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RESUMO

Há algumas décadas, não existiam tantos idosos em nosso país e o cuidado a pessoas idosas e dependentes ocorria, historicamente, no contexto 
familiar. Com o envelhecimento populacional, as mudanças no tamanho e na conformação das famílias, aliados à saída da mulher que, 
culturalmente, assumia a responsabilidade pelos cuidados com os mais velhos, para o mercado de trabalho, a institucionalização de idosos tem 
sido objeto de preocupação do poder público e dos profissionais de saúde, da assistência social que lidam com idosos fragilizados. Trabalhar com 
memória de idosos pode parecer, à primeira vista, um exercício óbvio, já que um dos papéis que são atribuídos aos mais velhos é o da arte de 
contar histórias de um passado considerado longínquo, seja da família, da cidade ou de acontecimentos que marcaram uma determinada 
geração. O idoso é considerado saudosista, vive das memórias de anos dourados de sua juventude e sempre as evoca para confrontar o passado 
com os contornos do contemporâneo, muitas vezes valorizando o pretérito em detrimento do presente. É comum se ouvir dizer que o idoso é 
alguém que vive de lembranças, remoendo e degustando os anos que já se foram. Há até um ditado popular que diz: “quem vive de passado é 
museu”, como se os idosos fossem meramente museus ambulantes extemporâneos, situados em um tempo que não o atual.  Nesse sentido, esse 
trabalho tem como objetivo compreender histórias de vida de idosos em Instituição de longa permanência numa cidade do interior de São Paulo. 
Foi realizada uma entrevista com 7 idosos que residem em uma instituição de longa permanência, cuja a idade varia entre 72 a 83 anos, sendo 4 
do sexo masculino e três do sexo feminino. Destes, dois são solteiros, dois casados, um divorciado e dois viúvos. Residem nesta instituição há 3 
anos. Exceto um que está há 8 anos. No início da entrevista foi solicitado que o idoso falasse sobre os principais acontecimentos da sua vida, 
desde a infância. O referencial metodológico adotado refere-se à história oral ou método biográfico, em que o registro da história de vida de 
indivíduos, ao focalizar suas memórias pessoais, delineia também uma visão mais concreta da dinâmica de funcionamento e das várias etapas da 
trajetória do grupo social ao qual pertencem. As entrevistas foram analisadas a partir da Análise de Conteúdo. Apesar do estudo ainda apresentar 
resultados parciais revelaram que a maior parte dos entrevistados em sua infância trabalhou na zona rural, os mesmos relataram ser um tempo 
sofrido. Com relação a infância e adolescência, essa foi permeada por condições precárias. Tiveram vínculos rompidos e necessidades materiais. 
Observa-se o sentimento provocado pela fome e circunstâncias de perdas. Constata-se que apesar de fazer bastante tempo do ocorrido, os 
idosos lembrem da época de maneira muito triste. Tais circunstâncias parecem ter impedido a vida dos idosos em diversos aspectos.  Com relação 
a vida adulta, no que diz aos relacionamentos constatar que os idosos em questão, se envolveram em poucos relacionamentos. Constatou-se que 
o casamento era algo essencial para época. Grande parte foi da vida adulta foi marcada por muito trabalho, criação dos filhos e cuidados à casa. 
Comentaram também da instituição de longa permanência que moram. A partir dos dados obtidos, observa-se que a maior parte dos 
entrevistados da instituição, tem somente a institucionalização como possibilidade. Alguns estabeleceram vínculo com o serviço. A partir dos 
relatos dos entrevistados nota-se à falta de outro recurso, uma vez que, ao perderem a autonomia e a capacidade de tomada de decisões para 
administrar a vida, sem contarem com apoio familiar, restou-lhes como solução de sobrevivência a institucionalização. Conclui-se que os idosos 
que participara do estudo, tiveram uma vida muito sofrida, com poucas alegrias e que na fase da velhice só possuem a instituição de longa 
permanência para se apoiar.
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