.

A equipe de profissionais da casa é chefiada por uma enfermeira 
especializada em gerontologia, e composta por técnicas de enfermagem, 
fisioterapeuta, nutricionista, cozinheiras, profissionais administrativos 
e de serviços gerais, médico e, a partir da nossa entrada, por psicólogo. 
O trabalho destes profissionais, com exceção do psicólogo, do médico, 
da nutricionista e do fisioterapeuta, é realizado através de plantões de 
doze horas, seguindo o modelo de uma rotina hospitalar. 

Não há reunião de equipe na instituição, onde os funcionários 
cumprem suas horas de trabalho seguindo uma proposta multidis-
ciplinar, na qual cada um atua isoladamente dentro de sua própria 
competência. Exceção a isto ocorre apenas por ocasião da visita do 
profissional de medicina que, juntamente com a profissional de enfer-
magem, examina os prontuários de cada idoso. Dentro da instituição, 
a visita do médico é considerada de fundamental importância para 
o estabelecimento de um “plano de cuidados”, algo justificado pela 
fragilidade da saúde de muitos internos. Concordo com a importância 
de tal profissional, no entanto, esta concordância não me impede de 
interrogar até que ponto o saber médico pode definir a totalidade de 
uma prática de cuidados ao idoso, na qual se leva em consideração 
somente o que é apresentado no âmbito das perdas e das fragilidades 
impressas no corpo biológico, em que, por exemplo, a diminuição das 
funções psíquicas elementares do velho – como memória e juízo de 
realidade – pode ser compreendida somente a partir da gravidade de 
uma síndrome demencial, restrita, portanto, à conjugação: velhice e 
doença.

Na instituição – e aqui gostaria de ressaltar que todas e quaisquer 
observações feitas referem-se única e exclusivamente a esta instituição 
asilar – muitos internos permaneciam, a maior parte do dia, sentados em 
cadeiras localizadas em um ambiente de convívio comum (uma espécie 

de sala de estar), onde ficavam expostos ao barulho e à incidência das 
imagens de um aparelho de televisão, que transmitia uma programa-
ção alheia aos interesses da maioria deles, salvo, poucas exceções. Ha-
via também aqueles que, por suas limitações corporais, permaneciam 
deitados em seus leitos dentro dos quartos, onde enfrentavam o silên-
cio e a ausência de contato humano. Essa falta de contato era interrom-
pida por ocasião da presença das cuidadoras e técnicas de enfermagem 
– que entravam nos quartos para realizar os serviços de alimentação, 
higienização e medicalização – e em razão de alguma visita, quando 
ocorriam. Sobre essas visitas, salvo raríssimas exceções, a instituição só 
permitia que elas fossem realizadas no intervalo de duas horas e ape-
nas durante três dias na semana, ou seja, “nos dias de visita”. No grupo 
de internos acamados, encontravam-se aqueles que eram severamente 
afetados por doenças como artrite e artrose, bem como aqueles que se 
encontravam, segundo as informações que circulavam entre a equipe 
de enfermagem, num estágio avançado de Alzheimer e afetados por 
tantas outras questões de saúde que aqui não irei enumerá-las. 

Na rotina da instituição, havia uma precisão de horários para to-
das as atividades profissionais de cuidados aos idosos. Estes cuidados 
eram iniciados com um banho matinal, que começava, segundo a fala 
de muitos idosos e confirmados pela equipe de enfermagem, por volta 
das cinco horas da manhã, tendo em vista a troca de plantão, realizada 
às sete horas, momento em que todos os idosos deveriam estar limpos e 
asseados. Havia um horário que delimitava o início e o término do café 
da manhã, como também do almoço, do lanche da tarde, do jantar e da 
“hora do mingau”, conforme algumas moradoras referiam-se à última 
refeição servida, à noite. Embora houvesse preocupação com a alimen-
tação dos internos, já que na casa tinha também uma profissional de 
nutrição, era frequente a queixa das opções do lanche da tarde, quando 
era servido, quase sempre, café com leite e uma modalidade de biscoi-
to, que podia ser doce ou salgado. Exceção a esta repetição da refeição 
da tarde ocorria quando algum idoso compra o seu próprio lanche e em 
outras poucas ocasiões.

A rigidez presente na rotina da instituição era a mesma com que 
esta  se preocupava em cumprir as exigências legais que autorizavam o 
seu funcionamento. Segundo a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, a fiscalização das entidades gover-
namentais e não governamentais de atendimento ao idoso – e aqui po-


