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RESUMO 

Esta etnografia é fruto de um trabalho de campo antropológico feito em uma ILPI (Instituição 

de Longa Permanência para Idosos) da Baixada-Fluminense (RJ) e desenvolvido ao longo de pouco 

mais de dois anos, entre outubro de 2017 e janeiro de 2020. Neste trabalho, analiso como o indivíduo 

velho e institucionalizado era encarado, revestido e, enfim, enquadrado por uma série de pressupostos 

institucionais e sociais que o avaliavam e o qualificavam, mas também o criavam enquanto alguém 

dependente e, em muitos sentidos, vulnerável. É neste interim que identifico o “interno” como uma 

figura em relevo, um gênero por excelência. Por fim, no domínio das práticas cotidianas e do corpo, 

sublinho o quão meus interlocutores promoviam diferentes processos de diferenciação, 

singularização. 

Palavras-chave: Asilo; ILPI; Institucionalização; Envelhecimento; Gênero; Corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This ethnography is the result of a anthropological fieldwork made on a ILPI (Instituição de 

Longa Permanência para Idosos) from Baixada Fluminense (RJ) and developed just over two years, 

between october 2017 and january 2020. In this work, I analyse how the old and institutionalized 

individual was faced, lined and, finally, framed by a series of institutional and social assumptions that 

evaluated and qualified him, but also made him as someone who depends and, in so many ways, is 

vunerable. It is in this middle that I identify the “inmate” as a relief figure, a gender by excellence. 

Finally, in the domain of daily practices and the body, I emphasize how my interlocutors promoted 

different processes of differentiation, singularization. 

Keywords: Asylum; ILPI; Institutionalization; Aging; Genre; Body.  
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INTRODUÇÃO 

Você não penetra, exatamente, em outra cultura, como a imagem masculinista insinuaria. Você se 

coloca no caminho dela, que então o envolve e enreda. 

Clifford Geertz, Atrás dos fatos  

Por sinuosas linhas esta pesquisa percorreu. Não inusitada, mas curiosamente ela esteve em 

sintonia com a minha pequena, porém não menos densa, trajetória acadêmica. Lembro-me de aceitar 

um desafio – diga-se de passagem, autoimposto –, logo no meu segundo período da graduação em 

Antropologia e encará-lo, ainda que exitoso. 

 O desafio consistia em desenvolver um trabalho de cunho etnográfico para a disciplina Teoria 

Antropológica do Gênero, ministrada pelo professor Luiz Fernando Rojo – posteriormente, meu 

orientador. Eu poderia, à época, muito bem escolher a prova escrita e me ver livre das inevitáveis 

dificuldades de forjar uma questão antropológica e de ir a campo. Não foi o que ocorreu. 

Após me inscrever no grupo de corajosos alunos que fariam essa modalidade de trabalho, 

recordo-me de conversar e pensar com minha namorada, Madu, ao qual sou eternamente grato pela 

sugestão/indagação: “Por que você não pesquisa algo relacionado a essas novelas que estão discutindo 

assuntos muito atuais, como sexualidade e gênero, com pessoas mais velhas que a gente?”. A questão 

estava definida, devidamente polida para “como que pessoas idosas significavam os discursos de 

cunho progressista tematizados pela novela ‘A força do querer1’?”, faltava, apenas, definir o “onde”. 

Várias possibilidades foram conjecturadas.   

Saí a rua, meio sem rumo, a busca de algum telespectador idoso. Vi que aquela não era a 

melhor abordagem quando um grupo de senhoras, meio repelidas pela minha aproximação, 

desconversaram. Posteriormente, esbocei, inclusive, alguns contatos com idosas da Zona Norte do 

Rio de Janeiro que assistiam regularmente a telenovela mencionada, mas antes mesmo de negociar 

as idas às suas casas, o professor Luiz, em uma roda de discussões, me sugeriu algo que flexibilizaria 

consideravelmente as idas a campo. Ele me aconselhou a elaboração dessa pesquisa em um lar de 

idosos2, pois em suas palavras: “todos estariam lá, em um mesmo lugar”. 

Acatada a dica, saí a procura desses lares. Foi certeiro. Dois dias depois, estava eu, um tanto 

nervoso, fitando a enormidade daquele espaço que tinha sido escolhido pela conveniência de se 

                                                             
1 A então novela das 21 horas, A força do querer, foi produzida e exibida pela Rede Globo entre 3 de abril e 20 de outubro 

de 2017. Um dos assuntos abordados pela novela foi a transexualidade, exposta na figura da personagem Ivana/Ivan, 

papel interpretado pela atriz Caroline Duarte.  
2 Utilizo deliberadamente os termos “asilo”, “abrigo”, “ILPI” (Instituição de Longa Permanência para Idosos), “lar de 

idosos” e “ancionato” enquanto sinônimos, pois, tal como meus interlocutores, distinções desta natureza pouco fazem 

sentido. Contudo, faz-se necessário debruçar-me, mesmo que brevemente, sobre tais distinções, pois cada uma das 
terminologias refere-se a diferentes modalidades institucionais de assistência. Questões desse cunho serão abordados no 

primeiro capítulo desta monografia.   
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localizar próximo a minha cidade de residência. Tal como nas casas de swing estudadas por Olivia 

Von der Weid (2015), “a porta de entrada é o primeiro local onde alguma ordem se insinua [...]” 

(p.75), os pesados portões de ferro e a guarita de segurança tonalizavam aquela fachada opulenta, 

porém decrépita. Uma imagem turva, mas intensa o suficiente para permanecer ao longo dos mais de 

dois anos de pesquisa.  

Como tantas vezes ocorre, essas primeiras impressões, por serem as primeiras, e 

talvez também por serem impressões, e não teorias elaboradas ou fatos precisos, 
estabelecem um quadro de percepção e compreensão, um zumbido jamesiano de 

murmúrios e sugestões, que posteriormente não poderia ser totalmente descartado, 

apenas criticado, desenvolvido, ampliado, moralizado e apoiado sobre experiências 
mais exatas. (GEERTZ, 2012, p. 18, grifo meu). 

Como um souvenir, o diário de campo3 me resgata às primeiras impressões que tive ao olhar 

aquela estrutura e, depois,  atravessá-la sob um portal4: dois prédios se erguiam, um a esquerda, outro, 

a direita; o primeiro, tal como vim a descobrir depois, encontrava-se, em seu térreo, a cozinha, o 

refeitório, a lavanderia e outros espaços que não pude adentrar ao longo da pesquisa5; acima, 

dormitórios e algumas poucas salas. No segundo prédio – cuja entrada foi me autorizada uma única 

vez, a saber, quando o diretor da instituição, Washington6, me concedeu uma longa e amigável 

conversa – localizava-se algumas poucas salas administrativas. Um grande pátio se estendia até o 

muro final; uma capela para orações, adaptada a escritório, se erguia antes deste; dois espaçosos e 

adaptados banheiros figuravam em sua lateral. Reparei a maneira como muitos velhos, 

entrincheirados em suas cadeiras, se distribuíam por ali; um deles, de boina preta, fumava 

passivamente seu cigarro (Bento, seu nome); outros, zombavam uma velha que cortava o pátio a 

                                                             
3 Como se poderá verificar ao longo desta monografia, o diário de campo cumpre um papel bastante importante no que 

se refere aos momentos vividos por mim em campo. É ele que me ajudou a rememorar e trazer à tona eventos que há 

muito já havia esquecido ou que, à época, não conseguia atribuir significado. Além disso uma outra observação se faz 

agora necessária: os tempos verbais contidos nos fragmentos expostos de meu diário de campo estarão ou no presente – 

pois, cultivei, dentre outras coisas, o hábito de anotar os eventos ao posso que aconteciam – ou no passado, pois eu 

também tinha o costume de repassar os acontecimentos vividos em campo assim que chegava em casa. Quando me 

referir ao trabalho de campo e aos eventos que nele ocorreram sem citar o diário, escreverei sempre no passado, uma 

vez que sempre existe o risco de se repetir as análises sincrônicas e os perigos do “presente etnográfico”.  
4 Daniel Groisman (1999) argumenta, em seu artigo Asilo de velhos: passado e presente, como que, no início do século 
XX, o pioneiro e modelar asilo São Luiz para a Velhice desamparada – hoje, Casa São Luiz – foi retratado por jornais 

como uma espécie de microcosmo suspenso, fadado ao passado. Seus muros delimitavam as fronteiras do “passado” e a 

do “presente”. Voltarei a esse ponto no primeiro capítulo.   
5 Abordarei essas restrições mais à frente, onde discutirei, metodologicamente, como meus interlocutores, sobretudo a 

equipe administrativa, me encarava e me alocava ali dentro, principalmente no período final de minha pesquisa – março 

de 2019 e janeiro de 2020 – quando pude fazer visitas semanais regulares.  
6 Com o intuito de manter o anonimato de meus interlocutores, optei pelo uso pseudônimos ao longo de todo a monografia. 

Aos idosos asilados, seus nomes, igualmente fictícios, irão vir acompanhados de suas idades. Estas aparecerão, somente, 

na primeira menção do idoso na monografia; além disso, as idades corresponderão ao seu primeiro contexto de enunciação 

durante o período de campo, dessa forma, não atentaria para a sintonia desta para com os dois anos percorridos de 

pesquisa. Ademais, quando relevante, utilizarei algum “marcador de diferença”, além da idade, para melhor situar a fala 

suscitada. 
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passos lentos (Rita, seu nome). Dezessete meses mais tarde, março de 2020, outras imagens me 

raptavam, como a do meu já tão conhecido Lacerda, cego, cantando de cócoras em algum canto do 

asilo, os zumbidos jamesianos persistiam, ainda que impreciso e pouco formulado, uma série de 

impressões, tais como aquelas que Geertz (2012) pressentiu no Marrocos, davam a tonalidade da 

paisagem asilar experienciada por mim.  

O primeiro momento, o que eu narrava, foi marcado não por uma frivolidade e formalidade – 

tal como pensei preteritamente – entre administradores sérios e o jovem pesquisador com intenções 

oblíquas. Cordialmente recebido por funcionários da portaria, uma enfermeira me falou que não seria 

possível, naquele dia, conversar com alguém que avaliaria minhas intenções, mas me colocou em 

contato com Vanessa, a assistente social da instituição.  

Após contatar Vanessa algumas vezes por telefone, fui à instituição duas vezes para me 

apresentar enquanto aluno/pesquisador, expor minhas intenções analíticas e ver disponibilidades. 

Dessa forma, com não muita dificuldade iniciava meu primeiro campo etnográfico em outubro de 

2017, percurso trilhado, entre idas e vindas, até janeiro de 2020.  

Naquela ocasião, como já havia esboçado, pretendia explorar como e por quais valores os 

idosos institucionalizados lançavam mão na interpretação daquela trama televisiva e os possíveis 

conflitos geracionais que decorreriam daí. Talvez permeada pelas noções de senso-comum, essas 

intenções estavam atravessadas por certas imagens estacionárias dos idosos, tal como as de que 

“velhos só assistem TV”, isto é, a do lugar social, o destino que lhes são antecipados pelo véu do 

cuidado previamente reservado: “o ‘recolhimento interior’ (eufemismo para o afastamento do trabalho); a 

‘inatividade’ (rotulação dos aposentados e aposentadas); a ‘prevenção das possíveis doenças’ (medicalização 

da idade) ou as ‘festinhas da terceira idade’ (infantilização dessa etapa da vida)” (MINAYO E COIMBRA 

2011, p. 12).  

Ao começar a frequentar a instituição pelas manhãs e iniciar conversas com idosos dispersos 

pelo pátio, comecei a notar que meu tema de pesquisa tão bem pensado e lapidado seria inviável 

dadas às circunstâncias em que meu projeto acabara de se encontrar. Além de as novelas, à época, 

serem noturnas e minhas idas serem pela manhã – em função da indisponibilidade de quadros 

administrativos nesse período –, meus interlocutores em sua maioria pouco ou nada assistiam a 

programas televisivos: as pré-figurações das quais me escorava logo vacilaram e esvaíram-se. Uma 

das falas mais representativas dessa repulsa aos programas televisivos foi a de Elias (75 anos):  

“Chega na Globo só vai dar política, nos outros canais só crime, igual ao programa 

do Datena7. [...] As pessoas não tem mais o mínimo de sensibilidade, só abrem a 

boca para falar bobagem! [...] Qual é a cultura que a gente vai aprender na tevê de 

                                                             
7 Elias faz aqui referência ao programa da Rede Bandeirantes que aborda casos policiais, onde o apresentador se chama 

José Luiz Datena.  
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hoje? Revolta ficar vendo essas coisas... estupro, cara que comeu garota de não sei 
quantos anos.”.  

Das poucas vezes que tentei abordar assuntos que atravessavam meu tema, tal como quando 

tentava conversar sobre sexualidades alternativas à heterossexualidade, o desinteresse reinou. As 

poucas respostas que obtive tiveram sempre o mesmo teor, como quando Romão (84 anos) me 

retrucou com um “Está errado, não?” após eu perguntar sobre o que ele achava de “mulheres que 

gostavam de mulheres”8.  

Me dei por vencido e, portanto, dois caminhos se afiguravam. Atento de que a antropologia 

se define menos pelo seu objeto do que por sua questão – cuja máxima seria, talvez, a de Geertz (2017 

[1973]): “Os antropólogos não estudam as aldeias [...], eles estudam nas aldeias” (p.16) –, o primeiro 

caminho, o mais simples do ponto de vista antropológico, eu diria, seria mudar de campo e estabelecer 

novos interlocutores. O segundo, tal qual Evans-Pritchard (2005) fez entre dois povos em que 

estudou: 

“Eu não tinha interesse por bruxaria quando fui para o país zande, mas os Azande 

tinham; e assim tive de me deixar guiar por eles. Não me interessava particularmente                                                                                         

por vacas quando fui aos Nuer, mas os Nuer, sim; e assim tive aos poucos, querendo 
ou não, que me tornar um especialista em gado.” (EVANS-PRITCHARD, 2005, pp. 
244-245).  

Do mesmo modo que o antropólogo inglês, deixei-me ser guiado. Acontece que, ao trilhar os 

caminhos que me concederam, optando irremediavelmente pelas vacas e pela magia, suas práticas 

cotidianas junto ao meu interesse ao campo do gênero me levaram a uma mudança no lócus temático 

da pesquisa. Com um possível novo enfoque à frente, comecei a perceber que gênero em uma ILPI 

(Instituição de Longa Permanência para Idosos) não dizia respeito somente a “machos” e “fêmeas”, 

mas como que ele se desdobrava e tencionava-se em novos códigos possíveis e que a velhice não era 

o único aspecto que ali saltava aos alhos. Comecei a perceber também que tácitas injunções revelavam 

as curiosas e persistentes formas de como a instituição lidava, tratava e, em suma, cuidava de seus 

internos. Além disso, notava também que entre os internos, em matéria de corpo, a carne parecia não 

ser o limite deste.   

 Retornando, uma vez mais, as salas de aula e a minha trajetória acadêmica, fui, ao longo da 

pesquisa de campo, me aprofundando em literaturas, discussões e aprendizados que, aos poucos, 

pareciam me ajudar a vislumbrar os códigos e as difusas apreciações que o campo me induzia a olhar. 

Institucionalização, envelhecimento e corpo – me parece justo agora elencar disciplinas, como a de 

Teoria Antropológica do Poder, Antropologia do Corpo, Etnografia especial do Gênero, Estado e 

Relações de Poder, além das reuniões do CONATUS (Laboratório de Pesquisa sobre Corpos, 

                                                             
8 Apesar de a indagação ter sido feita sob linhas bastante indutivas, fiz a partir de falhas vezes tentar percorrer um caminho 

que me era constantemente negado, justamente, porque, na época e até hoje, eu adivinharia, ele esteja “fechado”.  
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Naturezas e Sentidos), como fundamentais para esse aperfeiçoamento – tornaram-se então os 

principais eixos analíticos, aquilo que pouco a pouco tornou-se subjacente a todo o meu olhar 

interpretativo.  

Portanto, ao deixar meu “olhar, ouvir e escrever” – atos tão constitutivos do fazer 

antropológico – (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1998) disponíveis as investidas do campo, pude notar 

as faíscas que minha percepção, inicialmente, mal educada não pôde elaborar e, afinal de contas, notar 

o que emanava daí em forma de questões: em quais termos os idosos estudados poderiam ser 

compreendidos dentro de sua relação com a instituição? Por que velhos9, de um lado; Equipe 

Técnica10, Equipe Administrativa e funcionários, num geral, doutro, forjavam-se sob linhas tão 

distantes e distintas, o que estava por detrás deste fosso, ou melhor, o que se escondia em seu fundo? 

O que pressagiava esta arena? 

Em suma, o que norteia toda a análise que se segue é o meu interesse em analisar em quais 

termos e por quais formas o velho institucionalizado relacionava-se com a instituição e seus 

funcionários e o resultado desta relação no que dizia respeito ao gênero e ao corpo. Para isso, busco, 

tanto na história quanto no campo social, alguns remanescentes que me ajudam a desatar e destacar 

alguns signos que sobrepõe as imagens tanto dos asilos quanto de seus velhos para daí chocá-los à 

minha construção perceptiva dos dados do campo.  

*** 

Se o trabalho de campo do antropólogo se assemelha a um rito de passagem, como bem definiu 

Damatta (2010), é próprio desses ritos um momento de “limiaridade”, onde o indivíduo, separado dos 

seus, trilha sozinho ou em grupo essa espécie de “entre-lugar” de uma posição social rumo a outra 

(GENNEP, 2011). Minha travessia por essa fronteira, por outro lado, foi tingida por idas e vindas, 

viscerais inserções e longas pausas, onde pude me afogar em campo – entre outubro e novembro de 

2017 – para, posteriormente, tomar o fôlego, pensar sob o mar  – basicamente ao longo de todo o ano 

de 2018 e o início de 2019 – e retornar, depois, um pouco mais fundo – entre março de 2019 a janeiro 

de 2020.  

Nos primeiros dois meses, em função da disciplina de Gênero, como já mencionei, mirava o 

asilo sob essas lentes; no ano seguinte algumas esporádicas visitas foram feitas, muito motivado por 

manter o forte laço que criei com alguns internos da instituição e, também, demarcar o meu interesse 

de retornar ao lugar e toma-lo, novamente, como contexto de pesquisa. Ciente do potencial 

etnográfico daquele lugar e de seus habitantes, retornei em março do ano seguinte.  

                                                             
9 Trabalharei a diferença entre “velhos” e “idosos” e seus desdobramentos neste asilo no capítulo II.  
10 Durante meu trabalho de campo, a equipe técnica desta instituição de longa permanência era composta por uma 

enfermeira-chefe, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, um médico e uma assistente social.  
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Por motivos de prazos, cansaços e intercorrências diversas, esse fortuito bordejar temporal 

proporcionou, metodologicamente, um movimento bastante interessante para o conjunto da pesquisa: 

se o olhar de perto e de dentro – pensando em termos da antropologia urbana de José Magnani (2002) 

–, num primeiro momento, foi fundamental para minhas primeiras impressões antropológicas sobre 

o lugar e suas pessoas, e apreender dados de ordem quantitativa; o olhar de longe e de fora conjurou 

a incompletude do primeiro, ampliou seus horizontes e cicatrizou suas miúdas mutilações; além de 

aprofundar o exercício prescrito a todos os antropólogos, o da “familiarização” e da “exotização”  11. 

Assim, toda circunstancialidade do conteúdo que aqui invoco, toda essa movimentação, o 

gatilho de tudo isso, parece remontar muito ao papel que me era, cada vez mais, imputado por idosos, 

mas, sobretudo, funcionários. No processo de negociação de minha reinserção em campo, na minha 

última passagem pelo abrigo – nove meses interruptos –, esse papel começou a ser melhor desenhado. 

Na ocasião, ficou claro de que pretendia firmar visitas semanais por um longo período e – como 

estratégia de aceitação e também por estar sensível ao contexto asilar que estava inserido12 – deixei 

também claro que me voluntariava para possíveis serviços e eventuais solicitações. Vanessa, 

condutora de minha aceitação, acenou positivamente para tal postura, mas frisou que a longevidade 

de minha estadia ali dependeria, única e exclusivamente, do meu comprometimento para com as 

regras e restrições institucionais. Ciente de que   

Os etnólogos se interessam principalmente pelo que não está escrito, nem tanto 
porque os povos que estudam não escrevem, e mais porque aquilo que lhes interessa 

é diferente de tudo o que os homens geralmente pensam em fixar na pedra ou no 
papel. (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 40). 

Mais tácito do que verbalmente formulado ou explicitamente redigido, deveria, agora, acatar 

e moldar-me à imagem de um corpus teórico turvo, contudo, implacável; deveria, portanto, não 

somente me interessar pelo não escrito, tal como Lévi-Strauss assinala na passagem acima, mas 

também deixar-me ser enredado. Meu processo de alocação na hierarquia social interna estava 

iniciado. Alguns momentos vividos em campo foram bastante representativos de como que passei de 

um, talvez, simples visitante esporádico e demasiadamente interessado para alguém que passava a 

ocupar um “lugar”. Em 14/03/19 escrevi em meu diário: “Cheguei por voltas 8h no abrigo. Foi uma 

manhã de muito sol, por isso fui de short. Cláudio [supervisor-geral da instituição] me interceptou 

                                                             
11 Ver, por exemplo, Velho (1987), Damatta (2010). 
12 A instituição aqui em questão era considerada uma ILPI sem fins lucrativos e, como tal, tinha o direito de receber verba 

governamental sob a forma de algumas isenções fiscais ou sob o custeio de pessoal. Dessa forma, a verba injetada 

mensalmente pelo Estado, tanto pela esfera municipal quanto pela estadual, era, além de instável, muita das vezes 

insuficiente. Tendo noção desses problemas, me dispus, também como uma estratégia de aceitação, a suprir possíveis 

percalços, através da realização de auxílios ou pequenos serviços, tal como quando auxiliei na limpeza de um dormitório 

ou quando ajudei a fisioterapeuta, grávida na época, a realizar uma sessão fisioterápica com uma idosa. Pude também, na 

medida do possível, fazer esporádicas doações de alimentos e outros produtos. Na época da realização da pesquisa de 
campo – e, eu diria, até hoje –, a instituição mobilizava uma ampla rede de doadores para suprir as necessidades 

orçamentárias, alimentícias, higiênicas e outras.   
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logo na entrada e pediu para que eu faça uso de calça.”. Lembro que, além de seguir resignadamente 

o pedido e não aparecer mais lá sem fazer uso das calças, seu pedido, em tom de ordem, veio 

acompanhado da manifestação de que eu tinha que me ajustar ao comportamento dos funcionários e 

que, portanto, devia me vestir como um deles – o que não implicava ser “um deles”.  

Não muito tempo depois, nos meses de abril e maio, pude prestar alguns serviços e 

acompanhar algumas atividades promovidas pela psicóloga da instituição. Amanda, a psicóloga, teve 

durante alguns meses, além de minha presença, o auxílio de duas, as vezes três, estagiárias para a 

realização dessas atividades que consistiam em produzir estímulos cognitivos, físicos e sensoriais aos 

idosos que se dispusessem a participar de tais atividades. Durante todo o período em que estas 

atividades ocorreram13, pela grande proximidade que tive de tal grupo e pelos constantes e jocosos 

convites por parte da psicóloga para que eu migrasse da Antropologia para a Psicologia, fui pouco a 

pouco sendo incorporado ao seu grupo de estagiárias. Eu acabara, enfim, me “tornando” um 

estagiário. Em diferentes momentos destaquei a força dessa identificação em meu diário de campo, 

em 30/05/19 escrevi: 

Hoje foi dia de bolo. Amanda convidou-me para, junto as suas estagiárias, realizar 

uma oficina. Colocamos tocas e luvas, preparamos um bolo e separamos alguns 
ingredientes para a “aula” que viria a acontecer. Conversamos bastante durante o 

preparo. A cozinheira da instituição, sentada num canto, confessou que poderia 

jurar que eu fosse um dos estagiários de psicologia, Amanda achou graça e 
respondeu, somente, que sou estagiário. (grifo meu).  

Em outros, ressaltei os benefícios etnográficos da nova função: 

16/05/19 – Participei da arrumação de um quarto hoje, o que, na verdade, foi muito 

bom do ponto de vista antropológico. Pude adentrar diferentes espaços que, 
normalmente, não posso pisar: quartos, almoxarifado, lavanderia e enfermaria.  

23/05/19 – [...] desde a arrumação do quarto [evento suscitado acima], a prerrogativa 
de estar “a serviço” de Amanda me permite circular muito mais pela instituição.   

No entanto, diferente de Franz Boas que afirmou categoricamente que se tornara esquimó 

quando os estudava – “Sou agora um verdadeiro esquimó. Vivo como eles, caço com eles e faço parte 

dos homens de Anarnitung" (cf. Cole, p. 78 Apud CASTRO, 2005, p. 9) –, reivindiquei menos uma 

suposta autotransformação do que as nuances que entrelaçavam o papel desempenhado pelos 

estagiários neste contexto etnográfico.   

                                                             
13 Essas atividades ocorreram concomitantes ao período de estágio das estudantes de bacharel em psicologia que vieram 

a se tornar por um breve período estagiárias de Amanda. Com o fim do estágio, essas atividades não foram mais 
retomadas, a psicóloga alegou que, em função de outras obrigações, não conseguia mais promover esses encontros 

semanais, além da falta de pessoal.   



15 

 

Os estagiários, por mais que estivessem em maior número a maior parte do tempo no abrigo14, 

eram os que, talvez, mais abaixo se situavam na hierarquia social interna, justamente porque deviam 

obediência aos seus superiores imediatos: seus professores15, funcionários da equipe técnica e 

administrativa. Contudo, os estagiários, de uma forma geral, conservavam um atributo que os 

distinguiam das demais categorias de funcionários: eles, em tese, estagiavam para aprender e 

aperfeiçoarem-se profissionalmente. Seus erros e equívocos, logo, eram possivelmente abrandados 

ou, pelo menos, amenizados em função de suas inexperiências no ramo. O estagiário, portanto, era 

aquele que estava na posição, por excelência, de alguém que tem de aprender através dos erros e da 

prática do exercício da profissão, tal como Carlos (74 anos), um interlocutor, sempre me lembrava: 

“tudo na vida é 75% de prática e 25% de teoria, mais que isso a pessoa fica doida!”. 

Assim, localizarem-me enquanto estagiário e incorporei não só os atributos corporais 

designados, na época, aos funcionários – a saber, usar calça, ter uma certa postura corporal, reproduzir 

um certo tipo de trato para com o idoso, dentre outras coisas –, como também percebi a própria 

significação de minha presença como a de alguém que estava ali para aprender, sobretudo, na prática. 

O que era antes, talvez, uma aberração à estrutura semântica daquele espaço – eu com short, tendo 

atitudes de funcionário (conversar com idosos) sem, ao menos, parecer um – foi reformulado de modo 

que eu me “encaixasse” em toda aquela trama.  

“Manter esta estrutura funcionando” e “controle” eram, respectivamente, à época, lema e 

bordão de como funcionários dos mais altos cargos institucionais referiam-se aos seus postos e suas 

responsabilidades – questões estas que serão trabalhadas, por sua vez, no primeiro capítulo. Desse 

modo, também enquadrado nesse jogo de funcionamento e controle institucional, meu lugar ali fora 

forjado de modo que eu não voltasse a produzir novas disjunções àquela grande engrenagem. Doutras 

funções, entretanto, meu estágio também se incumbia.  

Minha posição em campo, a todo momento, convidava que eu estivesse em contato com os 

idosos sob diferentes formas. Diversas são as situações que fui, assim como as mulas do tráfico, 

agente facilitador e viabilizador de produtos e alimentos, seguindo à risca cada detalhe do desejo do 

futuro possuidor. Dos anéis às pulseiras; bananas e tangerinas à queijos e tapiocas, uma variedade de 

verdadeiros contrabandos perfizeram minha confidente estadia ali.   

                                                             
14 A carga horária dos estagiários era de 10 horas semanais, duas vezes na semana, ao longo de três meses. Muitas turmas 

de estágio compunham o cotidiano do abrigo. Num dia normal, poderiam constar três turmas de estagiários, cada uma 

com quinze alunos.  
15 Os professores eram os responsáveis por suas turmas de estagiários. Pelo que pude constar, a maior parte dos estagiários 

eram provenientes de cursos técnicos de enfermagem e do de cuidadores de idosos. Cada professor tinha um horário 
semanal na instituição, cabia a ele orientar todos os estagiários de sua turma. 
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Me senti bem com a nova identidade e, a fim de verificar como cada um representava o seu 

próximo imediato, até propus, na época, uma “oficina”16 de desenhos que, a seguir, narro a partir do 

meu diário de campo: 

01/10/19 – Hoje foi, curiosamente, o dia internacional do idoso. Não vi grandes 

alardes na mídia ou em qualquer outro veículo de comunicação. Não houve nenhuma 

celebração na instituição, nem os idosos pareciam saber que aquele dia os pertencia. 
[...] Juntei algumas folhas, apontei muitos lápis e juntei algumas revistas. Me senti 

um tanto acanhado ao ver tantos idosos no pátio acompanhados, parcialmente, por 

estagiários. “Tateei” um pouco o lugar, falei com o português Romão (84 anos), 

Penha (80 anos), Ivan, dona Maria (87 anos), Margarida, Xavier (96 anos) e outros 
mais. Tentei me ocupar nos primeiros minutos, a fim de esquivar da exposição a toda 

aquela gente. [...] Comentei com alguns a minha intenção, poucos se animaram. 

Stella foi a única que se mostrou, no imediato momento do anúncio, animada, mas 
logo desanimou quando soube que a iniciativa era minha e não de Amanda. Maria, 

por sua vez, desaprovou a princípio, mas “para não fazer desfeito”, aceitou. Alguns 

outros idosos aceitaram passivamente depois da ajuda de algumas estagiárias que os 
inflamaram minimamente.  

Pedi para que todos desenhassem o colega ao lado ou a si mesmos, mas, por não 

terem ouvido ou terem ignorado, poucos acataram. Maria parece que foi a única que 

me ouviu, seu desenho, “um monstro”, segundo ela, representava um corpo 
desajeitado, quase fantasmagórico, com um diminuto pênis e o nome de “Penha” 

logo escrito acima. Ajudei, a pedido dela, a dar os contornos dos braços e pernas do 

monstro. 
No pêndulo de conversar, “avaliar”, convencer e negociar novos desenhos, saía da 

mesa com o intuito de angariar mais adeptos a mesa já cheia de artistas 

desconhecidos. [...] Diferentes desenhos apareceram: três bolas marrons cabeludas; 

estrelas de Davi azul-marinho; folhas secas e outros rabiscos. Margarida desenhava 
morros. Pablo (90 anos), casas, crianças, pipas e outras coisas [Figura 1]. Instaurou-

se um clima, em certa medida, confortável. A coisa fluía. 

Alguns ali reclamaram de estar enferrujados. [...] Algumas outras idosas que eu não 
conhecia, esboçavam casas com sóis; ora rabiscos indecifráveis, ora papéis sem cor. 

Uma delas, quando terminou seu primeiro desenho, perguntei se queria outra folha. 

Ela respondeu, num tom carinhoso, que faria outro se eu quisesse. [...] 
Muitos não se apegaram aos seus papéis, devolvendo, prontamente, assim que 

terminavam. Pelo o que pude observar, muitos queriam acabar o quanto antes, pois 
esperavam ansiosamente pelo café da tarde. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Lucas Graeff (2003) em seu artigo Os tempos no asilo: Uma reflexão sobre uma experiência de estágio em Psicologia 

Social narra, dentre outras coisas, como que  recebeu a identidade de “fotografo”: “[...] a reunião a partir das fotografias 
foi a primeira tentativa bem sucedida que fiz no asilo, já que cumpriu o objetivo de congregação e, surpreendentemente, 

atribui-me uma identidade na casa. ” (p. 141).   
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Figura 1: O desenho de Pablo 

 

Fonte: João Pedro Medeiros / Arquivo pessoal 

Com o receio de fazer do momento acima narrado um espetáculo infantil – estimulações 

abobalhadas, eufemização na fala e no trato, considerar “tudo lindo” – acabei por não reproduzi-lo 

novamente, mas, com o aval de minha função, conseguia cada vez mais simpatizantes entre os 

funcionários e estagiários, além de conseguir, na época,  novos acessos a alguns daquela massa de, 

preteritamente, indiferentes.    

Outra forma de contato foi sob a do “cuidado”. Algo que não se tratava de uma exigência bem 

estruturada, tal como falei, pois não existia um conjunto de normas de cuidado aos quais eu 

responderia diretamente. Por serem exigências mais veladas do que explícitas, haviam olhares – de 

idosos dependentes17, de funcionários e de estagiários – e gestos dotados de expectativa sobre mim e 

minhas condutas. Nesses termos, sempre fui tacitamente ou explicitamente convocado pelos 

debilitados corpos que me solicitavam.  

A assistente social e gerantóloga, Adriana Alcântara (2009), a partir de sua pesquisa em um 

asilo de Fortaleza (CE) que deu origem ao livro Velhos institucionalizados e família observa que uma 

das virtudes da pesquisa qualitativa reside, justamente, em capturar gestos, silêncios e olhares, ou 

seja, mensagens não verbais que também informam e dão significado ao contexto. Nesse contexto 

etnográfico, portanto, as solicitações, geralmente de pessoas cegas ou com algum tipo de deficiência 

                                                             
17 Discutirei os chamados graus de dependência das atividades da vida diária (AVD) no primeiro capítulo desta pesquisa.  
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física, partiam de gestos, falas, sussurros ou expressões. Na época, por certas expectativas me 

recobrirem, o íntimo jogo etnográfico ao qual eu estava inserido instaurou um certo tipo de relação 

entre mim e meus interlocutores. Penha, cego, por exemplo, sempre alojado em um lugar específico 

do pátio, acionava-me pelo simples levantar de braços. Nessas situações, ele se levantava de sua 

cadeira e, rumo à algum lugar, punha-se a tatear as paredes e plantas que ali habitavam. Com esse 

simples gesto, Penha perguntava-me, sem nem mesmo falar, se estava disponível para acompanhá-

lo. Igualmente sem falar, respondia localizando suas mãos em meu ombro, a fim de transportá-lo ao 

lugar desejado. Ao final do trajeto, após compormos o caminho com comentários jocosos, ele 

brindava-me, sempre, com um: “Muito obrigado, não sei o que seria de mim sem você.”. 

Em outras ocasiões, tais como quando conduzia cadeirantes pela rampa de acesso até os 

dormitórios ou quando descia algum idoso com dificuldades claras pelo mesmo lugar, os pedidos 

eram feitos de maneira explícita ou contidos em olhares aflitos que miravam as dificuldades do 

próximo desafio espacial. Se se aprende também pelo corpo, tal como Wacquant (2002) percebeu em 

si e entre seus interlocutores quando pesquisava através do que ele chamou de “participação-

observante” uma academia de boxe estadunidense, fui convidado por formas não verbais, sobretudo 

nessas últimas ocasiões, a estar disponível corporalmente para dar auxílio, ajudar, acompanhar. O 

quê, portanto, não significava um simples cavalheirismo ou a materialização de um capacitismo. O 

que essas práticas relacionais entre mim e meus interlocutores diziam, afinal de contas, é aquilo que 

Tim Ingold (2018) pareceu discorrer ao falar sobre trabalho de campo: 

Os antropólogos já escreveram extensivamente sobre a instituição da dádiva e 

demonstraram como os princípios de dar e receber estão no âmago da vida cotidiana. 
Mas esses princípios também são fundamentais para a prática do trabalho de campo 

antropológico. É um exercício fundado na generosidade, em receber de bom grado o 

que lhe é oferecido, ao invés de procurar obter, por meio de mentiras ou subterfúgios, 

o que não é. (INGOLD, 2018, p. 12).    

Essa relação fundada na generosidade, com eles, “[...] de aceitar o que é oferecido quando lhe 

é oferecido” (Ibidem), só foi possível, pois no decurso de minha experiência etnográfica eu soube 

diferenciar as piscadelas dos tiques nervosos, estes das piscadelas marotas (GEERTZ, 2017). Logo, 

nesse trabalho de excessivo peneiramento, a partir do momento em que me foi imputado o papel de 

“estagiário” um tipo de aprendizado difuso, menos cognoscível do que sensitivo, me foi imposto, tal 

como Rojo (2005) escreve a partir de sua experiência etnográfica entre naturistas: “[...] se situar em 

campo significa, muitas vezes, ter que aprender um habitus corporal diferenciado e que este 

aprendizado (quase sempre parcial) é também fonte de conhecimento, que é muito mais ‘sentido’ do 

que visto ou ouvido.” (p. 134).  

Com essas brechas abertas e, portanto, com novas possibilidades expressivas e comunicativas 

entre o pesquisador e seus pesquisados, uma sensibilidade sensorial se desenvolveu (VON DER 
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WEID, 2019), fui “educado” no interior de um vocabulário, onde os detentores da palavra (não falada, 

na maioria das vezes) foram eles; eu, por outro lado, agente constantemente solicito a esse universo. 

Assim, o cuidado, sob essas linhas, foi incorporado a uma lógica dinâmica e cooperativa, ou melhor, 

se deu a partir de uma co-construção cotidiana, pautada por um trabalho (labour) e uma atitude 

(FIETZ e MELLO, 2018), eu diria, etnográfica.     

Não mais como nas etnografias clássicas, cujas ortodoxias empiristas e objetivistas pareciam 

suspender no ar o etnógrafo pela comunidade a lançar seu olhar mais ou menos holístico; agora, 

limitado a minha já apresentada “função” e ao meu corpo, ou melhor, minha vestimenta, o estatuto 

de minha observação participante desequilibrou-se (ROJO, 2004, 2005). Assim, fazendo coro a uma 

série de outras etnografias – ver, por exemplo, Wacquant (2002), Rojo (2005), Mendonça (2010), 

Oliveira (2016) e Barreto (2017) – que discorreram como que o corpo do próprio pesquisador é 

convidado à fala quando disposto como importante ferramenta de análise, a primazia da observação 

na minha pesquisa diluiu-se e a autoridade da experiência esvaiu-se em uma participação mais atenta 

as gramáticas locais.  

Foi desse lugar de experimentação parcial, situado em tais tramas, que fiz o exercício de tentar 

me localizar imageticamente, na acepção geertziana do termo, entre eles: nas disputas pela definição 

do que era, no fim das contas, a experiência do “ser-interno” nos simples jogos de dominó ou nos, 

igualmente banais, passeios matinais fora da instituição, por exemplo; as imposições normativas 

contidas nas ingênuas conversas e descrenças entre funcionários e idosos; nos teimosos apegos a 

objetos e artefatos o que era, enfim, o corpo. 

*** 

Nessa jornada que só se aprende indo aonde se tem de ir, os tropeços – quase – hermenêuticos 

jogaram-me da sala de aula para o asilo, deste para a teoria e, daí, para a prática e, agora, para a 

escrita. O que aqui se segue enquanto pesquisa é, portanto, menos um retrato coerente e bem arrojado 

– ao qual tantos antropólogos nomearam tão criticamente como “análises de equilíbrio” (LEACH, 

1995), ou melhor, “estruturalistas” (VAN VELSEN, 1987) – do que uma brochura provisória e 

incompleta, fortemente situada,  das minhas impressões, um antropólogo – ou, como alguns preferem 

chamar, aspirante à – que pesquisou velhos (sexagenários, septuagenários, octogenários e 

nonagenários) em um asilo da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.  

A vista disso, apresento agora o que discuto e argumento ao longo de toda esta etnografia. O 

capítulo I, Instituições, Instituição e Institucionalização – para além de uma brincadeira com o radical 

– se incumbe, inicialmente, de no tópico Instituições e Instituição panoramizar, brevemente, os 

primeiros registros históricos do que viria a se tornar, posteriormente, um asilo mais ou menos nos 

moldes contemporâneos. Igualmente breve é a localização desse modelo de assistência no contexto 

brasileiro. Apresento também alguns signos que revestem os asilos como espaços socialmente 
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negativos, mas também atentarei para o fato de que eles podem representar, para inúmeras pessoas, 

uma nova possibilidade de moradia e independência. Além disso, traço, em linhas gerais, como são 

definidas, quais órgãos fiscalizam, quais são as principais características e como, demograficamente, 

se distribuem as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) no Brasil.  

Em Asilo, Contexto e Trabalho, tópico subsequente, trago, finalmente, o contexto pelo qual 

fiz a etnografia, o perfil institucional dos internos lá encontrados, o contexto de produção do trabalho 

de campo e as intercorrências empíricas que pude notar. Ademais, esboço, ao menos, dois eixos 

compreensivos possíveis para se olhar para a experiência do trabalho dos funcionários institucionais 

pesquisados, qual seja, a compreensão do trabalho como uma certa “missão” e a questão das doações. 

Argumento que toda essa movimentação revelava, no fim das contas, a natureza injuntiva dos asilos.  

No tópico seguinte Instituição e Institucionalização – o asilo como Estado, procuro, por meio 

de uma aproximação tanto prática quanto teórica, a saber, a do asilo enquanto uma coextensão dos 

instrumentos de Estado, tensionar uma leitura há décadas vigente nas análises antropológicas acerca 

dos asilos para velhos. A partir de tal aproximação, identifico como que a ILPI acabava que por 

promover, ao seu interno, alguns “efeitos de institucionalização” – em suma, um desdobramento 

lógico de toda a forma como que toda aquela estrutura se instaurava, legitimava-se e fazia crer sua 

leitura sobre os fenômenos que ali ocorriam. Em suma, identifico como que a instituição por meios 

bastante minuciosos, mas não menos eficazes, projetava-se sobre o seu interno e garantia os próprios 

termos pelos quais aquele lugar e os seus indivíduos deveriam ser lidos.  

O capítulo II e, mais precisamente, em sua primeira parte incorporo aquilo que Geertz (2018) 

em“Do ponto de vista dos nativos”: a natureza do entendimento antropológico chamou de “conceitos 

de experiência distante” e “conceitos de experiência-próxima”. A escolha por essa abordagem 

teórico-metodológica se expressa pelo desejo de ultrapassar as incompletudes abstratas dos conceitos 

de experiência-distante, ao mesmo tempo em que procura não se limitar às emaranhadas miudezas 

dos conceitos de experiência-próxima. Em suma, busco  

[...] produzir uma interpretação do modus vivendi de um povo que não fique limitada 

pelos horizontes mentais daquele povo – uma etnografia sobre bruxaria escrita por 

uma bruxa - nem que fique sistematicamente surda às tonalidades de sua existência 

– uma etnografia sobre bruxaria escrita por um geômetra. (GEERTZ, 2018, p. 62). 

Na perspectiva geertziano, portanto, discuto a questão do envelhecimento e os principais 

significados acoplados a ele. Através da breve leitura de certos campos (médico, biológico, estético, 

literário e outros), argumento como eles produzem e corroboram a perspectiva de que o 

envelhecimento é signo de amplos declínios e definhamentos; como tais, as representações da velhice 

ganham toda sua inteligibilidade sensível nos corpos daqueles de mais idade. Em Idosos x Velhos, 

argumento como que o “idoso” junto a chamada terceira-idade e outros termos correlatos busca negar, 
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sobretudo a partir dos anos de 1970, toda a semântica do velho. Pregando, basicamente, um 

envelhecimento sem velhice, esses discursos compõem aquilo que Guita Debert (1997) chama de a 

“reprivatização da velhice”. Em seguida, volto ao asilo e busco esmiuçar como esses pressupostos 

localizavam-se lá.  

Em Envelhecimento como conceito de experiência-próxima e o “interno” como gênero, 

trabalho como que, no interior do asilo, o envelhecimento chocava-se ao advento da 

institucionalização. Somados, esses aspectos transfiguravam-se como uma dupla negativa que, no 

que lhes concerniam, revestiam os idosos ali abrigados. Se, antes, tendi a pensar o “velho” ou “idoso” 

como um grande marcador que delimitava o gênero de meus interlocutores, pude notar, 

posteriormente, a partir dos discursos de funcionários e de internos, que tais distinções dissolviam-se 

dentro do asilo. Lá, tais termos, davam somente uma parte da tônica que constituía os marcadores de 

“interno” como gênero; a outra parte, o próprio advento da institucionalização, selava o “interno” 

como a figura mesma da dependência e da “disautonomia”.  

Nesse contexto, homogeneizados pelas mesmas rubricas, os internos não negavam os 

pressupostos que os criavam se não, somente, negavam para si e para os outros a indistinção que lhes 

foram relegados. É na segunda parte do segundo capítulo que trabalho Alguns processos de 

diferenciação, isto é, diferentes formas que os internos buscavam afirmar os seus “eu’s” tanto por 

meio de práticas singularizantes quanto por novas materializações corporais de si. Lanço luz para 

alguns casos de internos que, navegando no interior de suas submissões, tingiam para si próprios ou 

para o seu grupo uma realidade institucional paralela, um tanto mais colorido. Concluo esta etnografia 

sinalizando, ao menos dois pontos, que se afiguraram para mim como possíveis desdobramentos 

analíticos futuros.       

 Por fim, um último adendo se faz necessário: partindo de outras formulações, compreensões 

e constructos, esta etnografia é uma revisitação assim como uma complexificação de outros dois 

trabalhos que fiz e publiquei anteriormente. No primeiro artigo – Entre Idosos: Uma Etnografia sobre 

Envelhecimento, Emulação e Gênero em uma instituição asilar (MEDEIROS, 2019) –, trabalhei mais 

detidamente a questão do gênero e outras circunstancialidade típicas do universo asilar e, no segundo 

– Corpos envelhecidos e institucionalizados: uma etnografia sobre representações em um asilo da 

Baixada Fluminense - RJ (MEDEIROS, 2020) –, discorri, pormenorizadamente, a questão da velhice, 

o problema da institucionalização e os reflexos desses adventos no corpo do internado. Assim, 

enfatizando ou substituindo determinadas interpretações, esta monografia pode ser considerada como 

uma continuação – diga-se de passagem, um tanto mais fundamentada – de um trabalho de reflexão 

que já há algum tempo venho fazendo.  
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CAPÍTULO I – INSTITUIÇÕES, INSTITUIÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Pense no asilo: dormitórios com camas separadas, que já pertenceram a outras pessoas agora 

falecidas; armários estufados de objetos pessoais, que devem estar trancados sob a pena de furto 

em caso de distração; horários pré-fixados de café da manhã, lanches, almoço e janta; eventos que 

ocorrem sempre em espaços coletivos; banheiros apertados e abertos, onde tudo se vê; uma grande 

lavanderia, composta por uma rouparia repleta de roupas anônimas, provenientes de doações; 

enfim, muito é de todos e pouco é de cada um. 

Lucas Graeff, Os tempos no asilo: Uma reflexão sobre uma experiência de estágio em Psicologia 

Social 

Se assim falo [do asilo] é porque me reporto à explicitação do termo ilhado, que vem de ilha e, 

como a imagem sugere, representa lugar separado; espaço cercado pela diferença que confina 

outra diferença. 

Altair Loureiro, Velhice institucionalizada: imaginário e realidade 

 

1.1 Instituições e Instituição 

Estabelecer um marco, surgimento e desenvolvimento dos asilos para velhos parece pouco 

provável. Alguns autores atribuem esse “nascimento” à Grécia Antiga (CAMARANO e BARBOSA, 

2016), outros atribuem sua fundação ao Papa Pelágio II (520-590), cuja casa transformou em um 

hospital para velhos (ARAÚJO et al., 2010). Na Idade Média, século X, foram construídas as 

chamadas almhouses, espaços construídos junto aos monastérios que serviam de abrigo para velhos 

desamparados e necessitados em geral (CANNON, 2004 Apud CHRISTOPHE e CAMARANO, 

2010, p. 146).   

[...] nesta época, instituições exclusivas de cuidados para idosos não se justificavam 
porque estes não constituíam uma categoria social. Eram invisíveis como grupo, 

devido à sua baixa proporção dentro da população. As instituições existentes 

visavam atender os desocupados, dado que a preocupação dominante era com a 
participação no mundo do trabalho. A população era classificada entre ocupados e 

desocupados, e na categoria de desocupados encontravam-se os idosos pobres. Os 

idosos ricos eram cuidados no seio de suas famílias. (BOIS, 1997 Apud 
CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010, p. 46). 

No seminal A Velhice de Simone de Beauvoir (2018 [1970]), a autora resgata o advento do 

triunfo cristão no seio do império romano e umas das poucas contribuições aos miseráveis – dentre 

estes, velhos – foi a criação, a partir do século IV, de asilos e hospitais. Em outro momento esparso 

da história, século XVII, Beauvoir lembra, que diversas instituições de caridade tentaram paliar a 

pobreza dos desafortunados, asilos e hospitais foram criados: incapazes e velhos eram a eles 
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destinados (Ibidem, pp. 186-187). Alguns séculos a frente, em meados do século XIX, na França, a 

autora relata, a geriatria – sem ainda levar esse nome – floresce em função da criação de vastos asilos, 

dentre eles, o Salpêtrière, cujos muros isolavam cerca de oito mil internos, onde entre dois e três mil 

eram velhos (Ibidem, p. 25).  

É interessante destacar que os asilos, antes de passarem por uma espécie de reformulação 

junto a outras instituições, tal como disserto brevemente a seguir, eram espaços de acolhimento 

universal, ou melhor, cujo acolhimento dependia menos do pertencimento a uma classe etária do que 

a condição de indigência. Não restrito aos velhos, os asilos e outras instituição de internamento 

[...] eram considerados inicialmente um lugar de abandono temporário, mas tornou-
se um lugar de abandono definitivo ou prolongado que, garantia aos homens 

alimentação e profissionalização. Para as mulheres, os asilos eram uma possibilidade 

de dote para se casarem, ou se mãe solteira abandonada na miséria, ela poderia deixar 
a criança e ao mesmo tempo, ganhar um salário se oferecendo como nutriz no próprio 
estabelecimento (BORGES, 2011, p.13) 

Igualmente esparsas são as informações sobre o tópico em solo brasileiro. Ainda no Brasil 

Colônia, velhos soldados foram encaminhados, em 1797, para a recém inaugurada Casa dos Inválidos 

no Rio de Janeiro. Baseada não na caridade, mas no direito a um final de vida digno e tranquilo o 

espaço foi erguido. A instituição teve vida curta, os velhos que prestaram serviços à pátria foram 

transferidos a Santa Casa da Misericórdia (ALCÂNTARA, 2009). O espaço foi usado como 

pagamento por Dom João VI ao seu médico, como quitação de uma dívida. (FILIZZOLA, 1972 Apud 

CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010; ARAÚJO et al., 2010).  

Pouco mais tarde, o higienismo oitocentista fundou no Rio de Janeiro, em 1854, o “Asilo de 

Mendicidade” a fim de inibir os mais novos “propagadores” de doenças na cidade: vadios e mendigos. 

Neste momento, a mendicidade não inspirava mais a caridade, tal como antes, mas era transformado 

em questão de saúde pública e, em função disso, medidas novas foram tomadas (GROISMAN, 

1999b): “Era preciso acabar com a assistência indiscriminada e transformá-la numa ‘ciência’ que 

visasse a coibir e recuperar os desviantes. Numa sociedade em que o assalariamento do trabalho 

começava a ser o caminho a ser seguido, viver de esmolas teria que se tornar desvantajoso.” (Ibidem, 

p. 183).  

Na 2ª metade do século XIX, intensificava-se o discurso filantrópico, concomitante 
à formação da Medicina Social e, assim, a administração da pobreza é 

redimensionada. Com a abolição da escravatura, os pobres livres passariam a ser 

trabalhadores assalariados, mas nem todos conseguem se inserir no mercado formal 

de trabalho e a pobreza surge como fato econômico desvinculado dos aspectos 
morais e religiosos, criando-se, por outro lado, mecanismos de controle e repressão 
para a população indigente. (ALCÂNTARA, 2009, p. 33). 

Com essa espécie de filantropia-higiênica imperando, transformações foram geridas, onde, 

antes, a caridade operava. Assim, ao condenar a indiscriminada mistura de moribundos e doentes em 
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um mesmo espaço institucional, o nascente higienismo brasileiro buscava ordenar os espaços de 

acordo com as características ou patologias dos pacientes: “Desse modo, os diferentes tipos urbanos 

seriam classificados e separados segundo características que lhes seriam próprias: crianças para os 

asilos de órfãos ou instituições congêneres, loucos para o Hospício Nacional, vadios para a Casa de 

Correção e, finalmente, velhos para o asilo de velhos.” (GROISMAN, 1999b, p. 187). 

Terreno esse cultivado na Europa no século anterior: “Ao longo do século XVIII, com o 

Iluminismo e o advento do método e da razão, as instituições de residência de caridade passaram a se 

especializar, dividindo os seus beneficiários: crianças em orfanato, loucos em hospício e idosos em 

asilos.” (CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010, p. 147). Foucault (2018 [1975]) em Vigiar e Punir, 

ao analisar o avanço das chamadas sociedades disciplinares e os capilares dispositivos que 

compunham tal processo, assinala o hospital como lugar de “examinar” como um dos fatores mais 

essenciais para a libertação epistemológica da medicina. No galope em que a medicina sobrepôs-se 

aos demais quadros da esfera social e reivindicou-se como a detentora de um saber legítimo, o médico 

que antes, vindo de fora e ausente da gestão cotidiana do hospital, invocava em sua inspeção outras 

áreas, tal como a religiosa e administrativa; passa, então, pouco a pouco a desempenhar um papel 

cada vez mais importante na dinâmica hospitalar, suas visitas tornam-se mais regulares e rigorosas: 

“A inspeção de antigamente, descontínua e rápida, se transforma em uma observação regular que 

coloca o doente em situação de exame quase perpétuo” (Ibidem, p. 182).  

Sendo, finalmente, abarcados pela racionalidade cientificista e assistidos entre os seus, os 

velhos são incorporados aos asilos. Com isso, se antes, indiferenciados no seio de miseráveis e outros 

moribundos, os velhos passaram a ser apartados em alas e em outras enfermarias para daí, enfim, 

serem remanejados a espaços especificamente construídos para recebê-los (GROISMAN, 1999b).  

O Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada – hoje, Casa São Luiz –, então, surge como 

fruto desse contexto. Fundado em 1890 no bairro do Caju da cidade do Rio de Janeiro, foi uma 

instituição modelar para sua época, pois, para além de ser a primeira da cidade que abrigava 

exclusivamente velhos; sob seus muros, a velhice transbordou: o espaço se tornou o lócus privilegiado 

para a elaboração de representações sociais sobre o envelhecimento (GROISMAN, 1999a).  

Analisando o manuseio argumentativo de matérias e notícias publicadas sobre o asilo entre 

1896 e 1922 no artigo Asilos de Velhos: passado e presente, Groisman indica como que o material 

veiculado, apelando para a sensibilidade pública, tornava e reforçava a imagem da velhice como 

degenerada e decrépita18. Era preciso atrair doadores. Apesar de a filantropia crescer em toda parte, 

sobretudo a partir da segunda metade do século XIX (GROISMAN, 1999b), era preciso conjurar o 

espectro que rondava tal prática assistencialista, a saber, a de amparar vadios. Foi oportuno forjar 

                                                             
18 No capítulo II retornarei a este assunto, a saber, a de como o corpo velho é revestido por uma verdadeira constelação 

de significados socioculturais declinantes.  
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bons e maus “elementos”, merecedores e não merecedores de donativos: “Era preciso sensibilizar a 

população para a particularidade da assistência à velhice. Os velhos seriam diferenciados dos que 

faziam da mendicância uma ‘profissão’, sendo retratados como vítimas de circunstâncias que os 

isentavam de responsabilidade pela sua miséria.”. (Ibidem, p. 74). 

Paralela e dependente dessa imagem, outra era erguida. Os velhos ali asilados que, agora, eram 

quase 300, eram personificados como seres do passado – ou quase isso –, apartados do, então, presente 

pelos muros daquela suposta fortaleza.  

Nesse sentido, o asilo era visto como uma espécie de “limbo”, onde a velhice se 

encontraria fora do tempo e do espaço: sacralizada, encontrava-se entre o céu e a 

terra; vista como degeneração, entre a vida e a morte; alienada do mundo, entre o 
passado e o presente... Com o surgimento do asilo, a velhice ganhava um “lugar”, 

mas ao mesmo tempo perdia, simbolicamente, o seu lugar na vida. (GROISMAN, 
1999a, p. 83). 

Uma verdadeira história incompleta se forjou, mitos e preconceitos emergiram e revestiram 

os asilos – e, mais atualmente, as ILPI’s – com uma tonalidade negativa (CHRISTOPHE e 

CAMARANO, 2010). Não, somente, como apelações ou recursos argumentativos para angariar 

doadores, tal como os jornais noticiavam o Asilo São Luiz, essas instituições enfrentaram e enfrentam, 

hoje, uma série de estigmas. Associadas aos antigos asilos, onde uma espécie de cultura manicomial 

– e, eu diria, desumana – imperava (Ibidem), eles se consolidaram na visão da sociedade como 

verdadeiros desertos de solidão, tal como acreditava Nobert Elias (2001) em A Solidão dos 

Moribundos.  

Não é possível, como destaquei, traçar uma linha histórica muito clara quanto ao surgimento 

e o desenvolvimento das instituições de velhos tanto local, como internacionalmente, mas o que fica 

mais protuberante aos olhos é a histórica participação de entidades religiosas, filantrópicas e – aqui, 

no país, ao menos – de imigrantes na fomentação e promoção desses lares de acolhimento 

(CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010; CAMARANO e BARBOSA, 2016). Portanto, sendo, 

essencialmente, uma prática tutelar e assistencialista, destinada aos desafortunados e pobres, parte do 

seu preconceito é transparecido: “A institucionalização era resultado da pobreza individual e familiar 

e o termo asilo cristalizou-se como sinônimo de instituição para idosos pobres” (CHRISTOPHE e 

CAMARANO, 2010, p. 150). 

Em termos etmológicos, o asilo (do grego asylon, do latim asylum) remete a um lugar de 

recolhimento, onde, para os seus recolhidos, exonera-se o fardo da responsabilidade das leis 

(ARAÚJO et al., 2010). Neste lugar inviolável, os que a ele se recolem são fagocitados por sua 

proteção, abrigados ao contexto externo (REZENDE, 2002 Apud CHRISTOPHE e CAMARANO, 

2010). No imaginário social, adentrar esses espaços implica – para além de receber o carimbo de uma 

velhice pobre, fruto direto de uma “vida mal trilhada”, tal como uma funcionária do asilo aqui 
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pesquisado certa vez expressou – encarar o irreversível esgarçamento das relações sociais pretéritas 

(ELIAS, 2001). Além de pobres, os legítimos náufragos da vida (GROISMAN, 1999a), abandonados, 

ficam à mercê de sua ilha de concreto. Continuidade, aparentemente, longínqua: já no início do século 

XIX, na França rural, Beauvoir (2018) narra o drama dos velhos abandonados: 

Ainda arcaica em 1815, a agricultura só progrediu lentamente; os rendimentos eram 
tão fracos que os camponeses mal conseguiam sobreviver. Ao envelhecerem, não 

tinham mais força para continuar a cultivar sua terra, e não tinham poupado a quantia 

necessária para pagar mão de obra estranha. Ficavam à mercê dos filhos. Estes 
viviam à beira da miséria, e não tinham com que sustentar bocas inúteis. Às vezes, 

desembaraçavam-se delas, abandonando-as em asilos. Em 1804, o diretor do asilo 

Montrichard indignava-se: “Os velhos devem trazer e deixar no asilo tudo que possa 

pertencer-lhes; entretanto, descendentes desnaturados trazem seus velhos parentes e, 
antes de deixá-los nas salas, despojam-nos até mesmo das últimas roupas” 
(BEAUVOIR, 2018, p. 203).     

Assim, esse espaço 

Além da sua origem associada à pobreza e ao abandono, parece que o medo da morte 

e da finitude explica, também, parte do preconceito ainda existente em relação aos 

asilos. Como eles são destinados a pessoas que estão vivendo a última fase da vida, 
todas elas permanecem em constante contato com a finitude, com perdas e doenças. 

Por isso, o ingresso em um asilo não vem acompanhado de um projeto de retorno à 
comunidade e à família. (CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010, pp. 153-154).  

Em suma, a institucionalização não é feita sem, potencialmente, produzir traumas. Clarice 

Peixoto (2014) em Sobre a institucionalização da velhice e as condições de asilamento argumenta 

que apesar das dificuldades de permanecerem vivendo em suas residências, poucos são os velhos que 

decidem, por si próprios, viver em uma instituição. Por decisão familiar ou pela ausência de escolha, 

o velho asilado transfere sua vida privada para um ambiente coletivo, onde compartilhará até a sua 

morte um espaço com pessoas que não conhece e, tão pouco, escolheu compartilhar (Ibidem). Um 

lugar, onde “muito é de todos e pouco é de cada um” (GRAEFF, 2003, p. 145). A vista disso, 

Não é por acaso que muitas clínicas e casas de repouso adotam a palavra “lar” no 

nome da instituição. Trata-se de sugerir que a nova vida de asilamento não se 

distingue tanto daquela da morada de origem. Há também outros termos que 

transmitem essa noção de aconchego familiar: “casa”, “recanto”, “solar”, “vivenda”, 
“abrigo”. Uma referência da vida em família, há permanência dos hábitos e do 

ambiente cotidiano da vida anterior. Outras instituições adotam termos como 

“hotel”, “pensionato”, “pousada”, “estância”, “bosque”, que transmitem a ideia de 
lazer/prazer, de um tempo passageiro tal como as viagens que rompem o ritmo 

cotidiano e as preocupações com a vida doméstica. Aí está implícita também a 

prestação de serviços de uma hospedagem temporária que induz a possibilidade de 
retorno a vida anterior. (PEIXOTO, 2014, p. 342)19.     

                                                             
19 Outros autores fazem coro a compreensão de que essa mudança na nomenclatura dos asilos e ILPI’s representa, nada 

mais, do que o esforço de eufemizar aspectos historicamente negativos atrelados a esses lugares. Ver, por exemplo, 
(ALCÂNTARA, 2009) e (LOUREIRO, 2012). Alcântara (2009) em Velhos institucionalizados e família destaca: 

“Considerando os estereótipos negativos associados à pobreza, abandono ou rejeição familiar, uma forma utilizada para 
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Contudo, como ressalta a autora, o novo destino muitas vezes se configura como o último 

destino, sua última morada. Sobretudo aos idosos cujas autonomias são mínimas ou nenhuma, para 

os que não contam com familiares ou àqueles cujos recursos são poucos, o asilo representa um destino 

sem volta (Ibidem).      

As Instituições de Longa Permanência para Idosos, pouco ofertadas e pouco habitadas (IPEA, 

2010; CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010; CAMARANO e BARBOSA, 2016), tem, talvez, ainda, 

a reverberação dos estigmas asilares no âmbito constitucional e legislativo, ou seja, a Constituição 

apenas reforça uma norma social já bastante forte, a saber, a obrigatoriedade do amparo familiar aos 

seus velhos. 

A legislação brasileira que responsabiliza a família pelo cuidado de seus membros 

idosos é fruto dos preconceitos em relação ao cuidado institucional, mas ao mesmo 

tempo os reforça. Dada a pouca atuação do Estado brasileiro no tocante à oferta dessa 
modalidade de serviços, a responsabilização da família para esta tarefa e a sua 

culpabilidade, no caso de omissão, cumprem um papel (seja intencional ou não) de 

reduzir a demanda efetiva por serviços públicos. Os preconceitos contribuem 
também para a redução da demanda por instituições privadas, o que diminui a sua 
oferta. (CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010, p. 160). 

Alcântara (2009) também dá seu parecer sobre a questão:  

A prioridade é que o velho permaneça com a família na comunidade. Daí a 

necessidade de se fomentarem serviços voltados para modalidades não-asilares de 

assistência, ou seja, centros de convivência, centros de cuidados diurnos, 
atendimento domiciliar, enfim, outras formas de atenção que promovam a integração 
do segmento idoso na família e na sociedade. (ALCÂNTARA, 2009, p. 39). 

 Com a exceção de casos em que a pessoa idosa não tenha condições de sobreviver, seu 

atendimento deve ser feito, prioritariamente, pela família em detrimento do institucional (BRASIL, 

2003, art. 3º), assim, os dessegurados do seio familiar, tornam-se, de antemão, o “público-alvo” 

desses espaços. Previstos por lei: “A assistência integral na modalidade de entidade de longa 

permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou 

carência de recursos financeiros próprios ou da família.” (Ibidem, art. 37º, § 1.º). Sendo mínima a 

participação estatal no segmento asilar (CAMARANO, 2008), esses espaços, apartados, 

numericamente inexpressivos e com pouca visibilidade social, são, por sua vez, soterrados, a um 

marasmo silencioso. Poucos são os momentos de refluxo, onde o silêncio é irrompido. 

No Brasil, a conspiração do silêncio – para recorrer ao termo que Beauvoir (2018) utiliza para 

descrever a situação abjeta dos velhos subjugados pelo sistema capitalista – quanto a 

institucionalização da velhice escancarou-se, mesmo que brevemente, em 1996, quando 156 idosos 

                                                             
suavizar esses termos [...] é de substituí-los por outros como Lar dos idosos, Jardim ou Casa de repouso, Residência, 

Casa da vovó, entre outros. São expressões para encobrir a rotulação discriminatória, presente na palavra asilo.” (p. 31).  
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morreram entre janeiro e maio na Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro (GUERRA et al., 2000). 

Se, no primeiro dia, as manchetes estampavam uma generalizada infecção – supostamente 

proveniente de alimentos deteriorados levados por parentes durante uma festa na instituição – como 

a grande culpada; no segundo dia, com as portas já escancaradas e realidade da clínica revelada, maus 

tratos e descaso médico entraram também em cena (GROISMAN, 1999b). Recolhendo sob os nomes 

de “pacientes sociais” e “pacientes fora de possibilidade terapêutica (FPT)”, a clínica – na época 

conveniada ao SUS (Sistema Único de Saúde)20 –, uma instituição médica e não uma instituição 

asilar, abrigava uma verdadeira miscelânia de pessoas, uma heterogeneidade de pacientes: doentes 

terminais, deficientes físicos abandonados pela família, indigentes encaminhados pela rede de saúde, 

velhos asilados, loucos etc (Ibidem). A cura não era um objetivo em questão.   

Como bem colocou Groisman: “Com seus 340 leitos e incontáveis óbitos, a Santa Genoveva 

se tornaria um ponto de tensão para os significados da velhice no Brasil, iluminando, 

momentaneamente, algumas facetas do jogo de forças presente na complexa questão da 

institucionalização da velhice.” (GROISMAN, 1999b, p.166). Nesse jogo de forças, o saber médico 

foi utilizado de modo a desresponsabilizar o crime de seus gestores, tal como sustenta a análise de 

Souza (et al., 2011) sobre o fatídico caso em O idoso sob o olhar do outro, onde se constata também 

como as matérias jornalísticas beiraram a culpabilização dos velhos por suas próprias mortes.  

Há de se notar, entretanto, o quanto os asilos ou, mais atualmente, as ILPI’s podem representar 

aspectos positivos na vida de seus internos. Todo o espectro negativo, fruto de um extenso processo 

sócio histórico, se esvazia: os mitos e preconceitos pouco mais fazem sentido; a pobreza é preenchida; 

a letargia do abandono ou da negligência familiar são sobrepostas pela retomada de um certo projeto 

de independência ou, ao menos, relativizadas sob o julgo de olhares mais atentos.     

Na pesquisa de Graeff (2007) no asilo Padre Cacique, em Porto Alegre (RS), entre 2004 e 

2005, o autor argumenta, a partir da prática de seus interlocutores velhos, como que a reclusão, menos 

que uma evidência de insanidade ou tristeza, pode ser compreendida como um momento fundamental 

para o institucionalizado: 

[...] o foro íntimo, pautado pelo silêncio e pela solidão, acaba sendo um momento 

privilegiado de tranqüilidade. Resguardar-se das situações de sociabilidade e dos 
momentos lúdicos cria um tempo de suspensão, de prudência na aplicação dos 

modelos de auto-controle. Ao invés de se colocar sistematicamente no fluxo das 

trocas e da sociabilidade, a reclusão e o silêncio tornam-se não o sinal de uma velhice 
“passiva”, “abandonada”, “à espera da morte”, mas um momento de afirmação da 
intimidade. (GRAEFF, 2007, p. 13). 

                                                             
20 “O SUS foi regulamentado pela Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990. É mantido com recursos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. É o maior sistema universal do mundo, sendo que 75% da população brasileira 

depende dele” (HADDAD, 2016, p. 24). 
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Além disso, institucionalizar-se parece se transformar num legítimo projeto, ao renunciar o 

convívio com seus familiares, onde, em casa, vivia muitas vezes uma posição dúbia e incomoda, o 

idoso opta por recuperar parcial o totalmente sua autonomia no novo lar (Ibidem). Em A reinvenção 

da velhice, Guita Debert (2012 [1999]) encontra horizonte similar entre os internos de uma instituição 

asilar, em São Paulo, pertencentes a uma comunidade étnica. A antropóloga, antes, atenta ao seu leitor 

as imagens que os asilos parecem suscitar: “O cotidiano com o qual nos deparamos está longe de ser, 

quer a manifestação da suposta experiência de solidão, quer um momento de desprendimento dos 

valores e angústias, tidos como próprios da vida dos mais jovens.” (Ibidem, p. 100). Ingressar no 

asilo, portanto, representa antes resgatar independência e desempenhar múltiplos papéis sociais que, 

antes, fora da instituição, realiza-los estaria em risco: “Para os residentes, falar de sua vinda para a 

instituição é mostrar que sua independência está garantida.” (Ibidem, p. 111).  

A partir de uma pesquisa feita em cinco instituições no estado do Rio de Janeiro (duas privadas 

com fins lucrativos, duas privadas sem fins lucrativos e uma pública), Camarano e Scharfstein (2010) 

argumentam que pertencer a um desses espaços significa para muitos uma alternativa de amparo, 

proteção e segurança. Uma vez abrigados, os internos dispõem de toda uma infraestrutura e ambiente 

que, anteriormente, nas ruas ou em meio a conflitos familiares não encontravam. As autoras também 

sustentam que morar nessas instituições não implica, necessariamente, o rompimento dos vínculos 

existentes e, além disso, novos laços também podem ser construídos e cultivados entre internos, 

funcionários e a comunidade visitante.  

Apesar de incipiente, está em curso em quase todo o mundo e em diferentes setores da 

sociedade brasileira uma mudança quanto a percepção dessas instituições, resultado direto de certas 

transformações demográficas no país (CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010). Perante o iminente 

envelhecimento da população brasileira (IBGE 2010) mudanças estão ocorrendo em diferentes 

âmbitos da sociedade, inclusive na esfera familiar. Por mais que o Estado estabeleça a família como 

à primeira instância de responsabilização pela pessoa idosa, tal como argumentei, novos contornos 

sociais – dentre eles a redução da fecundidade e a cada vez maior inserção das mulheres no mercado 

de trabalho, por exemplo – passam a “requerer que o Estado e o mercado privado dividam com a 

família as responsabilidades no cuidado com a população idosa.” (CAMARANO e KANSO, 2010). 

Célia Caldas (2011), em O idoso em processo de demência: o impacto na família, argumenta 

que “[...] embora tradicionalmente os idosos tragam a expectativa de serem cuidados por seus filhos, 

e os filhos adultos não tenham dúvidas sobre a sua responsabilidade pelos pais, estas expectativas e 

desejos vêm mudando.” (CALDAS, 2011, p.55). Após elencar uma série de elementos explicativos 

dessas mudanças – tais como a urbanização, relações geracionais conflitivas e convulsões sociais, 

dentre alguns desses elementos – a autora sustenta que  
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Os padrões tradicionais de funções familiares parecem estar se desmontando diante 

das transformações sociais, econômicas e demográficas. Como conseqüência 
mudam os valores culturais em relação aos idosos em geral e ao cuidado família do 
idoso, em particular. (CALDAS, 2011, p.55).  

Diante dessas transformações, antigas configurações familiares tornam-se pouco a pouco 

inviáveis, envelhecer no seio familiar torna-se, igualmente, um empecilho: 

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 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 as creches e aos asilos. (ALCÂNTARA, 2009, p. 22). 

Assim, atribuições e funções que são ainda hoje concentradas no âmbito familiar passam agora 

também, gradualmente, a serem exercidas em instituições desse caráter (MORAGAS, 1997 Apud 

ALCÂNTARA, 2009), ainda que em nenhum país ocidental a taxa de institucionalização dos seus 

idosos chegue a 10% de sua população (ALCÂNTARA, 2009, p. 19). Dentro deste cenário inserem-

se as Instituições de Longa Permanência, elas aparecem como uma alternativa a nova demanda de 

cuidados a crescente população de velhos.   

Bons ou maus, os asilos – contidos, hoje, na categoria de ILPI’s – são importantes espaços 

que asseguram algum tipo de amparo para os seus moradores: moradia permanente, alimentação, 

lazer, higiene e a prestação de alguns serviços de saúde. É, inclusive, em função do hibridismo de 

reunir serviços ligados à área da assistência social e da área da saúde que levou a Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia (SBGG) sugerir, em 2003, – em consonância com a adoção do termo 

Long-Term Care Institution pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (Costa, 2004 Apud 

CAMARANO e BARBOSA, 2016) – a incorporação do termo: “Instituições de Longa Permanência 

para Idosos”.  

Existem aqueles que apontam para a mudança do nome, apenas, como um esforço de 

eufemizar ou diluir os aspectos negativos dos antigos asilos, tal como já expus, mas o novo termo 

“guarda-chuva” foi capaz de abarcar e pôr, sob as mesmas diretrizes21, uma série de instituições de 

abrigamento coletivo, tal como casas de repouso, casas-lares, ancionatos e asilos, por exemplo. 

Nesses termos, ficou definido, segundo a ANVISA, que as ILPI’s são “instituições governamentais 

ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicilio coletivo de pessoas com idade 

                                                             
21 As Instituições de Longa Permanência para Idosos operam a partir de um regulamento técnico, a saber, a Resolução da 

Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC/ANVISA) nº283 de 26 de setembro de 2005. Atualmente, 

os principais órgãos fiscalizadores desses espaços, previstos por lei (BRASIL, 2003, art 52), são a Vigilância Sanitária, 
Ministério Público, Conselho do Idoso e outros previstos pela legislação.     
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igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e 

cidadania.”22    

Assim, entre 2007 e 2009, o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) tomou a 

iniciativa – a primeira e única, até hoje, neste sentido – através de um grande levantamento 

demográfico em todo o território nacional de mapear o perfil das ILPI’s. Sob o título Condições de 

funcionamento e de Infraestrutura das Instituições de Longa Permanência para Idosos, a pesquisa 

do instituto localizou Brasil à fora 3.538 instituições, aproximadamente 2/3 delas localizadas, 

somente, no Sudeste do país (2.255 ILPI’s), onde foram encontrados 64.113 residentes. Dessa forma, 

a proporção da população idosa dessa região com a de internos de ILPI’s chega apenas a 0,6%, 

entretanto, estima-se que cerca de 6,9 mil idosos não foram contabilizados. A base da margem se 

escora em estimativas feitas a partir das instituições identificadas que não informaram sua quantidade 

de residentes. Com esta estimativa, a população de idosos residentes seria de 71 mil, ou seja, 0,8% 

da população total de idosos da região. Apesar de baixa, trata-se de um número bastante relevante 

uma vez que é uma das maiores taxas do país (IPEA, 2010). 71% dos municípios brasileiros não 

contam com ILPI’s, a maioria das instituições localizam-se, por sua vez, em munícipios com grande 

densidade populacional, ou seja, igual ou maior a 500.000 habitantes, algo que explicaria sua 

concentração nessa parte do país (CAMARANO e BARBOSA, 2016).   

Quanto a natureza desses espaços, 65,2% deles se identificam como filantrópicos e, apenas, 

6,6% são instituições públicas, predominantemente geridas pelo poder municipal (CAMARANO e 

KANSO, 2010). No Brasil, somente duas Instituições de Longa Permanência para Idosos são 

mantidas pelo Governo Federal, ambas no Rio de Janeiro, a saber, o Abrigo Cristo Redentor que 

abriga velhos pobres e a Casa Gerontológica de Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes, restrita a 

familiares e a trabalhadores da Força Aérea Brasileira (CAMARANO e BARBOSA, 2016).  

No conjunto dessas instituições, 90% dos leitos estão ocupados, ou seja, pode-se dizer que as 

ILPI’s estão operando com quase toda a sua capacidade. Em média, cada ILPI mantém 30,4 

residentes, logo, poucas são as instituições desse tipo que podem ser consideradas grandes, apenas 

15% delas abrigam 50 ou mais internos. Nesses moldes, as grandes instituições são mais elevadas 

entre as que se dizem filantrópicas (Ibidem), tal como a que aqui me debruço enquanto contexto 

etnográfico. 

 

                                                             
22 O regimento interno das Instituições de Longa Permanência para Idosos, redigido pela ANVISA, pode ser acessado 

através do link: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html. (Acessado em 

29/06/20).  

 
 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html
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1.2 Asilo, contexto e trabalho  

Situada neste emaranhado universo de dados demográficos e balanços espectrais semi-

negativos, a instituição de longa permanência para idosos, ao qual tive o prazer de fazer meu trabalho 

de campo, forneceu abrigo e amparo aos seus, aproximadamente, cinquenta e sete internos23 (trinta 

mulheres e vinte e sete homens) na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. 

O “público-alvo” desta instituição concentrava-se em atender casos encaminhados pelo 

Ministério Público (MP) regional, logo, pode-se dizer que, do ponto de vista das categorias 

institucionais, eram acolhidos idosos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Nesse modelo 

de assistência, as ILPI’s entendem que o idoso “sem vínculo familiar, abandonado ou sem condições 

de prover sua própria subsistência através da alimentação, de cuidados com a saúde e de convivência 

social” 24 tem o direito a ter um atendimento de caráter asilar.  

As razões de ingresso de um idoso neste asilo eram, em geral, movidas pelo desligamento 

destes de suas famílias. Como pude observar, eram muitos os casos de idosos que antes de se tornarem 

internos eram desabrigados, dependentes de substâncias químicas ou abusados financeiramente por 

seus familiares. Túlio (68 anos) e Elias, por exemplo, ambos interlocutores, foram alcoólatras. O 

primeiro morou na rua após os seus 50 anos de idade, depois de um período em que residiu no Chapéu 

Mangueira, uma comunidade localizada no Morro da Babilônia, Rio de Janeiro, junto a uma 

companheira igualmente alcoólatra. Outro caso é o de Maria (89 anos) que chegou à instituição via 

MP, após denúncias que alegavam que a idosa sofria abuso financeiro por parte de seus familiares e, 

também, por residir em um ambiente em condições insalubres – na época, a idosa tinha por volta de 

82 anos. 

Célia Caldas (2011) ao discorrer sobre a quebra do sistema de cuidado tradicional dos idosos 

na contemporaneidade, elenca uma série de ocasiões que poderiam ser, eu diria, corriqueiramente 

motivadoras para o advento do asilamento: 

Existem idosos que não têm família. Esses idosos podem não ter se casado, ser 

viúvos e/ou não ter filhos. Os filhos de alguns idosos podem ter morrido ou mudado 

para longe de seus pais. [...] 
Há idosos cujas famílias são muito pobres para provê-los de cuidado adequado. [...] 

Além disso, há os idosos que perderam o contato com a família ao longo dos anos. 

[...] Outra razão por que a família não pode ser vista como a única estrutura para o 

                                                             
23 Estes números, no que lhes concerniam, estavam sujeitos a constantes variações. Algumas causas podem ser apontadas 

para tal constante oscilação: admissão de novos internos e remanejamento de outros para outras instituições, assim como 

eventuais falecimentos. Em meu último levantamento em campo, novembro de 2019, verifiquei junto a um profissional 

do asilo que naquele momento viviam cinquenta e sete idosos. Assim, “cinquenta e sete internos” tratava-se de um número 

condizente com a média institucional, algo sempre na casa dos cinquenta internos. Com o advento do novo coronavírus 

(COVID-19) a instituição ficou mais vulnerável e verificou, entre os seus internos, a existência do vírus, alguns faleceram, 

como contou uma funcionária contactada por mim após a finalização de minha estadia em campo. Não tive maiores 

informações quanto ao número de internos após o início da pandemia.    
24 Passagem retirada da Cartilha: Instituição de Longa Permanência (UnATI-UERJ).  
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cuidado das pessoas idosas é a qualidade do relacionamento com seus parentes. 

Muitos argumentos em favor da obrigação que os filhos têm de cuidar dos pais são 
baseados na crença de que existe um bom relacionamento entre as gerações. É 

evidente que tal suposição pode ser facilmente desafiada pela existência de conflitos 

permanentes, por situações de abandono do lar por um dos cônjuges e desarmonia 
familiar resultante de incompatibilidade de personalidades, de valores e de estilos de 
vida entre os jovens e os mais velhos. (Ibidem, p. 54).     

Tal como ressalta Alcântara (2009), ser velho não é uma condição prévia para que se esteja 

na posição de vítima, enquanto a família cumpra, automaticamente, o papel de culpada. No mesmo 

sentido, Debert (2012) argumenta que viver com os parentes não é garantia de respeito mútuo, 

satisfação ou prestígio. Muitos contornos compõe a escolha (ou a sujeição) pela institucionalização. 

O contexto englobante também atua significativamente quanta a experiência do asilamento e a 

realidade material institucional.  

Localizado no centro de um momento de grande instabilidade social com reverberações 

político-econômicas, este estudo foi tecido em meio a tal ambiente que, por sua vez, constrangeu e 

pautou muita das medidas e ações tomadas pela parte administrativa do asilo aqui em questão. Apesar 

de ser, à época, uma instituição privada sem fins lucrativos, identificada como filantrópica, o espaço 

sofreu, mesmo com as parcas isenções tributárias25, com a política de austeridade econômica do 

Estado do Rio de Janeiro. A ILPI conservava junto ao governo alguns contratos orçamentários, o que 

configurava, assim, um dos seus principais, se não o principal, apoiador financeiro26. O 

descumprimento dos contratos por parte do Estado tornou a realidade dura em certos aspectos para o 

asilo, seus funcionários e internos.                

Quando em campo, soube por meio de funcionários um pouco sobre os longos períodos de 

atraso salarial a que estavam submetidos. Responsável pelo pagamento dos quadros de funcionários, 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro chegou a ficar dez meses sem pagá-los, tal como alguns 

funcionários me relataram em campo. Com isso, a situação econômica acabou gerando, 

inevitavelmente, a desistência de alguns postos de trabalho, alguns quadros tornaram-se vagos – algo 

que, tal como já relatei, sensibilizou-me a, na medida do possível, a me voluntariar para a realização 

de atividades no interior do asilo. Em função disso, velhos e funcionários passaram, na época, a 

compartilhar um imaginário, um asilo “pré” e “pós crise” se instaurou: antes, um lugar promissor e 

notável com uma vasta estrutura capaz de abrigar para lá dos cem internos; depois, um espaço 

                                                             
25 Tal como pude saber, posteriormente, através de uma conversa com o diretor da instituição, Washington, a referida 

condição proporciona as instituições identificadas a isenções tributárias, como, por exemplo, contas de luz e água. 

Segundo o Art.51 do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), por exemplo, “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos 

prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita”. 
26 Além dessa fonte de renda, as ILPI’s têm o direito de reter até 70% das aposentadorias, pensões ou qualquer tipo de 

auxílio que o idoso interno recebe. 
 

 



34 

 

decadente e trôpego cuja capacidade fora reduzida quase pela metade em função do esgotamento 

físico, econômico e de pessoal qualificado.  

Quanto a isso, Penha sempre me pareceu dar as máximas mais sintéticas: “No início, tudo 

aqui funcionava. Tinha muita comida e recreação, agora só tem isso aí que você está vendo”, ele 

apontava desdenhoso para o que considera o diametralmente oposto ideal. O velho nascido em 1937 

também se arriscava em alguns balanços, tal como redigi em meu diário em 04/04/19, após uma 

conversa com ele: 

Penha ressaltou uma vez mais o quanto está uma merda [SIC.] o asilo e que quase 

não tem mais interno lá [comparando com antes]. Disse, fazendo um balanço geral 

da situação política do país, que as coisas só estão como estão, porque os políticos 
estavam sendo presos. Citou alguns nomes conhecidos. Falou também que o único 

presidente da república que olhou verdadeiramente para os pobres foi Getúlio 
Vargas. 

Para os funcionários, o ponto de inflexão de um “antes” bom e favorável para um “depois” 

labiríntico e duro era datado. Em uma longa conversa, relatada em meu diário de campo, com a 

psicóloga, Amanda, e a fisioterapeuta, Sara, na sala de fisioterapia da instituição, a questão foi melhor 

pontuada: 

02/05/19 – [...] Nossa conversa foi marcada também pelo espectro da decadência da 

instituição e todo o seu momento delicado quanto a economia. A coisa parecia se 
erguer como pano de fundo para muitas coisas.  

Perguntei se havia algum fator interno que contribuiu para essa problemática ou se 

foi um problema referente ao contexto de crise do Estado do Rio de Janeiro. Amanda 
respondeu, prontamente, que o desmantelamento da ILPI e suas finanças começou 

em 2015, quando inúmeros escândalos de corrupção política eclodiram 

midiaticamente27. Foi nessa época, relatou, agora a fisioterapeuta, que começaram a 
atrasar pagamentos.  

Todo esse contexto aqui invocado também, se não gerou, intensificou e ampliou, ao menos, 

dois pontos que, para além de compor a visceral realidade institucional da qual observei, deflagrou 

certas dimensões referentes ao trabalho e suas condições de realização.  

A primeira, uma outra significação passou a estruturar as formas pelas quais alguns 

funcionários concebiam seus ofícios na instituição. Cláudio, supervisor geral da instituição, contou-

me numa de nossas longas conversas em sua sala improvisada numa antiga capela como seu exaustivo 

trabalho na instituição conservava um certo ônus:  

27/08/19, diário de campo – Foi então que ele desatou a falar. Discorreu o quanto 

era ético e moralmente diferente da maioria dos funcionários, até porque não leva 

seu cargo ali como um simples emprego, isto é, uma simples prestação de serviços 

                                                             
27 A funcionária refere-se às investigações policiais ao ex-governador do Estado e a pessoas que compunham seu governo. 

Em 2016, Sérgio Cabral Filho foi preso e, até o presente momento, todas as suas penas, dentre algumas delas lavagem de 

dinheiro, corrupção passiva, evasão de divisas e formação de quadrilha, já chegam a 280 anos de reclusão. Ver, por 
exemplo, a matéria: https://exame.com/brasil/bretas-condena-cabral-a-mais-14-anos-de-prisao-por-corrupcao/ (Acessado 

em 09/07/20).  

https://exame.com/brasil/bretas-condena-cabral-a-mais-14-anos-de-prisao-por-corrupcao/
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ao final do mês compensada pelo salário em sua conta. Me pareceu, subjacente a sua 

fala, a ideia de “missão” como um elemento que atravessa a construção de sua 
justificativa por trabalhar com o que trabalha e com o empenho que investe. 

Cláudio conta que quando chegou em 2017 tudo estava um verdadeiro caos, tudo 

estava desorganizado. Aos poucos, diz ele, foi tomando as rédeas da situação: 
“Demorei 6 ou 7 meses estudando esse lugar, avaliando gastos e despesas, taxas de 

consumo, a comida que entre... tudo”. [...] “Eu não admito que o idoso sofra com 
isso!” (grifo meu).   

Não por vaidade, seu trabalho desdobrava-se em outros, seguindo, assim, à risca de sua 

“missão”, tal como em outra passagem da mesma conversa: 

“Eu não me importo de o cara [qualquer pessoa, ele se refere] chegar aqui e me ver 

lavando o refeitório e pensar que sou faxineiro, o que eu quero é que a estrutura 

funcione e para isso ocorrer as pessoas tem que trabalhar. Já cansei de chegar aqui e 

ver administrador dormindo nesse sofá aí [ele aponta com a cabeça para o móvel ao 
nosso lado] e eu ter que fazer o trabalho dele” (grifo meu).  

Grison, Alves e Faleiros (2015) ao analisarem o imaginário de um grupo de cuidadores de 

uma instituição asilar de Brasília, constataram o quanto esse universo intersubjetivo comum aos 

cuidadores aciona e recorre, mesmo que as dinâmicas de cuidados sejam marcadas por sensações de 

insegurança, a imagens heroicas e místicas. Outros funcionários do asilo aqui em questão, cada um à 

sua maneira, pintavam tal compreensão, se não de forma salvacionista ou heroica, de maneira a 

destacarem o papel singular que cumpriam ali.  

Vanessa, a assistente social, em uma de nossas conversas ressaltou, em 05/09/19, após 

discorrer sobre os típicos “declínios” da velhice – me debruço sobre esta questão no capítulo 

subsequente – e da delicada situação institucional que o seu trabalho, o de Amanda e de tantos outros 

funcionários era o de, em última instância, tentar fazer com que a vida dos idosos fossem felizes. 

Tratava-se, portanto, ela dizia, de promover uma condição, se não a ideal, a melhor possível para eles: 

comida balanceada, festas semanais, visitas, ambiente higienizado, dentre outras coisas.  Sob o 

pretexto do bem-estar comum, a instituição sancionou, por exemplo, a proibição da distribuição de 

carteiras de cigarro por parte dos doadores para os idosos fumantes institucionalizados. Um idoso 

fumante discorreu sobre a decisão institucional: 

23/03/19, diário de campo – [...] continuamos a falar sobre o consumo de fumígenos. 

Na semana retrasada, conta Bento, quarta-feira, houve, por parte da instituição, a 
proibição da partilha de carteiras de cigarro. Segundo ele, o asilo alegou que o 

consumo de cigarros acarretava doenças e, por consequência disso, a aquisição de 

novos medicamentos para tratar daqueles que pelo cigarro eram acometidos. 
Acontece que adquirir novos medicamentos comprometia ainda mais os já limitados 

recursos institucionais, frisa o velho.  

Bento lembra ainda que, anos antes, um incêndio ocorreu na instituição à noite 
quando uma idosa adormeceu com um cigarro aceso entre os dedos em seu quarto.   

O velho Bento contou ainda, risonhamente, que um dos colaboradores da instituição (no 

contexto, sinônimo para doador) vinha semanalmente distribuir carteiras e mais carteiras de cigarros 
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entre os fumantes do abrigo e que, após a proibição, o doador passou a doar somente um único cigarro 

para cada fumante.     

Ainda em nome do bem-estar coletivo, mas em outra frente, Washington, diretor do asilo, 

explicou-me o quanto o cuidado com a pessoa idosa não poderia ser restrito a enfermeiras e 

cuidadores, mas, na verdade, um trabalho exercido e reivindicado por todos. Na única conversa que 

tivemos, porém longa, o diretor falou: 

26/09/19, diário de campo – “Foi muito difícil colocar na cabeça dos funcionários 

da limpeza, por exemplo, que eles também cuidam dos idosos. Todos aqui tentam 
proporcionar um ambiente com o mínimo de bem-estar para eles.”  

Ele conta, depois, a história de uma faxineira que lhe pediu para que um idoso fosse 

punido. O motivo: o idoso em questão tinha urinado, onde ela acabara de limpar. 

Washington conta que explicou para a funcionária que ele não poderia fazer isso por 
um motivo como esse e que, além disso, afinal de contas, era aquela sua função, 

manter o ambiente limpo. O diretor ainda acrescentou que não faria o menor sentido 

punir alguém com os problemas do velho [a saber, incontinência urinária]. (grifo 
meu).    

Na etnografia Em busca da boa morte, Rachel Aisengart Menezes (2004) trabalha, dentre 

outras coisas, como que a identidade do agente de saúde paliativista é forjada mais do que pela simples 

conservação de um saber técnico específico ou pela experiência da vivência hospitalar. Imersa num 

universo de práticas e representações singulares, a antropóloga argumenta que os profissionais estão 

sujeitos a incorporação de um habitus e de um ethos próprios.  

A incorporação da identidade de paliativista pelo médico inclui a transformação do 
seu olhar: não mais uma visão fragmentada da doença e de uma parte do corpo do 

doente, mas um olhar expandido aos novos domínios de intervenção: o social, o 

psicológico e o espiritual – em busca da “boa morte”. Ao reconhecer os limites da 
medicina curativa, o paliativista constrói novos critérios para avaliação de seu 

trabalho: não se trata mais de curar, mas de cuidar melhor, aliviar os sintomas e 
conduzir o paciente à “boa morte”. (MENEZES, 2004, p. 86). 

Avessas as imagens de silêncio e apagamento do moribundo no interior do hospital, “morrer 

bem” promete restituir ao paciente um último trabalho sobre si e sua identidade pessoal. Neste 

processo, onde diferentes atores dialogam com doença e morte, o profissional paliativista é o 

encarregado de “[...] avaliar e reavaliar continuamente as condições do paciente, objetivando a melhor 

‘qualidade de vida’ no tempo ainda restante” (Ibidem, p. 87). Em suma, garantir, da melhor forma, o 

iminente.  

No período, no asilo, ainda que, do ponto de vista médico, não se tratassem de “pacientes fora 

de possibilidades terapêuticas” (FPT’s) um verdadeiro dever moral para com um “outro” – isto é, 

aquele que, sob as lentes do Estado, era considerado um indivíduo em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social e que era, por sua vez, alocado em um espaço desmantelado por esse mesmo 

Estado – fundou toda uma ética do trabalho e do cuidado que, em seus interstícios, propiciou a 

conduta profissional do tipo: “por mais que a situação seja triste, é preciso que as coisas sejam feitas”: 
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era preciso que os velhos tenham comida, higiene, lazer, conforto, saúde, dentro outras coisas; em 

suma, o mínimo de bem-estar; era preciso que os funcionários trabalhassem e tivessem condições 

mínimas para isto; era preciso, enfim, que a estrutura funcionasse e que, se não todos, a maioria 

trabalhasse para este fim.  

Tal como discorri brevemente em outro lugar (MEDEIROS, 2019), compaixão e zelo 

devidamente dosados e acionados pelos funcionários, a figura do idoso interno como “coitado” 

emergia. Esse alguém que, dentre outras coisas, se devia sentir pena, teve sua vida “roubada” por uma 

tragédia pessoal28 ou por conta de sua vida desmedida e desregrada, encontrava-se tal como estava, 

um velho asilado. 

Em 23/05/19 registrei em meu diário um episódio em que essa espécie de categoria de 

tratamento – o “coitado” – foi posta em ação quando fui ao encontro de um idoso que no dia anterior 

havia se tornado interno. Na ocasião, soube que o recém admitido estava a caminho da fisioterapia 

para sua primeira sessão. O velho em questão, na ausência de seu andador, cambaleava ao andar e 

suas arqueadas pernas já não aguentavam mais o peso do corpo. Ofereci ajuda ao idoso de 90 anos 

que, por sua vez, já era amparado por uma estagiária da área de enfermagem. Assim, cada um de um 

lado, guiamos o nonagenário até aquela sala na extremidade mais longínquo da instituição, no árduo 

percurso para os três, mas, sobretudo, para o velho. A jovem estagiária, por sua vez, coroava o trajeto 

com espaçados comentários: “coitadinho do senhor”; deve ser muito difícil andar assim”; “uma pena 

a sua situação”. Rumo a sala, o velho parecia ignorar tudo aquilo. 

Numa perspectiva crítica ao termo “cuidado” e a tudo aquilo que ele evoca, Jenny Morris 

(1997) em Care or Empowerment? A Disability Rights Perspective argumenta que  

[The] Care—in the second half of the twentieth century—has come to mean not 

caring about someone but caring for in the sense of taking responsibility for. People 
who are said to need caring for are assumed to be unable to exert choice and control. 
(MORRIS, 1997, p. 54)29. 

Nesse sentido, a autora põe “cuidado” e “empoderamento” como categorias incompatíveis, 

seguindo essa lógica, um fosso intransponível se abre entre o cuidador e aquele quem precisa dos 

                                                             
28 De modo similar, as pessoas com deficiência são vistas, aos olhos do senso-comum, majoritariamente, como vítimas 

de verdadeiras tragédias pessoais. Debora Diniz (2007) em seu O que é deficiência aborda, dentre outras coisas, como 

esse e outros pressupostos foram alvos de grandes críticas, sobretudo, a partir dos anos de 1970, quando muitos estudos 
foram feitos sobre essa temática e grupos de pessoas com deficiência comprometidas política e intelectualmente com a 

causa mobilizaram-se. Para uma aproximação teórica entre as discussões da deficiência e do envelhecimento ver, por 

exemplo, Envelhcimento e Deficiência de Medeiros e Diniz (2004). Tendo em vista que o maior número de deficientes 

se concentra entre os mais velhos e que a deficiência não é determinada pela lesão, os autores argumentam no artigo que 

os idosos, grupo que já experimenta algumas formas de exclusão, é incorporado pelo modelo social da deficiência. Sob 

essas linhas, a deficiência deixa de ser compreendida como um evento isolado, inesperado e individualizado, mas 

coletivamente previsível.     
29 [O] Cuidado – na segunda metade do século 20 – passou a não mais significar “se importar com alguém”, mas “cuidar 

de” no sentido de “tomar a responsabilidade por [alguém]”. Presumem-se que pessoas que são ditas necessitadas de serem 
cuidadas sejam incapazes de exercer escolha e controle. (tradução nossa). Agradeço ao antropólogo Pedro Pietracci pelo 

jogo de cintura com as palavras e no auxílio da tradução.  
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cuidados. As práticas de cuidado, sob essa premissa, criariam uma espécie de desigualdade inerente, 

onde cuidadores assumem o comando (taking charge of), e aqueles que recebem o cuidado são 

relegados a incapacidade (powerless) e a passividade. Por esses termos, portanto, o “coitado” aludiu 

não só para o papel de dependência que os idosos protagonizavam ou a separação, quase estanque, 

entre um “mundo do internado” e um “mundo da equipe dirigente” (GOFFMAN, 2015 [1961]) – 

ponto trabalhado mais afrente –, mas dimensionou, dentro de meu contexto etnográfico, o minucioso 

espectro emocional da realização do trabalho, lapidou, enfim, a atmosfera do universo asilar.  

Contudo, naquela legítima economia ética do trabalho institucional, o “coitado” não enrijeceu 

outras possibilidades interacionais. O clima de corriqueira jocosidade entre internos (que viviam na 

instituição há mais tempo, principalmente) e funcionários (sobretudo, aqueles que não faziam parte 

da equipe técnica, como seguranças e motoristas) era composto por zoações e outras brincadeiras que 

davam o contraste a demasiada melancolia matinal. Suficientemente forte, entretanto, a figura do 

“coitado” transbordava os altos muros institucionais e deu cabo de arregimentar e manter uma 

complexa rede de doadores. Eu diria que o extravasar extra asilar da figura supracitada, deveu-se 

muito ao papel das redes sociais institucionais que eram capazes de propagar e veicular sob feixes 

imagéticos uma miscelânea de figuras, tal como nas matérias jornalísticas analisadas por Groisman 

(1999a) sobre o Asilo São Luiz, que atentavam à sensibilidade pública. Além disso, o instrumento 

online não só viabilizou a comunicação com a comunidade através de informativos, como também se 

transformou em uma peça relevante para a publicização de eventuais pedidos de doação30.   

Sendo esse o segundo ponto responsável por dar contorno a existência laboral e as suas 

condições de realização, a doação foi um dos aspectos observados por mim ao longo de todo o 

trabalho de campo, apesar de, primordialmente, seus importantes traços sociológicos me passarem 

despercebidos. Era, simplesmente, impossível com o tempo ignorar a constância com que o grande e 

pesado portão era aberto para receber as mais variadas “ações” 31 com fins donativos, verdadeiras 

legiões de doadores perfaziam aquela rota diariamente, alguns mais ou menos constantes. Às terças, 

remessas e mais remessas de frango; noutro dia, legumes, verduras, massas e biscoitos; noutra data 

festiva, festas com quitutes e guloseimas, exceto para aqueles que eram diabéticos, promovidas por 

diferentes denominações cristãs ou associações sensibilizadas.  

                                                             
30 Com o advento do novo coronavírus, COVID-19, as redes sociais, talvez, ganharam um grande peso nesse novo 

contexto, tal como uma postagem sustenta “Devido ao COVID-19 as doações diminuíram muito, precisamos da sua 

ajuda”. Diante deste cenário de diminuição de doações, portanto, a instituição teve de reforçar seus pedidos por suas 

plataformas online, uma vez que os antigos canais de subsistência estavam comprometidas.   
31 “Ações” referem-se aqui a serviços prestados por diferentes grupos à instituição por caridade. Em meu período em 

campo presenciei diversas ações: grupos de senhoras que promoviam festas; grupos voluntários de apadrinhamento de 
idosos; grupos que faziam serviços estéticos nos idosos; grupos de personal organizer; grupos de animadores, dentre 

outros.   
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Nessas situações, uma genuína dádiva maussiana instaurava-se, um ritual pouco dispensado 

dava conta das “regras de etiqueta” e gracejos que se seguiam entre doadores ou grupos voltados para 

a realização de “ações” e funcionários administrativos. Sem grandes alterações à estrutura do enredo, 

o doador chegava ao asilo com produtos ou suas boas ações, logo era-se cumprimentado e bem 

recebido, geralmente por Cláudio, o supervisor geral da instituição, para daí efetuar a realização do 

vínculo ou a continuação deste. Em seguida, boas doses de amabilidades eram trocadas e contextos 

eram expostos; enfim, fotos compartilhadas e redes sociais gabaritadas com agradecimentos, as 

contas estavam prestadas. 

São, antes de tudo, amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, 
crianças, danças, festas, feiras, dos quais o mercado é apenas um dos momentos, e 

nos quais a circulação de riquezas não passa de um dos termos de um contrato bem 

mais geral e bem mais permanente. Enfim, essas prestações e contraprestações se 
estabelecem de uma forma sobretudo voluntária, por meio de regalos, presentes, 

embora elas sejam no fundo rigorosamente obrigatórias, sob a pena de guerra privada 
ou pública. (MAUSS, 2016 [1925], p.85). 

Sob o risco do “desfeito”, os bens materiais, as ações caridosas e as honorabilidades 

circulavam. O “sistema de prestações” maussiano garantia mais uma rodada de vínculos, mais um dia 

de circulação na aliança. Atento a essas capilares dinâmicas, no diário de campo, tentei frisá-las:  

16/07/19 – Sentado com Xavier, fitávamos a grande remessa de doações que 

chegava. Claudio e outros funcionários alocavam aquilo tudo na principal mesa do 
pátio: pacotes de biscoito água e sal, biscoitos maisena, massas para macarrão, 

extratos de tomate, leites em pó, alguns repolhos e couves-flores e, talvez, alguns 

pacotes de café. Escorado em sua caminhonete, o doador, um homem já grisalho, 
não muito mais novo do que aqueles outros que me rodeavam, fitava aquela massa 

de velhos sentados. O homem, um pouco apressado, talvez com algum compromisso 

próximo, desembestou a colocar suas doações a mesa junto aos outros. Em tom 

amigável, Cláudio e o doador conversaram um pouco. Logo depois, o supervisor 
fotografou aquela montanha de alimentos e fez questão de ajustar alguns idosos no 

enquadramento da foto. Ao entorno da mesa, alguns idosos olhavam inexpressivos 

tudo aquilo ao som dos clic’s da câmera. Depois, carrinhos de mercado tiveram que 
entrar em cena no percurso pátio/cozinha.  

Olhando de longe, Xavier, ao meu lado, comentava por rebeldia e inimizade aos 

funcionários que tais doações, no final das contas, iam para as despensas dos próprios 
funcionários. Para o idoso de 96 anos, todos ali eram sem vergonha, ladrões.   

Em outra momento, registrei situação semelhante, mas, agora, com potenciais doadores: 

17/09/19 – Lacerda vinha em minha direção e a de Bento, pediu para nós acendermos 

seu cigarro. Enquanto isso, ao longe, Cláudio ficou falando com um grupo de 
“apoiadores”, potenciais doadores. Mais do que evidenciar a dura realidade dos 

velhos ali asilados, era preciso, também através disso, cativar os possíveis futuros 

doadores. É preciso dar-lhes satisfação, investir tempo a relação que anuncia 
começar: tirar fotos e passar panoramas situacionais e orçamentários.  

Uma vez mais, Cláudio junto a outros funcionários, em 12/09/19, escoltavam um grupo de 

jovens que tinham a intenção de fazer uma ação caridosa. Os adolescentes, estudantes ligados a um 

projeto social de incentivo ao empreendedorismo juvenil, tinham a intenção de, além de apresentar o 
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projeto e seus produtos, presentear cada idoso com uma pequena almofada personalizada. 

Acompanhando os jovens instituição à dentro, eles foram instruídos àquela realidade, ao contexto 

asilar e aos seus velhos. Nesse verdadeiro “sistema de prestações”, a instituição, por meio de seus 

funcionários, alguns mais ou menos alinhados a tarefa, sobrevivia e reproduzia-se; construía e 

mantinha uma complexa rede de subsistência. Todo esse jogo, entretanto, não deixava de suscitar 

críticas, mesmo entre os idosos, tal como nas falas de Xavier acima ou nas de Maria que viam todas 

essas “contas prestadas” após a realização de ações, doações ou festas como que “para inglês ver”. 

Ou seja, no fim das contas, para a idosa em questão tudo aquilo não passava de puro demagogismo 

para que “as pessoas lá de fora vejam que aqui dentro acontece algo”, tal como ela revelou numa de 

nossas conversas após uma festa, em 27/08/19.    

Em uma aproximação sociológica que me reterei contidamente no próximo tópico, nessa 

suposta “dinâmica de aparências” as cerimônias institucionais ocorriam e algumas representações 

eram exibidas. As festas, doações e eventos com pautas caridosas ou filantrópicas no interior do asilo 

convidavam o idoso interno a uma nova imagem, porém momentânea e fugaz.   

Ao realizar o que é definido como empreendimento não-imposto, a equipe de 

internados demonstra para os estranhos e os internos que a observam, que a equipe 

dirigente, pelo menos nesse ambiente, não é tirânica, que uma equipe de internados 
está pronta para assumir o papel de representante da instituição total32 e tem 
autorização para fazer isso. (GOFFMAN, 2015, p.95). 

Nesse jogo de luzes, Goffman (2015) acerta em dizer que em momentos como esses, onde 

existe uma certa excitação social, o que conta é transpassar e tramar uma unidade entre equipe 

dirigente e internados, onde todos participam do mesmo palco, diante do mesmo público estranho. 

Nessa explanação que papéis não são significativamente marcados, a equipe dirigente, tal como 

ressalta o sociólogo norte-americano, tende a representar e cumprir mais do que um papel de 

supervisão.  

Assim, acontece que ao superar crises orçamentárias, dar um sentido missionário ao emprego, 

forjar imagens e propagá-las, participar de longas e, por vezes, desgastantes regras de conduta e de 

etiqueta conduziram não só a esfera que instaurou e tingiu o universo do trabalho institucional e de 

seus funcionários, mas mais que isso, todo este movimento demandava constantemente uma certa 

energia institucional. Nesse convulsivo fluxo, a estrutura teve de funcionar – tal como lembrou 

Cláudio, supervisor geral da instituição – e para esta engrenagem rodar foi exigido de seus 

administradores uma boa dose de “pulso firme” e vigília. Em minha conversa com Washington, o 

diretor do asilo, frisou  

                                                             
32 As instituições totais goffinianas serão melhor trabalhadas e conceituadas no próximo tópico, mas, por enquanto, cabe 

acentuar que esses espaços são “fechados” e que o “grau de totalidade” é condicionado ao quão este lugar aparta seus 
internos ao espaço “exterior” (GOFFMAN, 2015). Com ressalvas – que serão trabalhadas, igualmente, a seguir – 

incorporo algumas premissas das instituições totais aos estudos de um asilo.   
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[...] que com o funcionário, assim como com o idoso, era preciso tê-los em mãos. 

“Porque quando você segura um passarinho, você não pode apertar muito, se não ele 
morre, mas não se pode também afrouxar muito, pois ele pode fugir” (diário de 
campo, 26/09/19). 

Noutra comparação de sua relação para com os demais habitantes e funcionários, o diretor, 

ainda na mesma conversa, falou que seu trabalho junto aquelas noventa e sete pessoas (quarenta 

funcionários e cinquenta e sete internos) 

[...] parece com um jogo de cabo de guerra, mas diferente do convencional, onde o 

número de participantes é equivalente em cada lado da corda, ele joga, por outro 
lado, contra todos da instituição e contra os órgãos fiscalizadores: “Eu estou desse 

lado puxando e o asilo todo está do outro”. Washington, inclusive, ressalta a 

impossibilidade de seguir e cumprir todas as normas estipuladas para uma instituição 
de longa permanência para idosos.  

Mais do que simples metáforas, entretanto, as representações que emanaram das falas do 

diretor e dos ímpetos operacionais do supervisor revelavam, por sua vez, uma certa natureza injuntiva 

do asilo. Um pequeno-médio État revelava-se? Arrojando suas tramas em suas próprias entrelinhas e 

na vida de seus habitantes, o asilo figurava sua natureza coextensiva aos instrumentos de Estado.      

1.3 Instituição e Institucionalização – o asilo como Estado 

Existe um certo consenso na literatura antropológica de que os asilos para velhos podem ser 

considerados e comparados analítica e empiricamente às chamadas instituições totais, aquelas 

analisadas por Erving Goffman (2015) em Manicômio, Prisões e Conventos. Na obra, o autor 

esclarece que tais instituições podem ser definidas  

[...] como 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, levam uma vida fechada e formalmente administrada. 
(GOFFMAN, 2015, p.11). 

Algumas instituições entram nessa seara, segundo Goffman: 

As instituições totais de nossa sociedade podem ser, grosso modo, enumeradas em 

cinco agrupamentos. Em primeiro lugar, há instituições criadas para cuidar de 

pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e inofensivos; nesse caso estão as casas 
para cegos, velhos, órfãos e indigentes. Em segundo lugar, há locais estabelecidos 

para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que são 

também uma ameaça à comunidade, embora de maneira não-intencional; sanatórios 

para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários. Um terceiro tipo de 
instituição total é organizada para proteger a comunidade contra perigos 

intencionais, e o bem-estar das pessoas assim isoladas não constitui o problema 

imediato: cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos de 
concentração. Em quarto lugar, há instituições estabelecidas com a intenção de 

realizar de modo mais adequado alguma tarefa de trabalho, e que se justificam 

apenas através de tais de fundamentos instrumentais: quartéis, navios, escolas 
internas, campos de trabalho, colônias e grandes mansões (do ponto de vista dos que 

vivem nas moradias de empregados). Finalmente, há os estabelecimentos destinados 
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a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também como locais de 

instrução para os religiosos; entre exemplos de tais instituições, é possível citar 
abadias, mosteiros, conventos e outros claustros. (Ibidem, pp. 16-17). 

Sendo uma definição puramente denominativa e incidental às características de uma 

instituição por ventura analisada, Goffman diz não querer traçar um perfil comum e universal, mas 

estabelecer, seguindo a sociologia weberiana, um “tipo ideal”. No constructo goffniano, fica 

delimitado, então, que, diferente da sociedade mais ampla onde “o indivíduo tende a dormir, brincar 

e trabalhar em diferentes lugares, com diferentes co-participantes, sob diferentes autoridades e sem 

um plano racional geral” (Ibidem, p. 17), nas instituições totais essas esferas são rompidas, ou seja, 

tudo é feito no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, sob os mesmos olhares e escorado a uma só 

lógica. Atento aos desdobramentos sociológicos que se forjam a partir de verdadeiros dispositivos e 

de uma racionalidade singular institucional que nasce e reproduz-se dentro desse contexto de claustro 

e fechamento, Goffman se debruça, sobretudo, na experiência do “internado” e, mais precisamente, 

em suas transformações na “estrutura do eu”.    

Utilizando seu vocabulário e suas ferramentas analíticas, antropólogos e cientistas das mais 

diversas áreas33 fizeram apologia à bem ornamentada teoria das instituições totais referindo-se as 

instituições de longa permanência para idosos. Souza (et al., 2011) em O idoso sob o olhar do outro, 

argumenta que nos asilos, fortes violências simbólicas constrangem a vida de seus abrigados. Além 

disso, haveriam grandes dispositivos alienadores multilaterais atuando nesses lugares: “Esses 

dispositivos alienadores englobam tanto os internos quanto os profissionais que ali trabalham, como 

se fosse perenemente reproduzida uma cultura que envolve todas as pessoas que a criam e ao mesmo 

tempo são vítimas dela” (Ibidem, p. 193). Clarice Peixoto (2014) em Sobre a institucionalização da 

velhice e as condições de asilamento, ao considerar o asilo como um microcosmo por excelência 

apartado, assinala o quão potencialmente distorcidas as relações pessoais dos idosos podem vir a se 

tornar. Sendo o “processo de despersonalização” um dos mais nocivos a “estrutura do eu”, o recém 

internado fica à mercê das investidas institucionais. 

No original, Goffman (2015) assinala que as primeiras barreiras impostas pelas instituições 

totais se dão no imediato processo de admissão. Nesse fatídico momento, o recém interno começa a 

ser despojado do seu “eu” pretérito: 

O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se tornou 
possível por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo doméstico. Ao 

entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais disposições. Na linguagem 

exata de algumas de nossas mais antigas instituições totais, começa uma série de 

rebaixamentos, degradações, humilhações e profanações do eu. O seu eu é 
sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado. Começa 

a passar por algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira 

                                                             
33 Para um olhar psicanalítico com fortes traços goffnianos sobre institucionalização da velhice ver, por exemplo, Rozendo 

e Justo (2012); gerontológico, ver Loureiro (2012). 
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composta pelas progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que têm a seu 

respeito e a respeito dos outros que são significativos para ele. (GOFFMAN, 2015, 
p.24).  

Em consonância com tais preceitos, Tatiane Limont (2011), a partir de sua pesquisa 

comparativa em dois asilos curitibanos intitulada Vivendo no asilo: Uma etnografia sobre 

corporalidade e velhice, aponta, dentre outras coisas, para a univocidade desses ambientes e as 

disrupções identitárias que elas promovem ao sujeito asilado. Nesse entremeio, a admissão do idoso 

é marcada por uma espécie de “mortificação do eu” que resultará, enfim, a uma extensa dependência 

aos aparelhos institucionais: “A entrada no asilo não permite muitas escolhas, apenas a certeza da 

dependência àquela instituição.” (Ibidem, p.114).  

Mais ou menos alinhados ao sociólogo canadense, os trabalhos citados e doutras áreas 

enfatizam de uma forma ou de outra os aspectos controladores e restritivos dessas instituições sobre, 

principalmente, seus internos; a rígida estrutura de seu funcionamento e a separação de um “mundo 

do internado” em oposição ao “mundo da equipe dirigente”. Assim, mais do que um “mito de origem” 

anacrônico, cujas supostas lentes tautológicas ofuscariam mais do que explicitariam – tal como Graeff 

(2007) reflete em Instituições totais e a questão asilar – a orquestra rigidamente modulada por 

Goffman (2015) em Manicômios, prisões e conventos me cabe na mesma medida em que pretendo 

complexificá-la.  

Se as conclusões sistemáticas de Goffman levam, irremediavelmente, a “ficção de origem” 

das chamadas instituições totais que, por sua vez, instruiu e balizou muitas das narrativas científicas 

acerca dos asilos, tal como acredita Graeff (2007), minhas intenções residem mais em balançar e 

chacoalhar as já demasiadamente estáticas cenas goffnianas, sem deixá-las de usar. Deixarei, 

portanto, a cena ser levada pelo desenrolar do enredo. Me balizo aqui, sobretudo, na crítica de Richard 

Sennet (1988) em O declínio do homem público às análises de Erving Goffman: 

A sociedade de cenas, estática e sem história, de seus livros deriva de sua crença 

segundo a qual nas relações humanas as pessoas sempre procuram estabelecer uma 

situação de equilíbrio: dão e tiram mutuamente, até criarem estabilidade suficiente 

para saberem o que esperar, equilibrando mutuamente suas ações; as ações 
equilibradas são os “papéis” de uma determinada situação. [...] Temos aqui um 

quadro da sociedade no qual há cenas, mas não há enredo. (SENNET, 1988, p. 54). 

Devolvida a ação aos personagens, volto ao asilo. Se estes espaços se definem, segundo as 

lentes da literatura aqui resgatada, resumidamente, como espaços controladores, onde duas culturas 

se forjaram concomitantes, mas diametralmente opostas, pode-se dizer que uma lógica interna se 

desenvolveu, uma racionalidade própria criou e deu respaldo a uma oficialidade institucional. 

Funcionando, mais ou menos, como Estados, tal como Goffman sugere (2015, p. 72), pretendo, a 

partir de tal premissa, portanto, superar sua indefinição na assertiva, conjurar, talvez, a incerteza da 
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afirmação e sustentar que o asilo, tal qual experienciei, pode ser encarado, analiticamente e 

empiricamente, como um desdobramento institucional do Estado.    

Para Durkheim (2002), por exemplo, pode-se dizer que um elemento essencial, fundante, para 

qualquer grupo ou sociedade política seja a oposição entre governantes e governados, entre autoridade 

e aos que a ela se submete. A simples existência do par contrastivo já estabelece que, em algum nível, 

encontra-se a “[...] constituição de um poder, estável ou intermitente, fraco ou forte, a cuja ação os 

indivíduos estão sujeitos, seja ela qual for.” (Ibidem, p.60). Dentro da obra, o Estado, no que lhe 

concerne, é o grupo de funcionários sui generis da autoridade soberana; da sociedade política, 

portanto, o Estado emerge como órgão eminente. Aprofundando um pouco mais na compreensão  

durkheimiana, o Estado, sede, por excelência, de uma espécie de consciência especial “[...] não é um 

simples instrumento de canalizações e concentrações. É, num certo sentido, o centro organizador dos 

próprios subgrupos” (Ibidem, pp. 69-70).  

Menos da coletividade do que para à coletividade, o Estado institui-se como o órgão supremo, 

não no sentido do “sujeito da ação”, mas mais aquele quem pensa mais claramente por todos; um 

verdadeiro fato social. Eis o que é o Estado para Durkheim, um grande elaborador de representações 

e volições que envolvem toda a coletividade que tem por fim “[...] não pensar por pensar, para 

construir sistemas de doutrinas, mas para dirigir a conduta coletiva.” (Ibidem, pp. 71-72).  

Assim, uma pergunta, talvez, persista: 

Onde começa e onde acaba o grupo de funcionários investidos dessa autoridade e 

que constitui o Estado propriamente dito? [...] Diz-se diariamente que os serviços 
públicos são serviços do Estado; justiça, exército, Igreja, onde há uma Igreja 

nacional, são vistos como fazendo parte do Estado. Porém não se deve confundir 

com o próprio Estado os órgãos secundários que recebem mais imediatamente sua 

ação e que são, com relação a ele, apenas órgãos de execução. (DURKHEIM, 2002, 
p. 68, grifo meu). 

Receber sua ação e executá-las era no que consistia, afinal de contas, as tramas e as extensões 

asilares. Empreitada que, por seu lado, não tem nada a ver com “serviços públicos” ou “privados”. A 

veia de todo o tramite reside mais em apontar o arenoso solo em que a equipe dirigente se escorava. 

Recorria-se, não como um órgão de deliberação, mas de ação, a estratégias, similares aquelas forjadas 

no seio do Estado, de fazer crer sua eficiência, legitimá-las perante a todos. Falar que o asilo 

pesquisado era coextensivo ao Estado não é o mesmo que dizer que ele era um em menor escala, mas 

reconhecer que ele fez uso de recursos similares para se legitimar e se fazer coerente. 

Em Sobre o Estado, Bourdieu (2014a) argumenta que o Estado se institui como fundamento 

de integração lógica e da integração moral do mundo social. Prolongando essa definição, o Estado 

aparece como o regulador não, necessariamente, do consenso, mas o princípio organizador dos 

fundamentos da ordem, isto é, o gestor máximo dos termos em que se dão, inclusive, os dissensos 

(Ibidem, p. 31).  
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Assim, num exercício complicado a sociogênese bourdesiana, uma vez que se corre o risco de 

voltar a definição primeira do Estado, aquela em que seus agentes acionam em seus discursos sobre 

si, o Estado alça um novo patamar. Nele, o Estado define-se como um lugar neutro, O ponto de vista 

dos pontos de vista, e, por definição, nesse lugar pretensamente não situado, o “ponto de vista” dilui-

se, torna-se subjacente. Logo, o efeito do “é assim...” e o fechamento dos possíveis, tal como Bourdieu 

chama, ocorre; a história se fecha e junto a ela, a todo instante, o leque dos possíveis (Ibidem, p. 167). 

Com esse legítimo “golpe de Estado”, onde nem se exclui outras possibilidades, mas circunscreve o 

universo dos possíveis e, por consequência, dos pensáveis, o Estado, bem arrojado, no que lhe 

concerne, procede seu princípio unificador simbólica e objetivamente sob a realidade. As famosas 

“estruturas estruturantes” principiam os esquemas de visão e divisão do mundo (Ibidem, pp. 227-

228).   

Somam-se a esses aspectos da suposta “natureza” do Estado, traços, por seu lado, alheios as 

bibliografias francesas, talvez, muito próprios da “natureza” do Estado brasileiro que compõe 

extensamente a constituição de políticas públicas e suas aplicações. Na instituição do Estado Moderno 

e em sua constituição, a proteção social como uma necessidade pública não se exerce como uma 

espécie de “socorro” ou caridade, mas é respaldado pela regra da justiça e do direito. Uma diferença, 

contudo, marca o desenrolar da proteção e seguridade social no Brasil, transformando, portanto, o 

Estado assistencial em um verdadeiro gestor da pobreza. Nesse entremeio, a assistência social vigora 

e transmuta-se sob o perfil da ajuda (BORGES, 2011). 

Ao discorrer sobre a particularidade do sistema de proteção social brasileiro, Débora Borges 

no seu trabalho As transformações da gestão da pobreza no Brasil: uma análise do programa Bolsa 

Família, aponta, dentre outras coisas, como que o assistencialismo vigorou como política de Estado. 

Nas décadas de 20 e 30 do século passado, por exemplo, foram desenvolvidas pela sociedade civil 

muitas ações filantrópicas, caritativas e beneméritas. Em relação a isso, o Estado manteve-se, quando 

não alheio, um mero apoiador de organizações não-governamentais; transferindo, afinal, sua 

responsabilidade pública para a esfera privada (Ibidem). 

Na década 1940, sob o lócus da filantropia e da utilidade pública, o Estado brasileiro passa a 

incorporar a Assistência Social. A Legião Brasileira de Assistência (LBA) é criada e tutela, favor e 

clientelismo passam a atravessar a, agora institucionalizada, política social: 

A LBA voltava-se para o atendimento às necessidades emergenciais da população 
carente, geralmente em situações de calamidade social. Desenvolvia-se desde a 

assistência material até a atenção primária à saúde como o pré-natal, o reforço 

alimentar e o amparo aos excepcionais e idosos. As ações assistenciais promovidas 
pela LBA deixaram profundas marcas na ação recente da Política de Assistência 

Social (BORGES, 2011, p. 73). 
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Entre 1946 e 1964, expande-se, segundo a autora, a instaurada política seletiva de socorro. A 

partir de 1964, durante a ditadura civil-militar, com fins de legitimação do bloco militar-tecnocrático-

empresarial, uma reestruturação conservadora é gerida na ação e nas políticas sociais do país. Pós 

ditatura, uma alternativa ao opressivo regime é formulada, uma agenda política nacional, cujo projeto 

previa um certo Estado Social, culmina na Constituição Cidadã de 1988. Em termos institucionais, 

caridade e assistencialismo são superados. Contudo, tal como ressalta a autora, muito em função dos 

limites fiscais do país e pelos estrangulamentos orçamentários impostos pelo Banco Mundial e pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o projeto constitucional, na prática, tornou-se em muitos 

sentidos inoperante e ineficaz.  

Caridade e assistencialismo, filantrópico ou não, logo, teimaram a persistir. Em consonância 

com o último trabalho, Farias (2013) ao refletir sobre a persistência do assistencialismo na assistência 

social brasileira aponta – além de reforçar o argumento de que tal postura deve-se a um processo 

sócio-histórico cujas marcas evidenciam práticas que atrelavam aos assistido papéis de dependência 

–  que o neoliberalismo o compôs e reforçou tangencialmente. Segundo a lógica neoliberal, o Estado 

deve se abster ao máximo da gestão e do custeio de políticas e práticas sociais, atuando, assim, 

somente, através de políticas casuísticas, fragmentadas e pontuais. Tal postura explicaria, não a 

origem, mas a forte presença e persistência do assistencialismo, insiste o autor.  

Em solos baixadenses (referente a Baixada Fluminense, zona periférica do Estado do Rio de 

Janeiro), o quadro parece se aprofundar. Estela Willeman (2013) em Violência, clientelismo e 

mandonismo de longa duração: traços da formação sócio-histórica e geopolítica da Baixada 

Fluminense como território periférico assinala o uso das políticas sociais de maneira, historicamente, 

assistencialista.  

[...] as políticas assistenciais hoje implementadas na Baixada Fluminense resumem-

se à distribuição do benefício do Programa Bolsa Família, bolsas de alimentos, 
fraldas e outros mínimos, sem, contudo, se aliar a outras políticas como de emprego 

e renda, o que implica num círculo vicioso assistencialista que, sabe-se, tem como 

fim primeiro e último a captação de votos de uma população pobre e dominada, à 
qual jamais se direcionarão ações emancipatórias por parte dos grupos no poder. 
(WILLEMAN, 2013, p. 51) 

Fora o quadro pouco otimista, o assistencialismo demarca um ponto pouco ou nada observado 

e aprofundado por esses estudos, ele funda uma distinção, tal qual o cuidado quase alienante de Morris 

(1997), entre aquele quem faz a assistência e aquele que é assistido. Dois mundos que se tocam, mas 

impenetráveis um ao outro, se desenham. O asilo como Estado é revitalizado em mais um ponto. Os 

elementos dessa “natureza” ou “cultura” – ou seja lá qual for o estatuto desses traços – institucional 

reverberam. Assim, quando insisto, do ponto de vista prático-teórico, que o asilo pode ser 

considerado, uma vez mais, um desdobramento institucional do Estado, assinalo o quanto este 

universo, ao reanimar os resquícios de sua natureza, ajudou a (re)produzir e dar consistência a um 
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ambiente institucionalmente coerente e inteligível; promoveu as estanques categorias que forjaram 

funcionário, benevolente, de um lado e velho coitado, assistido, de outro; instaurou, escorado em um 

corpus teórico eficiente, os contornos e os termos pelos quais aquela realidade pôde ser lida.  

Portanto, ao promover tais aproximações e reportar o elemento injuntivo que cerca essa 

aproximação, não aponto, por exemplo, por parte da instituição asilar à época do trabalho de campo, 

um esforço vago de ingênua dominação ou, tal qual o Estado analisado por Butler (2019) em Vida 

precária, uma espécie de poder soberano e ilimitado que esparrama-se sob o Estado de direito. O que 

quero dizer com isso é que o asilo, quando assumiu fragmentos dessa cultura institucional, não operou 

de maneira extralegal – não se tratava aqui de uma entidade perversa e danosa aos “velhinhos”, tal 

qual a história atrelou aos asilos e seus dirigentes –, fez, entretanto, no seu exercício mesmo de 

abrigar, cuidar, higienizar, medicar, alimentar, dentre muitas coisas, contornar os velhos asilados de 

novos aparatos e apetrechos representacionais. Sob forças que se insinuavam, alguns efeitos de 

institucionalização dispararam e, a partir daí, o velho se viu submetido a algumas categorias 

fundantes. 

O poder classificatório institucional, finalmente, se fez presente. Empenhados no trabalho de 

formatação desse espaço, “lúcidos” e “não lúcidos” no linguajar asséptico e cirúrgico da equipe 

dirigente e seus funcionários – ou seus equivalentes semânticos menos decorosos “normais” e 

“anormais”, “doentes” e “não doentes” ou, ainda, “aqueles que entendem” e “aqueles que não 

entendem” – deram cabo de, ao menos, dois processos que diziam respeito aos próprios termos pelos 

quais a ILPI instituía-se como tal. Assim, menos interessado nas implicações psíquicas e cognitivas 

de tais termos, dou ênfase aqui, sobretudo, ao que eles produziram ou ajudaram a forjar no plano das 

disposições organizacionais. Tal como o “exame” foucaultiano, através desses mecanismos, uma 

“população” foi criada.  

 O primeiro processo, em posse das categorias supracitadas, as dispôs numa verdadeira 

economia da legitimidade, ou melhor, num largo, porém minucioso, sistema de descrenças, onde elas 

foram distribuídas de modo a estabelecerem as propriedades ou a qualidade do que se era, 

verdadeiramente, real e não, por outro lado, confabulações de mentes delirantes. 

Em campo, novembro de 2017, escrevi em meu diário uma das primeiras situações desse tipo 

em que estive inserido: 

Eu estava com Penha. Ele contava-me sobre o baixo número de internos (pouco 
menos de 60 idosos) que ainda residia na instituição. A justificativa dele era a de que 

a despeito dos sucateamentos provindas da esfera pública junto às, nas palavras 

deles, “roubalheiras internas” agravavam ainda mais esse ambiente instável. No 
momento em que conversávamos sobre isso um funcionário administrativo passava 

por nós e logo parou à nossa frente para me sugerir procurar os prontuários dos 

internos com outra funcionária. Tal sugestão tinha como finalidade, segundo o 

funcionário, dar-me maiores possibilidades de verificar a veracidade das falas dos 



48 

 

idosos com quem eu falo e os seus respectivos graus de lucidez, aludindo 
implicitamente ao que Penha acabara de me contar. (grifo meu). 

Posteriormente, em minha reinserção na ILPI em 2019, funcionários da equipe técnica 

sinalizaram-me a importância de estar atento e de não confiar, deliberadamente, no que alguns idosos 

diziam, pois, nas palavras deles, por conta do Alzheimer e outras doenças de caráter demencial, muito 

do que se era dito, era, potencialmente, uma mentira. Portanto, se as relações de força são, igualmente, 

relações de comunicação (BOURDIEU, 2014a), o que o corpo de funcionários comunicava era que 

“A normalidade nunca é reconhecida [...] num ambiente em que a anormalidade é a expectativa 

normal” (p.78) (GOFFMAN, 2015), logo, tratava-se não somente de diminuir o calibre do que se era 

dito e para quem, numa lógica de “encontrar o crime que se ajuste ao castigo”, mas mais elencar 

“estratos”: aqueles que eram mais ou aqueles que eram menos consistentes com a realidade “de fato”.  

Sob essa roupagem as descrenças se davam de forma mais incisiva, mirava-se menos o 

enunciado do que o enunciador. Em 25/06/2019, a partir de uma conversa com Iracema, sujeita 

conhecida por suas inverdades, escrevi em meu diário: 

Silvinho reclama de Rita. Enquanto isso eu estava sentado com Iracema. Um 
funcionário da equipe administrativa estava transportando algumas doações que 

tinham acabado de chegar. Ele parou próximo a nós e, com um olhar passivo, quase 

debochado, se esforçava em parecer crer no que a velha falava. Iracema contava algo 
sobre gatos e como eles são seres superiores aos próprios humanos. Enquanto ela 

falava, o funcionário a cortou e, direcionando-se somente a mim, explicou que a 

mulher tinha a doença de Alzheimer. Algo que, indubitavelmente, segundo a 

afirmação, comprometia o nível de sua lucidez e, portanto, a veracidade de qualquer 
coisa que era dita.    

A sistematicidade desses atos fugia a casualidade do que me era, eventualmente, contado por 

parte dos idosos. O “controle de impressões” – aludindo aqui ao texto de Gerald Berreman (1990), 

Etnografia e controle de impressões em uma aldeia do himalaia – não se restringia ao antropólogo 

que, à época, num futuro próximo viria a escrever sobre tais experiências, mas, inclusive, eram 

estendidos a pessoas que não estavam familiarizadas com a realidade institucional. Em 12/09/2019, 

relatei em meu diário de campo o receio de Cláudio, o supervisor geral da instituição, quanto as 

possíveis mentiras e supostas distorções de realidade que alguns jovens – os mesmos que no primeiro 

capítulo trago para inteligibilizar o que busquei nomear de “sistemas de prestações” – poderiam ouvir: 

Alguns estudantes, ligados a um projeto social de incentivo ao empreendedorismo 

juvenil, chegaram na instituição e queriam compartilhar um pouco do que faziam e 

doar pequenas almofadas personalizadas em formato de coração. Quando os jovens 
se separaram individualmente ou em duplas para conversarem com os idosos ali do 

pátio, Cláudio chegou para mim e falou, em um tom apreensivo, que os idosos 

poderiam expressar, nas palavras dele, “outras verdades”. Ou seja, pontos de vistas, 
se não mentirosos, verdadeiros somente em seus próprios termos e não globais, 

legitimamente verídicos. 

Ele disse que por conta da ausência de alguns funcionários naquele dia de trabalho, 

não pôde, por falta de tempo, passar instruções dessa natureza aos jovens estudantes. 
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Em suma, o incomodo do supervisor geral referia-se a possível “não filtragem” dos 
jovens; desse modo, tomando tudo aquilo como verdade. 

A vista disso, estratos mais ou menos reais forjaram-se. Espécies de “subuniversos” passaram 

a compor o seio dessa realidade simbólica, tal como nas palavras de Berger e Luckman (2014) em A 

construção social da realidade. Contudo, ao contrário do que previam os autores, “sub-realidades” 

não são em si problemáticos ao universo simbólico vigente, isto é, elas não criam, necessariamente, 

entraves a ordem social que se reivindica como oficial, “verdadeira”. Eles podem ser, entretanto, os 

próprios termos pelos quais, desautorização e descredito, agem. Ao falar, contar ou dizer, o velho 

institucionalizado, somente animava aquilo que estava em suspenso. Ele criava, não 

intencionalmente, por sua vez, um espaço a ser preenchido; nesse suposto vácuo, a instituição junto 

a sua tautológica e autorreferente interpretação se inscreviam.   

Dentro dessa verdadeira dinâmica circular, o segundo processo se anunciava. A lucidez e a 

não lucidez junto às suas variantes semânticas não funcionavam apenas como reiterativas 

deslegitimações, mas também como termômetros que mediam a própria experiência individual do 

asilamento, ou seja, ela funcionava como um dos qualificadores que apreciavam, cotidianamente, a 

situação do idoso asilado numa escala de três níveis de dependência.  

A partir de uma conversa com a fisioterapeuta do asilo, Sara, escrevi em 28/05/2019 em meu 

diário: 

Acompanho a realização de uma sessão de fisioterapia junto a Sara. Me lembro que, 

recentemente, uma idosa foi admitida no asilo. Pergunto a fisioterapeuta se a nova 
interna é lúcida, ela responde que mais ou menos, pois a idosa, apesar de ter algum 

nível de orientação espacial, pouco ou nada situa-se temporalmente. Por essa razão, 
a idosa é considerada Grau II. (grifo meu).       

As impressões da profissional referiam-se à Resolução da Diretoria da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (RDC/ANVISA) nº283 de 26 de setembro de 200534 – regulamento técnico para 

o funcionamento de instituições de longa permanência para idosos que pretende definir critérios 

mínimos de funcionamento e avaliação para esses espaços. O regulamento, no que lhe concerne, 

prevê, dentre outras exigências, que exista a subdivisão dos internos em três grupos de dependência, 

tal como descrito na passagem a seguir, retirado da resolução indicada: 

 Grau de Dependência do Idoso  

a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 
equipamentos de auto-ajuda;  

b) 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;  

                                                             
34 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html (Acessado em 
12/11/2019). 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html
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c) 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. 

Quando eu estive em campo, foram corriqueiras as vezes em que funcionários, sobretudo 

aqueles da equipe técnica, fizeram uso de tal arcabouço para identificarem e, por conseguinte, 

enquadrarem o idoso desejado dentro daquela trama quase funcionalista. Contudo, sua sintonia junto 

ao grau de lucidez demonstrou, às vezes, ser falha, tal como a psicóloga da instituição, Amanda, me 

explicou em 02/05/2019 (passagem retirada de meu diário de campo):  

Há na instituição, segundo a profissional, um interno “que só é grau três, porque tem 
atrofia muscular e usa cadeiras de rodas. Fora isso, ele é lúcido, lúcido.”. 

Enfatizando, portanto, a condição do institucionalizado como a de alguém que, 
verdadeiramente, “entende das coisas”. 

Mesmo contendo fissuras em sua aplicabilidade, a norma fez-se eficaz. Para além dela, 

contudo, inúmeras outras existiam, mas talvez nenhuma outra melhor informava e enformava os 

processos pelos quais toda a ideia de velhice e envelhecimento eram revestidos pelo advento da 

institucionalização. A definição em graus de dependência, tal como argumentam Camarano e Barbosa 

(2016), diz respeito a importantes variáveis que estão em jogo na definição e adequação dos serviços 

prestados pelas Instituições de Longa Permanência para Idosos (CAMARANO e BARBOSA, 2016), 

mas, no contexto etnográfico que aqui me debruço, as divisões deram cabo de reunir verdadeiras 

legiões de diferentes ao entorno de poucas siglas, isto é, envelhecimentos possíveis passaram a 

resumir-se a três tipos.  

A comparação das culturas torna claro que nenhuma uniformidade superficial das 

propriedades explica como certos itens são atribuídos às classes. Tudo depende de 
quais propriedades são selecionadas. Assim, o improvável trio composto pelo 

camelo, a lebre e o texugo são classificados no Levítico 11 como ruminantes e, 

portanto, pertenceriam à classe dos ungulados ruminantes; como, porém, suas patas 
não são fendidas como as do restante da sua classe, são excluídos dela. No mesmo 

capítulo, o porco é incluído na classe dos ungulados; é a única criatura cuja pata é 

fendida e não rumina. No entanto, esta classificação religiosa arcaica e muitas 

outras classificações contemporâneas conhecidas dos antropólogos devem suas 
divisões muito mais a sua capacidade de modelar as interações dos membros da 

sociedade do que a uma curiosidade desinteressada sobre o funcionamento da 
natureza. (DOUGLAS, 1998, p.71, grifo meu).  

Assim, apontar para tal dimensão que Mary Douglas (1998) frisa em Como as instituições 

pensam assinala o quanto uma classe de coisas quando reunida sob o título de uma uniformidade, isto 

é, quando rotulagens são promovidas, o fluxo da vida social estabiliza-se. Trata-se, portanto, de um 

dinâmico processo “[...]pelo qual nomes são enunciados e, sem demora, emergem novas criaturas que 

a eles correspondem.” (Ibidem, 119). Dessa maneira, nos interstícios em que esse legítimo sistema 

organizacional se desdobrou em meu campo, o velho asilado, fosse ele grau I, II ou III, passou a ser 
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captado, visibilizado, tal como o indivíduo fabricado pela sociedade disciplinar foucaultiana, e no 

processo mesmo de visibilização, objetivado (FOUCAULT, 2018).  

Um efeito de institucionalização decorrente desse enquadramento era a projeção, ou melhor, 

a autorização de um olhar sobre os idosos, acompanhado por todas essas outras correlações já citadas, 

que exigia e produzia, a um só tempo, a justificativa da condição do idoso, isto é, a de velho asilado. 

Essa espécie de identificação automática, termo usado por Goffman (2015) para se referir a um dos 

mecanismos de controle das instituições totais, agia, no caso do constructo aqui proposto, no sentido 

de legitimar a situação de idoso asilado. Nesse sentido, a “[...] interpretação institucional começa a 

atuar automaticamente logo que o internado é admitido, pois a equipe dirigente tem a noção de que a 

admissão é prova prima facie de que essa pessoa deve ser o tipo de indivíduo que a instituição procurar 

tratar.” (GOFFMAN, 2015, p. 77). Ou, como no caso desta ILPI, a admissão do idoso era a premissa 

de que ele era alguém em condições de asilamento.  

A inegabilidade dessas forças é transposta na interpretação de uma idosa sobre sua condição 

e a de um interno contemporâneo. Escrevi em 12/09/2019 em meu diário, minhas principais 

impressões da conversa com a idosa:  

Encontro com dona Maria em seu quarto. Eu estava em pé ao seu lado quando o 

velho Elias passou por nós – ele é um dos internos que, segundo alguns funcionários, 

demonstra-se bastante retraído, pouco sai de sua cama e poucos também são os 
passeios que dá, diferente do que fazia com bastante recorrência. Tentei lhe 

cumprimentar, mas num primeiro momento ele não viu quem o chamou; depois, 

virou-se e reparou que era eu quem o chamava. Depois de cumprimentá-lo, comentei 
com dona Maria o quanto ele estava diferente, dona Maria, prontamente, respondeu: 

“É claro, né? Além de velho, quem come essa comida, dorme debaixo desse teto, 

bebe esse café e fica aqui dentro, só pode é ficar doido, né. Esse lugar deixa a gente 
doido!”.  

É nesse ponto em que as fronteiras entre a velhice e a institucionalização mostraram-se 

confusas, começaram a se confundir e a se tornarem intraçaveis. De uma forma geral, a 

institucionalização desses corpos e subjetividades foi lida como geradora de declinações que se 

somavam a própria realidade declinante do envelhecimento, tal como falei acima. Sob este olhar 

explicava-se, por exemplo, o porquê de uma minoria institucional “lúcida”. Esses poucos, no que lhes 

concerniam, tinham conseguido, de fato, não se abaterem frente a essas reais forças. Os “doidos”, por 

outro lado, experimentavam na carne os incômodos desdobramentos da posição de serem velhos e, 

ainda por cima, institucionalizados. 

A vista disso, faz-se agora necessário explorar a própria forma pela qual a ideia de velhice e 

envelhecimento viu-se nutrida pelas premissas da institucionalização neste contexto institucional, 

mas, antes, é produtivo explorar, inclusive, a maneira como tais termos forjam-se à níveis 

“macrossociológicos”.    
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Capítulo II – VELHOS, IDOSOS E VELHICES 

A imagem da velhice é incerta, confusa, contraditória. 

Simone de Beauvoir, A velhice  

Se o sentido e o valor dados à velhice variam com as sociedades, nem por 

isso ela deixa de permanecer um fato que transcende a História, suscitando 

um certo número de reações idênticas. Organicamente, a velhice é, sem 

dúvida, um declínio e, como tal, a maior parte dos homens a temeu.  

Simone de Beauvoir, A velhice  

Antes de qualquer coisa, a existência é corporal.  

David Le Breton, A sociologia do corpo 

PARTE I – A QUESTÃO DO ENVELHECIMENTO 

2.1.1 O Envelhecimento como conceito de Experiência-distante 

Os megaconceitos, aqueles que afligem as ciências sociais, como bem lembrou Geertz (2017), 

são alvo das mais variadas disputas teóricas, terminológicas, linguísticas e etimológicas. Alguns 

desses megaconceitos (tal como capitalismo, estrutura e poder, por exemplo), em certas 

circunstâncias, estão tão imbuídos de significados díspares e prefigurações visuais vacilantes que, em 

termos analíticos, existe a necessidade de serem tomadas certas precauções.   

Em Da Senzala à favela, Edilson Silva (2017) chama atenção para os processos de ‘evocação’ 

dos problemas sociais e, mais especificamente, o da ‘violência urbana’ carioca. Nesse trabalho o 

antropólogo sinaliza, dentre outras coisas, o quanto “violência” é um termo bastante impreciso, 

tornando-se, portanto, um dos símbolos significantes mais indiscutivelmente refratários a 

conceitualização na contemporaneidade. Assim, tal como “violência” enquanto conceito, em minha 

pesquisa na ILPI, a problemática supracitada se corporificou na dificuldade de conceituar, para além 

de um saber biomédico, o envelhecimento.  

Daniel Groisman (2002) em A velhice, entre o normal e o patológico aponta como a Geriatria 

e a Gerontologia35 enfrentaram grandes dificuldades no seio mesmo de seus paradigmas para se 

firmarem como disciplinas cientificas, uma vez que o objeto de seus estudos, a velhice, apresentava-

se como um estado impreciso entre a normalidade e a patologia. É só a partir do momento em que a 

Medicina passou a definir e a classificar “doença” como uma mudança nos tecidos do organismo que 

                                                             
35 Groisman (2002) fornece uma distinção entre ambas: “A geriatria seria o ramo da medicina que visa tratar as doenças 
associadas ao processo de envelhecimento. Já a gerontologia social incorporaria uma série de disciplinas, tais como a 

psicologia, o serviço social, o direito, a nutrição e outras, para o estudo do envelhecimento.” (p.64). 
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a simbólica do corpo velho mudou. Nesse entremeio, muito influenciado pelos estudos do médico 

francês Marie François Bichat no século XVIII, a velhice passou a ser encarada como um estado 

patológico qualitativamente singular, com sua natureza fisiológica própria. Em linhas gerais, ficou 

definido que  

[...] o processo de envelhecimento seria um processo de morte, já que haveria 

deterioração dos tecidos. Como afirma Katz, a obra de Bichat e daqueles que o 
seguiram organizou uma nova percepção do corpo, que associava o avanço dos anos 

não apenas com um enfraquecimento ou declínio geral, mas com condições corporais 

específicas, inspirando o desenvolvimento de um conhecimento medicalizado, 
baseado na idade. A partir do trabalho de Bichat, o corpo envelhecido passaria a ser 
reconhecido como um corpo morrendo. (GROISMAN, 2002, p.70). 

Hoje, por outro lado, as teorias mais modernas tentam encarar o envelhecimento em seu nível 

celular, separando o estado celular do estado de todo o restante do organismo, mas os antigos 

pressupostos parecem ainda esgueirar-se. Os esforços em medir o grau de “envelhecimento” de um 

organismo não se dão, somente, a partir da idade cronológica, julgada pouco criteriosa, mas o de 

delimitar as fronteiras entre a saúde e a doença na velhice. Nesse quadro um tanto caótico, saúde e 

juventude passaram a se confundir; velhice ora é tratada como doença, pois passa a ser “medida”, 

justamente, pelo nível de degradação causado no organismo; ora seu estatuto doentio é negado pela 

geronto-geriatria afirmando que se trata, na verdade, de uma natureza fisiológica própria (Ibidem). 

Ainda esmiuçando a questão do envelhecimento sob o ponto de vista biológico, Simone de 

Beauvoir (2018) em A Velhice oferece boas sínteses biologizantes de, talvez, como “envelhecimento”, 

“decadência”, “perda” e “declínio” são bastante convergentes. Citando autores, biólogos, doutores e 

médicos da área da saúde, Simone de Beauvoir se debruça em certo momento de sua obra, sempre 

sob a interface da velhice, sobre a mudança celular; produção de proteínas celulares; o aumento 

metabólico de tecidos inertes; a involução dos principais órgãos; a involução das glândulas de 

secreção endócrina; a despigmentação do bulbo capilar, dentre muitos outras mudanças morfológicas 

típicas dessa “faixa etária”. A respeito das doenças que se somam a essas transformações corporais, 

a autora escreve: 

 Há uma relação de reciprocidade entre velhice e doença; esta última acelera a 

senilidade, e a idade avançada predispõe a perturbações patológicas, particularmente 

aos processos degenerativos que a caracterizam. É muito raro encontrar o que 
poderíamos chamar da “velhice no estado puro”. As pessoas idosas são acometidas 
de uma polipatologia crônica. (BEAUVOIR, 2018, p. 33, grifo meu).  

Sem deixar de supor a dimensão valorativa deste tipo de leitura médica, todos esses processos 

tidos como “naturais”, “essenciais”, aparecem quase sempre ligados a ideia de “perda” ou 

“arruinamento”, dentre outros sinônimos. Como mostra Simone de Beauvoir, “a expressão: ‘velho e 

deficiente’ é quase um pleonasmo” (p. 32).  
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Ainda sobre o estatuto “naturalmente” declinante da velhice, agora o sob um ponto de vista 

antropológico, Alda da Motta (2011) em Envelhecimento e Sentimento do Corpo sinaliza que 

Da mesma forma como as mulheres sempre foram ligadas à ‘natureza’, como forma 

de dominação e controle – e toda a fase inicial do feminismo dos anos 60/70 foi um 

enorme movimento de esclarecimento e recusa a esse determinismo bioideológico – 
assim ainda é feito com ‘os velhos’. Mas de maneira diferente – e pior. É como se 

eles estivessem numa dimensão não produtiva e terminal da natureza – resíduos de 

natureza, objetos de necessário descarte. Não se reproduzem mais, não produzem 
trabalho e bens materiais (ou não se permite que produzam, segundo os cânones do 
capitalismo). Em suma, não reproduziram a sociedade. (MOTTA, 2011, p. 38). 

Dentro desse quadro pouco favorável aos velhos, a velhice assinala os aspectos inomináveis 

da contemporaneidade e os retrata ad infinitum. No balanço de David Le Breton (2011) em 

Antropologia do Corpo e Modernidade, a autor francês diz que 

A velhice é hoje esse “Continente cinza” delimitando uma população indecisa, um 

pouco lunar, extraviada na Modernidade. O tempo não está mais na experiência e na 
memória. Ele tampouco está no corpo deteriorado. A pessoa idosa resvala lentamente 

para fora do campo simbólico, transgride os valores centrais da Modernidade: a 

juventude, a sedução, a vitalidade, o trabalho. Ela é a encarnação do recalcado. 
Lembrete da precariedade e da fragilidade da condição humana, ela é o rosto mesmo 

da alteridade absoluta. Imagem intolerável de um envelhecimento que atinge todas 

as coisas em uma sociedade que cultua a juventude e não sabe mais simbolizar 

o fato de envelhecer ou de morrer. (LE BRETON, 2011, p. 224). 

Sob o lócus do gênero, as velhices são distribuídas, seus infortúnios e suas imagens 

deterioradas também. Um dos pontos ressaltados por Emily Martin (2006) em seu livro A mulher no 

corpo: Uma análise cultural da reprodução, talvez, mais férteis para este estudo é o de como o saber 

científico forjou e popularizou uma visão pouco favorável a menopausa. Livros médicos e outras 

fontes materiais informativas resgatadas pela autora representam o evento fisiológico supracitado 

como um verdadeiro arruinamento, um vocabulário extensamente negativo é acionado para descreve-

la: “falhas”, “oscilações” e “desequilíbrios”. Em suma, a autora define: “a essência do problema 

presente nas conotações dessas descrições é a inutilidade.” (MARTIN, 2006, p.88).  

Em O mito da beleza, um dos clássicos da chamada terceira onda feminista, Naomi Wolf 

(2018 [1991]) torna explícito que, na esteira da secularização do Ocidente e dos movimentos das 

mulheres, as imagens da beleza e as imposições estéticas ganharam o estatuto de verdadeiros rituais 

religiosos, um novo fundamentalismo repressor e dogmático.  

Os Ritos, entretanto, reformularam o pecado original de modo que nenhuma jovem 

pudesse achar ser cedo demais para se preocupar com as marcas da feiura feminina 
– envelhecimento ou gordura – invisíveis em seu interior desde o nascimento, 

esperando o momento de se revelarem. [...]. 

Um exemplo desse ardil teológico está na tabela “científica” da Clinique36, que 
relaciona as seguintes categorias sobre o título “Rugas”: Muitas, Algumas, Poucas, 

                                                             
36 Importante empresa estadunidense de dermocosméticos e maquiagens.  
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Muito Poucas. Não existe uma categoria para Nenhuma. É inconcebível a ideia de 

que alguma jovem possa estar ilesa. O fato de existir como mulher, mesmo como 
menina adolescente, significa estar em deterioração. (WOLF, 2018, pp.143-144).   

 

Na espessura de sua deterioração, as supostas falhas dos corpos femininos reluzem. Os 

homens, não alheios a tal processo, contudo, aparecem de maneira marginal. Discorrendo sobre 

velhice e as tecnologias de rejuvenescimento contemporânea, Guita Debert (2014) salienta o quanto 

as cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos empenham-se e fixar e moldar homens e 

mulheres, corrigindo e acentuando o dimorfismo sexual, aspectos tidos como essencialmente 

humanos. No caso da relação entre a velhice e o corpo, entretanto, o processo se dá de maneira inversa 

ainda que enfatizando o primeiro: “A cirurgia é uma tentativa de fugir das marcas do tempo, 

desnaturalizando processos tidos como naturais. Nas cirurgias e outras práticas de rejuvenescimento, 

o empenho é driblar o normal, impedindo que a natureza siga o que é tido como seu destino.” 

(DEBERT, 201, p.80).    

Nessa conspícua negação da senilidade junto a massiva projeção do corpo jovem sob a 

materialidade da velhice, a criação social de uma estética da velhice torna-se, portanto, impraticável 

(Ibidem).  Assim, os velhos – contraponto, por excelência, ao ideal de beleza – obliteram-se dentro 

de um genuíno regime de visibilidade estético ou, sobrevivendo às cenas, somente,  “[...] àqueles que, 

pelo menos, conseguem certo sucesso na árdua tarefa de aparentar que o continuam sendo [jovens]” 

(SIBILA, 2014, p. 107). Desse modo, tal como bem lembrou Le Breton (2011), a suposta “liberação” 

do corpo na modernidade nada mais é do que um elogio aos valores da saúde, da juventude, da 

sedução, etc. 

 Além do descrédito estético, sob o ponto de vista institucional o sujeito velho é tratado ora 

enquanto questão de Estado, ora como problema de saúde pública. Na introdução do livro 

Antropologia, Saúde e Envelhecimento, Maria Minayo e Coimbra Junior (2011) demonstram bem 

isso:  

[...] o assunto da velhice foi ‘estatizado’ e ‘medicalizado’, transformando-se ora em problema 

político, ora em ‘problema de saúde’, seja para ser regulado por normas, seja para ser pensado 

de forma preventiva, seja para ser assumido nos seus aspectos de disfunções e distúrbios que, 

se todos padecem, são muito mais acentuados com a idade (MINAYO e COIMBRA 

JUNIOR, 2011, p.13).       

Quanto aos velhos aposentados, Eneida Haddad (2016) aponta ao longo de todo o seu trabalho, 

A ideologia da velhice, que são muitos aqueles que se veem obrigados a retornarem ao mercado de 

trabalho, agora mais subalternizados do que nunca, para complementarem suas parcas economias: 

[...] os operários aposentados fazem parte do exército de reserva. São os 

trabalhadores excedentes da indústria que, quando velhos, esgotados e doentes, em 

vez de caírem diretamente de lúmpen como acontecia antes Previdência Social, a lei 
regulariza sua saída do processo produtivo. Porém, isto se dá em condições tais que 

voltam a ingressar no mercado de força de trabalho, onde vão competir com 
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trabalhadores mais fortes, mais moços e com a força de trabalho menos desgastada 

pelo consumo produtivo. Os operários aposentados estão sempre disponíveis para o 
trabalho, apesar de todas as dificuldades de conseguirem algum serviço. Enquanto 

esperam a oportunidade de voltar a ser assalariados, trabalham como prestadores de 

serviço: por conta ou fazendo bico (DANIEL, 1979, p. 177 Apud HADDAD, 2016, 
pp. 98-99).  

 Em relação a suposta ineficiência e inoperância do sistema previdenciário, Haddad sustenta, 

dentre outras coisas, que a metodologia utilizada para a aferição da crise da previdência é 

questionável, uma vez que os formuladores das políticas econômicas, ao menos desde os anos 1980, 

fazem uso de uma grande manobra contábil para propagarem a ideia de eterna falência (BALDEZ, 

2016 Apud HADDAD, 2016). Reservado à acumulação financeira e ao setor financeiro, os recursos 

são esvaziados sob os ditames de uma política fiscal restritiva e, no centro disso, os velhos são 

desassistidos (HADDAD, 2016).     

No que tange a saúde pública, alguns dados não só reforçam as noções dominantes a respeito 

do envelhecimento, como também o criam. Em artigo, o diretor da Universidade Aberta da Terceira 

Idade/UERJ, Renato Veras (2014) fala sobre os Novos desafios para o jovem país envelhecido. Dentre 

esses desafios, tendo como pressuposto a transformação demográfico do país, “o Brasil passou de um 

perfil de morbimortalidade típico de uma população jovem para um quadro caracterizado por 

enfermidades complexas e onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas” (p. 330). Neste 

sentido, segundo o autor, apesar de 82% dos idosos do país estarem com sua capacidade funcional 

preservada, a outra porcentagem que mais depende do sistema de saúde fica à mercê dos mais 

variados problemas, uma vez que 

O sistema de saúde não está estruturado para atender à demanda desse segmento etário. [...] 

[Afinal], os idosos consomem mais dos serviços de saúde, suas taxas de internação são bem 
mais elevadas e o tempo médio de ocupação do leito é muito maior quando comparados a 

qualquer outro grupo etário. A falta de serviços domiciliares e/ou ambulatoriais faz com que 

o primeiro atendimento ocorra em estágio avançado, no hospital, aumentando os custos e 

diminuindo as chances de prognóstico favorável. (VERAS, 2014, p. 335). 

É em função disso, dentre alguns outros fatores, que nos EUA, “de 5% a 10% dos idosos 

sejam responsáveis por 60% a 70% dos gastos totais de saúde com a população idosa” (Ibidem, p. 

337). Já no Brasil, em termos gerais, o dispêndio com saúde nos últimos anos, como mostra Saldiva 

e Veras (2018), gira em torno de 8% do PIB (Produto Interno Bruto). Porcentagem pouco inferior a 

Canadá (10,4% do PIB) e Reino Unido (9,9% do PIB), onde é considerado que exista uma equidade 

ao acesso à saúde.  

Os autores acreditam que “o Brasil mantém [...] o financiamento de saúde centrado 

predominantemente no sistema privado de saúde, ao qual têm acesso, somente, cerca de 23% da 

população” (p. 51). “Esse sistema [, por sua vez,] visa favorecer o capital privado em detrimento do 

sistema público” (p.52). “Em outras palavras, as ações praticadas no Brasil parecem indicar que o 
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país não acredita mais no SUS (Sistema Único de Saúde) e articula um processo de terceirização 

dissimulada rumo à privatização” (p. 52). Neste contexto, o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos 

Brasileiros (ELSI-Brasil) divulgou em 2018 que 75,3% dos idosos brasileiros dependem 

exclusivamente do SUS37, a expressividade do número de velhos dependentes do sistema público 

junto ao extensivo projeto de terceirização desses setores esboça o caminho reservado aos idosos 

brasileiros. 

Um pequeno “parêntese” faz-se necessário a esta espécie de incursão senil. Não é o intuito 

deste tópico, muito menos desta pesquisa, fazer uma espécie de “genealogia” das formas de apreensão 

da velhice, mas mais ensaiar, tal como pontuei na introdução desta etnografia, como que inúmeros 

termos, representações e pontos de vista acerca da velhice convergem para uma base compreensiva 

comum, algo que, talvez, torne inteligível os próprios termos pelos quais a velhice é compreensível a 

nível social. Quer dizer, como que essa constelação de significados que rondam a questão do 

envelhecimento inserem-se num esquema sinóptico das oposições pertinentes do tipo bourdesiano, 

onde o olhar que se projeta sobre o fenômeno da velhice, já é em si, um olhar calcado em certos 

princípios de visão e divisão do mundo (BOURDIEU, 2014b [1998])38. Basta se debruçar sobre as 

significações primárias, aquelas que, suspeitosamente, alçam-se como neutras.   

No dicionário Aulete (2013) da língua portuguesa encontra-se, por exemplo, que “velhice” é 

a (1) Fase da vida depois da maturidade, (2) Condição ou estado de velho; “velho”: (1) Que(m) tem 

muita idade, (2) Que existe há muito tempo, (3) Muito usado, gasto, (4) Que está ultrapassado, em 

desuso. Em outro dicionário da língua portuguesa, Houaiss (2004), “envelhecer” alude não somente 

ao sujeito velho em si, mas recorre a outras acepções análogas, tais como “perder o viço, o brilho, o 

colorido”, assim como, “tornar(-se) antiquado, desusado”. No Aurélio (2010), talvez o mais 

                                                             
37 Informações disponíveis em: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44451-estudo-apontaque-75-dos-
idosos-usam-apenas-o-sus. (Acessado em: 25/05/2019). 
38 Pierre Bourdieu (2014b) trabalha o esquema sinóptico das oposições pertinentes a partir da dimensão do gênero em A 

Dominação Masculina. O autor argumenta que as diferenças sexuais ganham seu efeito de realidade, de naturalidade, por 

assim dizer, porque a díade masculino e feminino encontra-se submersa num grande esquema de oposições que é 

responsável por organizar todo o cosmos social:  

Arbitrária em estado isolado, a divisão das coisas e das atividades (sexuais e outras) segundo 

a oposição entre o masculino e o feminino recebe suas necessidades objetiva e subjetiva de 

sua inserção em um sistema de oposições homólogas, alto/baixo, em cima/embaixo, na 
frente/atrás, direita/esquerda, reto/curvo (e falso), seco/úmido, duro/mole, 

temperado/insosso, claro/escuro, fora (público)/dentro (privado) etc., para alguns, 

correspondem a movimentos do corpo (alto/baixo/subir/descer/fora/dentro//sair/entrar). [...] 

Esses esquemas de pensamento , de aplicação universal, registram como que diferenças de 

natureza, inscritas na objetividade, das variações e dos traços distintivos (por exemplo em 

matéria corporal) que eles contribuem para fazer existir, ao mesmo tempo que as 

“naturalizam”, inscrevendo-as em um sistema de diferenças, todas igualmente naturais em 

aparência; de modo que as previsões que elas engendram são incessantemente confirmadas 

pelo curso do mundo, sobretudo por todos os ciclos biológicos e cósmicos. (BOURDIEU, 

2014, p. 16).   
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conhecido dicionário de língua portuguesa, “senil” aparece como um traço próprio da velhice, da 

senilidade, juntamente com o “Muito velho; decrépito”; “Idoso”, por outro lado, numa linguagem 

bastante asséptica e sem grandes alusões, é “que ou quem tem idade avançada”39. Em uma rápida 

busca pela internet por sinônimos de “envelhecimento” é possível encontrar palavras como 

“desgaste”, “abatimento” e “enfraquecimento”; de velho, “gasto”, “acabado”, “puído”, “surrado”, 

dentre outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Na literatura, esse universo representacional declinante é rebuscado e, através de seus 

personagens, essa espécie de cultura senil harmônica é visibilizada em suas formas, talvez, mais 

vibrantes e sensíveis. Em O Cortiço de Aluísio de Azevedo (2012 [1890]), o velho Botelho, agregado 

na casa do português Miranda, comerciante de certo prestígio, resta-lhe a qualidade de um verdadeiro 

parasita:  

E agora, coitado, já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas. Via-se 

totalmente sem recursos e vegetava à sombra do Miranda, com quem por muitos 

anos trabalhou em rapaz, sob as ordens do mesmo patrão, e de quem se conserva 
amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. (AZEVEDO, 2012, p.88). 

Sua imagem deplorável também é explorada no romance oitocentista:  

Era um pobre-diabo caminhando para os setenta anos, antipático, cabelo branco, 
curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor; muito macilento, com uns 

óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma 

expressão de abutre, perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua 
boca sem lábios: viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas, tão gastos, que pareciam 
limados até ao meio. (AZEVEDO, 2012, p.87).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O naturalismo à brasileira de Azevedo também captou outro velho – Libório, morador do 

cortiço de Romão –, mas agora em sua ignóbil morte. Agarrado a sua trouxa de dinheiro, Libório é 

representado de forma quase patética ao longo da cena em que incêndio assola o cortiço:  

Duas vezes tentou erguer-se; duas vezes rolou por terra moribundo. João Romão 

objurgou-lhe que qualquer demora ali seria morte certa: o incêndio avançava. Quis 
ajudá-lo a carregar o fardo, Libório, por única resposta, arregaçou os beiços, 

mostrando as gengivas sem dentes e tentando morder a mão que o vendeiro estendia 

já sobre as garrafas.  
Mas, lá de cima, a ponta de uma língua de fogo varou o teto e iluminou de vermelho 

a miserável pocilga. Libório tentou ainda um esforço supremo, e nada pôde, 

começando a tremer da cabeça aos pés, a tremer, a tremer, grudando-se cada vez 

mais à sua trouxa, e já estrebuchava, quando o vendeiro lha arrancou das garrafas 
com violência. Também era tempo, porque, depois de insinuar a língua, o fogo 

mostrou a boca e escancarou afinal a goela devoradora. 

O tratante fugiu de carreira, abraçado à sua presa, enquanto o velho, sem conseguir 
pôr-se de pé, rastreava na pista dele, dificultosamente, estrangulado de desespero 

senil, já sem fala, rosnando uns vagidos de morte, os olhos turvos, ele todo roxo, os 
dedos enriçados como as unhas de abutre ferido. (AZEVEDO, 2012, p. 296).  

                                                             
39 Me estenderei sobre a distinção entre “Velho” e “Idoso” no próximo tópico. 
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Outra morte literariamente curiosa é a de Mocinha, personagem do conto Viagem à Petrópolis 

de Clarice Lispector (1999 [1964]). Antes do seu fim, Clarice a representa:  

Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava 

só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre, as mãos repousavam sobre o vestido 

preto e opaco, velho documento de sua vida. No tecido já endurecido encontravam-
se pequenas crostas de pão coladas pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança 

do berço. Lá estava uma nódoa amarelada, de um ovo que comera há duas semanas. 
E as marcas dos lugares onde dormia. (LISPECTOR, 1999, p. 63) 

A velha maranhense, vivia de caridade, já não se sabia mais nem como e porque, num pequeno 

quarto nos fundos de uma casa grande em Botafogo (RJ). Esquecida pela família que lhe abrigava, 

Margarida (seu verdadeiro nome) foi despachada para a casa de parentes da família acolhedora sob a 

justificativa de lhe haver mais espaço. Lá, novamente recusada, Mocinha, sorridente e um tanto 

extraviada da realidade, sai para passear. Antes de tomar o caminho de volta ao Rio, a velha anda 

pela estrada à fora a contemplar, quando cansada, senta-se sob uma pedra e, com a cabeça encostada 

numa árvore, morre.     

*** 

Essas homologias biologizantes, padrões estéticos joviais, apreensões estatais e até sujeitos 

ficcionais pouco ou nada fazem sentido para outros contextos sócio-culturais. Entre os hotentotes, 

povo seminômade africano, relatado por Simone de Beauvoir (2018, pp. 56-57), por exemplo, eram 

os velhos quem mantinham a coesão da comunidade. Protegidos dos poderes sobrenaturais em função 

de suas idades (para este povo, já se é velho aos 50 anos), os velhos presidiam os ritos de passagem 

da comunidade e eram os únicos que, imponentemente, podiam transitar entre os indivíduos 

fronteiriços. Por conta de já terem percorrido todos os períodos da vida, os velhos estariam, segundo 

os preceitos dessa sociedade, acima do bem e do mal.  

Para os Bantus – grande grupo etnolinguístico radicado, sobretudo, na África subsaariana –, 

seus velhos eram as entidades vivas mais importantes para a sociedade. Composta por, pode-se dizer, 

“elementos visíveis” (crianças, adultos e velhos, por exemplo) e “elementos invisíveis” 

(antepassados, deuses, entidades sagradas e elementos da natureza), os velhos eram os que, em vida, 

mais próximos chegavam de seus ancestrais e, por tal posição, intermediavam a comunicação entre 

os mundos. Além disso, os velhos faziam-se importantes sobre outras frentes: os griots – os de mais 

idade, em sua maioria – eram importantes personagens políticos. Através da oralidade, eles detinham 

o monopólio das narrativas, seus conteúdos moralizantes e suas formas de transmissão (PADILHA, 

2007).  

Em um contexto não tão espacial e temporalmente longínquo, Anderson Almeida e Flávio de 

Almeida (2019) trabalham, em recente pesquisa, como que para um grupo de mulheres transexuais 

da cidade de Goiânia (GO) o envelhecimento é uma conjugação entre suas idades cronológicas e o 
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aniversário de transição ao novo gênero. Neste sentido, a pesquisa evidencia, dentre outras coisas, 

quão simbólicas são as demarcações etárias, uma vez que o grupo estudado para além de não seguir 

uma linearidade socialmente esperada – nascimento, crescimento, fase adulta, relacionamentos, 

família, reprodução, envelhecimento e morte –, considera-se em pleno processo de envelhecimento 

assim que superam os 35 anos idade, isto é, quando as interlocutoras estariam superando as 

expectativas de vida da população trans40.                                                   

Tão culturalmente arbitrárias quanto as percepções de velhice acima supracitadas, “faixa 

etária” é um daqueles princípios de classificação, a princípio tão naturais quanto a cor do céu, que 

fora forjado a partir de um grande esforço de certas instituições e agentes, tal como o sistema escolar, 

médico, o mercado de trabalho e a proteção social, tal como argumenta Lenoir (1996 Apud FELIPE 

e SOUSA, 2014). Guita Debert (1998) em Pressupostos da reflexão antropológica sobre a velhice 

deposita na periodização da vida e as categorias etárias de uma sociedade uma importante chave de 

compreensão para a produção e a reprodução social. Ausente na maioria das sociedades não-

ocidentais, argumenta a autora, a idade cronológica é um mecanismo básico de atribuição de status e 

definição de papéis, independente, por exemplo, da estrutura biológica. A idade cronológica, dentro 

dessa compreensão, foi estabelecida como um elemento simbólico e econômico, mas não menos 

eficaz, que marcaria a procedência de um quadro por outro, a saber, a esfera política jurídica sob a 

esfera familiar e a de parentesco.   

As “idades da vida”, segundo Philippe Ariès (2018), historiador francês e contemporâneo de 

Beauvoir, remontam aos tratados pseudocientíficos da Idade Média: “A idade do homem era uma 

categoria científica da mesma ordem que o peso ou a velocidade o são para nossos contemporâneos.” 

(Ibidem, p.4). As crianças, grupo etário diametralmente oposto ao aqui estudado, dentro desta 

teleologia unilinear, segundo o autor, surgiram, isto é, compreenderam-nas enquanto seres distintos 

dos adultos a partir de um fenômeno relativamente recente e datável. Dentro de um longo processo 

iniciado nos fins do século XVII, a despeito da escolarização – movimento iniciado a partir de um 

grande esforço de moralização dos homens alçado “pelos reformadores católicos ou protestantes 

ligados à Igreja, às leis ou ao Estado” (Ibidem, p. xi) – e de uma espécie de revolução sentimental, a 

família se tornou um lugar de afeição entre cônjuges e filhos. Essa afeição se expressou, sobretudo, 

na importância que se passou a atribuir a educação. Assim, por essas linhas históricas é que se 

costuraram a ideia de infância. 

Um equivalente à construção sócio-histórica da infância, narrada por Ariès (2018), talvez, seja 

um dos desdobramentos daquilo que Norbert Elias (2011 [1939]) chamou de O processo civilizador. 

                                                             
40 Este ponto pode ser verificado em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-

vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-
da-media-nacional. (Acessado em: 15/01/2020). 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional
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No ínterim desse suposto desenvolvimento que, por sua vez, forjou a imagem que o Ocidente tem de 

si mesmo, a supressão, a autorregulação e o constrangimento deram o tom microscópico que 

distanciou na superfície da vida social e na consciência individual a estrutura de personalidade e 

comportamento de crianças e adultos. Mas o que isso, especificamente, tem a dizer sobre o 

envelhecimento?  

Na mesma medida em que a infância e a vida adulta instituíram-se como categorias 

específicas, momentos distintos dentro de uma mesma teleologia, a velhice passou a corresponder ao 

definhamento lógico nessa linha hipotética de quase integral ascensão. O primeiro, tal como resgatei 

acima, construído sob o prisma da afeição familiar, da época de brincar e ir à escola se distancia 

fortemente do segundo; o adulto, no que lhe concerne, lapidado sob os ditames da independência, 

responsabilidade, autonomia e maturidade é imbuído de direitos e deveres; ao velho resta, somente, 

o recolhimento interior e a reclusão da moradia. Em suma, aos últimos, tal como o mesmo Elias 

(2001) ressalta em outro trabalho, A solidão dos moribundos, restam-lhes os bastidores da vida social. 

Ou seja, restam-lhes os bastidores das políticas públicas, à relegação da visibilidade estética, a pouco 

feição ficcional, o conformismo à dura realidade da natureza e a constante necessidade de 

dependência. 

2.1.2. Idosos x Velhos  

Para escapar ou retardar o inescapável, leituras e prescrições individualizantes vendem e 

prometem, cada dia mais, nos comerciais de tevê e nas mídias sociais soluções rejuvenescedoras que 

apontam para uma suposta melhor qualidade de vida. Contracorrente às percepções mais comuns, a 

chamada Terceira Idade – acompanhada por uma série de outros termos eufemísticos, tais como 

“melhor idade”, “meia-idade” e “aposentadoria ativa” – há já algumas décadas têm revisto os 

estereótipos negativos da velhice e coroado os velhos não conformados com a deterioração e 

decadência de seus corpos (DEBERT, 1997). Não mais “velhos”, os engajados na missão da Terceira 

Idade tornam-se o que chamam de “jovens idosos” (MARQUES, 2004).  

É, principalmente, a partir dos anos 1970 que, discursivamente, o envelhecimento passa a ser 

tratado como um “momento de aproveitar a vida” e “revisitar antigos projetos”:  

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, e também à criação de especialidades 
profissionais. (ALCÂNTARA, 2009, p. 15). 
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Nesse contexto, segundo Guita Debert (1997), operaram-se uma série de disjunções 

semânticas, sendo as principais: a aposentadoria deixa de ser um marco relativo à passagem para a 

velhice; e a juventude não mais corresponde a uma única faixa etária, mas transforma-se em valor. 

Estilos de vida e de consumo tornam-se, agora, acessíveis àqueles que se pretendem joviais.  

Sendo a geriatria e a gerontologia as principais instâncias de produção dessa verdadeira 

ideologia da velhice, elas passam a postular, segundo suas próprias crenças, um modelo prático do 

tipo “como se viver a velhice”. Imbuídas da autoridade de reivindicar e formular projetos para e em 

nome dos idosos, a geronto-geriatria sintetiza uma espécie de “caminho das pedras” rumo a um 

envelhecimento, pretensiosamente, sem velhice. Um conjunto de novas representações sobre o 

envelhecimento é, agora, sustentada pelo tripé: educação, trabalho e família (HADDAD, 2016). 

Sob as linhas desse receituário, propõe-se uma “pedagogia da velhice” para que os indivíduos, 

muito antes da aposentadoria, aprendam sobre a “arte de envelhecer” e saibam se prevenir para melhor 

chegarem nessa fase. Além de uma educação para a velhice, o trabalho é inserido aí como o melhor 

remédio contra os problemas advindos da inutilidade senil, para que a vida da pessoa continue tendo 

sentido na velhice, envolver-se em tarefas ou mesmo retornar ao trabalho assalariado fazem-se, 

segundo essa lógica, necessários. E, por fim, a família aparece como um importante elo que mantém 

aceso as relações sociais do idoso para que este, por exemplo, não caia na letargia tal qual a dos velhos 

asilados (Ibidem). 

Na esteira desse processo, constituições, cartilhas e legislações foram atualizadas. A fim de 

repropor a figura física e psicológica do velho, geriatria e gerontologia tornam-se instrumentos 

estatais (Ibidem). O Estatuto do Idoso41 (BRASIL, 2003) delimita como “idoso” todos aqueles com 

idade igual ou superior a 60 anos, isto é, um grande grupo cronológico investido de amplos direitos 

e deveres.  

O termo idoso, em substituição do termo velho, agrega novas visibilidades e 

positividades. O termo velho é ainda carregado de um sentido pejorativo 

historicamente ligado a idéias negativas como feio e mau que aparecem nas histórias 
infantis (bruxas e madrastas), ou como ser improdutivo, inativo, criado pela 

sociedade moderna, que colocou no trabalho o sentido da dignidade humana. 
(MARQUES, 2004, p. 66). 

A despeito dos avanços políticos, o velho deixa menos de ser velho do que a diluir-se no 

interim das representações estatais. O “problema da velhice” já devidamente universalizado e 

equacionado sob a premissa do que Eneida Haddad (2016) chamou de “velho fictício” – o idoso, por 

                                                             
41 A título de curiosidade, o termo “envelhecimento” aparece 11 vezes no Estatuto do Idoso, “velhice”, apenas uma vez e 

os termos “velho” e seus principais correlatos (“velhos”, “velha” e “velhas”, por exemplo) não aparecem nenhuma vez. 

Algo que, talvez, demonstre o esforço institucional de abandonar essa nomenclatura que suscita as inúmeras homologias 
tratadas até aqui.   
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excelência – convoca, subjacentemente, o complexo disciplinar contemporâneo reservado a eles: 

preservar o “corpo-produto” para que o custo social dos velhos diminua.    

Dessa forma, “a dissolução dos problemas da velhice nas representações aguerridas da terceira 

idade [...]” (p. 128) tem produzido uma espécie de “reprivatização da velhice” que, por sua vez, tem 

responsabilizado individualmente a qualidade da velhice. 

Neste sentido, o fosso que se abriu entre “idoso” e “velho” revelam os processos sociais pelos 

quais não só um termo, mas todo um conjunto de representações que produzem efeitos práticos 

verdadeiros, foram forjados. O “idoso”, dentro desse quadro, passa a ser uma forma de reivindicação 

de realocação nos sistemas de visão e divisão do mundo, isto é, um esforço de (re)semantização de 

uma carga lógica negativa – onde se vê todo um universo de significados semelhantes ou homólogos: 

decrepitude, declínio, deterioração, dependência, desgaste etc – que foi sócio-historicamente relegado 

ao que é considerado “ser velho”. Este processo é relatado por Debert: 

A tendência contemporânea é, no entanto, a inversão da representação da velhice como um 

processo de perdas e a atribuição de novos significados aos estágios mais avançados da vida, 

que passam a ser tratados como momentos privilegiados para novas conquistas guiadas pela 
busca do prazer. As experiências vividas e os saberes acumulados são ganhos que 

propiciariam aos mais velhos oportunidades de explorar novas identidades, realizar projetos 

abandonados em outras etapas da vida, estabelecer relações mais profícuas com o mundo dos 

mais jovens e dos mais velhos. (DEBERT, 1997, p.127).  

Vê-se então como que “idoso” acaba que por incorporar atributos circunscritos ao universo 

semântico da independência, autonomia, jovialidade, dentre outros; em oposição ao “velho”. Insisto 

no argumento, o “idoso” conserva uma certa ambivalência, pois do mesmo modo em que ele separa 

e hierarquiza o envelhecer individual, ele também, em certo sentido, se estabelece como a unidade e 

a experiência preferível e desejável de se envelhecer, ao contrário da do “velho”.  

Um dos principais pontos, se não o principal, que costura tais distinções, eu diria, é o 

pertencimento de classe já que “[...] os velhos ricos e saudáveis não são objeto de preocupação das 

políticas públicas, pois nem chegam a ser reconhecidos e nomeados por sua pertinência a um grupo 

etário, mas sim pelo seu poder e pelo lugar social distinto que ocupam na sociedade” (SOUZA et al., 

2011, p.191, grifo meu). Os velhos, portanto, detentores de corpos que não respondem mais às 

demandas individuais são percebidos, então, como frutos de transgressões e, por isso, não são 

merecedores de piedade (DEBERT, 1997).  

*** 

Velhice, portanto, ao menos no imaginário Ocidental, é tradicionalmente atrelado a uma 

espécie de múltiplas decadências – psíquica, corporal, produtiva, interacional, etc. Todas elas, 

contudo, encontram inteligibilidade no corpo velho. Não é preciso servir-se de grandes teorias 

sociológicas ou linguísticas  que colocam a linguagem como subjacente aos processos de apreensão 



64 

 

da realidade, ou seja, de que a linguagem circunscreve as possibilidades do “real”42 para compreender 

que o envelhecimento se materializa no corpo velho ou, ao menos, naqueles que não aparentam ser 

mais joviais. Quer dizer, velhice é, dentro do andaime conceitual Ocidental43, o corpo velho e sua 

subjetividade, porque em termos imagéticos está é a representação possível, inteligível.  

Assim, lançar mão de uma interpretação socioantropológica, ou seja, privilegiar os aspectos 

socioculturais em uma análise não implica, por sua vez, negar os inúmeros processos biopsíquicos 

que atravessam a constituição do ser humano, sobretudo em seu inevitável envelhecimento. Trata-se 

mais de realçar como que esses processos não são acabados em si e que, por isso, não são somente 

apreensíveis em termos de um saber biomédico; pertencem mais àquilo que Marcel Mauss (2003) 

chamou no célebre As técnicas do corpo de "homem-total" – a tríplice consideração de que o Homem 

é um ser biopsicossocial.    

2.1.3. Envelhecimento como conceito de experiência-próxima e o “interno” como gênero 

Acudido por tais representações, seus homólogos e até seus contra temas, o corpo de 

funcionários e os internos da instituição aqui estudada acompanhavam, acentuando ou acobertando 

traços convenientes, cada um à sua maneira, o verdadeiro imaginário que se constituiu ao entorno do 

envelhecimento e da velhice. Essa adesão ao campo semântico declinante do “velho” ficava evidente, 

por exemplo, como no caso em que Iracema denunciava a mim a suposta “sem vergonhice” dos velhos 

homens daquela instituição. Em 21/08/2019, registrei a ocasião em meu diário de campo: 

Assim que deixei Penha na porta do refeitório, sentei com Iracema. Ela olhava, 

amparada pelo seu andador, com menosprezo para Lacerda que, por sua vez, saía do 

refeitório se escorando pelas paredes, mas cantarolando. Depois disso, Iracema 
exclama: “Aqui só tem resto de homem!”. Queria que ela falasse mais sobre essa 

impressão, então pedi para ela me explicar o que quis dizer. Irritada, a velha 

respondeu: “Eles estão aqui bebendo, comendo e dormindo de graça, porque o 

Estado paga por tudo isso. Isso é coisa de gente sem vergonha”. Ela refere-se aos 
homens que, em sua maioria, encontram-se com o vigor físico e mental melhor que 

o das mulheres da instituição e que, portanto, em seu entendimento, poderiam “estar 

lá fora”, mas, ao invés disso, vivem ali usufruindo de certos recursos que poderiam 
ser destinados para outros mais debilitados.   

Também como categoria de autoidentificação, os desdobramentos da velhice como uma 

imagem de si beiravam a autodepreciação. Como é o caso de Stella (77 anos) que após uma atividade 

em 09/05/2019 que envolvia estímulos cognitivos e físicos, promovida semanalmente pela psicóloga, 

relatou ter medo de ser “mandada embora” da instituição, já que não teria para onde ir. Para conter a 

                                                             
42 Para uma teoria sociológica e filosófica acerca do assunto ver, por exemplo, Berger e Luckman (2017). Sobre um 

olhar linguístico sobre tal ponto, ver, por exemplo, a Hipótese Sapir-Whorf (SAMPAIO, 2018). 
43 Os andaimes, no que lhes concernem, não são plataformas inteiramente fixas e imóveis, tal como salientou em conversa 

pessoal a antropóloga Potira Faria, filha de um arquiteto, portanto, entendida do assunto. O mais interessante nessa 
observação é a de que essa estrutura, normalmente feita para se chegar e dar acesso a algum lugar, pode, com não muita 

dificuldade, ser desfeita.  
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preocupação da idosa, a psicóloga e suas estagiárias tentaram acalmá-la falando o quanto a queriam 

ali, Stella então respondeu: “Por que [me querem aqui] se eu sou tão improdutiva e não faço nada?!”. 

Outra situação, contudo, menos dramática, foi a de quando cumprimentei um idoso perguntando se 

tudo ia bem com ele. O idoso em questão respondeu, prontamente, de maneira jocosa que tudo ia 

bem, exceto pelo seu corpo, pois “tudo estava podre”.   

Na esteira das apreensões asilares da velhice, um saber prático folk com alto poder de 

verificação e eficácia se desenvolveu. A velhice ao receber toda sua inteligibilidade no corpo 

decrépito do velho acabou que por esbarrar, no interior do asilo, em outro advento, a saber, o da 

institucionalização e, tal como sinalizei nas últimas linhas do primeiro capítulo, a noção de “velho” 

quando unida a de “institucionalizado” tornava-se indissociável. Uma dupla negativa, cujos 

componentes são pouco apreensíveis, entretanto, bastante figuráveis desvelou-se. Segundo a leitura 

de alguns funcionários, uma espécie de dupla declinação ocorria quando esses dois fatores eram 

somados.   Em passagem retirada de meu diário de campo, relato em 02/05/2019 o resultado de minha 

conversa sobre o ponto em questão com a fisioterapeuta e a psicóloga da ILPI: 

A leitura de que o envelhecimento é um declínio é claro na fala das profissionais. Tal 

pressuposto é tido como natural, biológico. Ao passo que a condição de internamento 

potencializaria isso, além de dar novos contornos a esta decadência. A institucionalização, 

explica a profissional da psicologia, produz uma decadência a mais no idoso, acelera o 

desmantelamento de suas faculdades mentais. Ela cita ainda o caso de um idoso que 

apresentou uma grave piora após ser incorporado ao abrigo. O idoso em questão morava 

sozinho em sua residência próximo a de sua filha, em função de sua incontinência urinária, 

o idoso vivia sujo de urina, motivo este que levou seus vizinhos denunciarem o caso ao 

Ministério Público. Ele foi, então, encaminhado para a instituição e, segundo a profissional, 
desde então, o idoso apresenta uma grave deterioração cognitiva junto a um quadro de 

agressividade e isolamento social. (grifo meu). 

A assistente social da instituição também deu sua visão sobre a questão. Em 05/09/2019, ela 

me revelou que: “No envelhecer as coisas acontecem muito rápido nesse sentido do corpo: a 

imunidade está baixa, ele fica doente facilmente... Agora imagine, o idoso nessa situação [de 

asilamento] entra num declínio muito maior!” (passagem retirada do diário de campo). 

Em 05/11/2019, em conversa com o médico da instituição, Hugo (um homem já na casa dos 

60 anos de idade), tal compreensão foi revestida sob à luz do conhecimento médico. Em suas palavras, 

o paciente, quando em situação de asilamento, corria sérios riscos de ser acometido por 

desestabilidades comportamentais e emocionais que por fim, poderiam se somar a, já delicada, fase 

da velhice. Ele citou o caso de Amorim (69 anos), um velho com deficiência física que, apesar de ter 

entrado na instituição em 2012 “completamente lúcido”, com o passar dos anos perdeu cerca de 90% 

a 95% de suas funções cognitivas. Se antes, enfatizou o profissional, o velho, ao menos cambaleava 

pelo abrigo com seu andador, depois, o interno pouco se aventurava pelo pátio, como nos antigos 

passeios.  
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O velho institucionalizado, portanto, capturado no interior de um saber médico-clínico 

tornava-se, em nome do controle e da averiguação de dados internos, analisado, monitorado e, 

inclusive, vigiado. Cadeias explicativas foram, então, arregimentadas – a “lucidez” ou a sua ausência, 

os graus de dependência, as “doenças da velhice” e o advento da institucionalização – para 

compreender os fenômenos que ocorriam com esse potencial paciente, tal como o médico nomeou.   

Ao discorrer sobre a Medicina e como ela, ao longo do tempo, na busca de uma eficácia 

própria, cindiu o indivíduo de seu próprio corpo, Le Breton (2011) assinala o quanto doente e paciente 

são considerados entidades anônimas e passivas no seio mesmo do tratamento médico: 

Essa visão da doença só pode conduzir o doente a depor-se passivamente entre as 
mãos do médico, e a esperar que o tratamento recebido faça seu efeito. A doença é 

outra coisa que não ele; seu esforço em curar, sua colaboração ativa não são 

considerados essenciais. O paciente não é encorajado a interrogar-se acerca do 
sentido íntimo de seu mal, nem a envolver-se. Pede-se justamente que ele seja 

paciente, que ele tome sua medicação e espere pelos seus efeitos. (LE BRETON, 
2011, p. 288).  

É bem verdade que as ILPI’s não podem ser consideradas, propriamente, unidades de saúde, 

tal como esclareci ainda no primeiro capítulo. Algo que foi alvo de objeções de funcionários, mas, 

sobretudo, do médico uma vez que, segundo ele, não ser uma unidade de saúde impunha uma série 

de restrições no que tangia ao seu atendimento. Na minha conversa com o profissional, a que acima 

resgato, registrei: 

Por trabalhar em uma ILPI, Hugo diz que sua área de atuação é enormemente 

reduzida. O médico justifica que por uma série de determinações contidas no 
regimento do abrigo, ele e as enfermeiras da instituição não podem prestar, por 

exemplo, certos atendimentos de caráter emergencial. Falando em hipóteses, Hugo 

argumenta que se um idoso quebrar a perna, ele, teoricamente, teria de ser 

encaminhado para o hospital público central da região. [...] O médico diz que não 
pode efetuar nenhum tipo de procedimento cirúrgico ou mesmo médico, porque, para 

além de não contar com os materiais, ambiente e pessoal especializado para isso, as 
ILPI’s limitam a área de atuação dos seus profissionais.  

Em função de tais limitações, Hugo frisou que ele, as enfermeiras e os estagiários do curso 

técnico de enfermagem prestavam um serviço que era, basicamente, o de “vigilância” sobre os idosos. 

Assim, se, por um lado, a “vigilância” aparecia na acepção dada por Washington, o diretor da 

instituição, como uma coextensão do controle que o seu cargo demandava desvelado, por exemplo, 

em sua enorme atenção aos monitores que transmitiam em tempo real as câmeras instaladas pelo 

abrigo ou pela estratégica posição de sua sala44; por outro, a vigília médica acoplava-se a outros 

                                                             
44 A sala do diretor localiza-se na parte mais alta do prédio mais imediatamente próximo à entrada da instituição. Da sua 

sala pode-se observar muito do que se acontece lá embaixo: quem entra e quem sai do asilo; a circulação de velhos, 

funcionários e estagiários pelo pátio, refeitório e outras salas; além de ficar de frente para o segundo andar do outro prédio 

do abrigo, onde localizam-se os dormitórios e a enfermaria. Uma analogia, em certos sentidos, possível é com o 
panoptismo de Foucault (2018) em Vigiar e Punir, baseado no edifício panóptico de Bentham. Nessa estrutura   

arquitetônica e óptico, o poder penetra nos detalhes mais capilares da existência. Os aspectos panópticos, talvez, mais 
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signos. Acompanhado da “manutenção”, do “reparo” e da “observação”, o termo supracitado 

enfatizava a constante necessidade por parte de toda a equipe técnica e de estagiários da revisitação 

àqueles velhos corpos institucionalizados, sem sombra de dúvidas, definhantes e, potencialmente, 

irrecuperáveis.     

Em linhas gerais, o trabalho desses funcionários assentava-se no exercício de manter aqueles 

corpos: repará-los com curativos, ataduras, remédios prescritos, banhos e outros cuidados. Nesse 

sentido, tal trabalho assemelha-se muito à própria Medicina Paliativa trabalhada por Rachel Aisengart 

Menezes (2004), onde o paciente FPT, tendo a certeza da morte em seu horizonte, nada podia fazer, 

se não se preparar e diminuir suas dores. Nesse processo, manter uma imagem do corpo era crucial 

(Ibidem). Tal aproximação é coerente uma vez que ingressar em um asilo, geralmente, não vem 

acompanhado com um projeto de retorno à família e a comunidade (CHRISTOPHE e CAMARANO, 

2010). 

Mais uma categoria, a de paciente, portanto, emergiria nesse imbróglio de teimosas 

nomenclaturas que cismam em acompanhar os velhos asilados? Desse ponto de vista, o velho asilado 

enquanto paciente era menos a imputação de mais um papel desqualificante do que um eixo 

perceptivo possível, um desdobramento das próprias formas pelas quais a velhice e, ainda por cima, 

a velhice institucionalizada encontrava-se sintetizada na semântica declinante. Enquadrado pelo saber 

médico-clínico, os internos eram despojados de autonomia, fossem eles dependentes ou 

independentes, fossem eles “sem vergonha” – tal como Iracema ressalta em passagem acima – ou 

“ajuizados”. Todos, sob esse enquadramento, em maior ou menor grau, desempenhavam o papel de 

depender.  

Isso podia ser observado, por exemplo, no baixo número de idosos que, à época do trabalho 

de campo, tinham autorização formal para saírem da instituição para passeios. Somente dois internos 

tinham tal autorização, mas ao final de minha estadia como antropólogo, eles não saíam mais: o 

primeiro desenvolveu problemas renais que o impunham cuidados quase que permanentes e o 

segundo idoso pouco saía de seu quarto, os funcionários alegavam que ele poderia estar passando por 

um quadro depressivo.   

Pela parte dos idosos, a dependência não conferia, necessariamente, o selo da passividade e o 

da letargia, ao contrário, depender autorizava cuidados e convidava favores. Penha, o idoso cego, 

costumava pedir de tempos em tempos para que Rodrigo, o segurança da instituição, aparasse seu 

cabelo; no mesmo sentido, Carlos solicitava, com certa regularidade, algum estagiário para fazer sua 

barba. Para Stella, idosa que resgatei há pouco, uma semana sem os estimulantes encontros com a 

                                                             
relevantes a esta analogia é a de que nesse aparelho, através dos seus dispositivos, é permitido ver incessantemente e, 

além disso, um verdadeiro maquinário arquitetônico assegura dissimetrias, desequilíbrios e diferenças.  
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psicóloga e sua equipe era uma semana incompleta; para Maria, tal como demonstro a seguir em uma 

passagem do meu diário de campo em 28/03/2019, estar no pátio significava uma ótima oportunidade 

de conseguir lanches e demais quitutes da venda imediatamente à frente da instituição:    

Maria reclamou de fome e pediu para que Rodrigo comprasse café na vendinha. Ele 

negou, explicando que isso poderia lhe causar problemas junto a direção. Maria, 

então, convenceu Aleixo, o motorista da instituição, para que ele fosse lá fora e 
pegasse para ela um café e um sanduíche com ovo e queijo.  

O café chegou primeiro, Maria ficou irritada porque queria os dois ao mesmo tempo. 

Ela demorou pouco menos de 1 hora para comer o pão, a ausência de dentes, tal 

como ela explicou, lhe impedia de alçar maiores mordidas. Maria falou com mais 
algumas pessoas, pois queria mais café. Cláudio, o supervisor-geral do abrigo, foi no 

refeitório e lhe trouxe uma grande caneca. Maria deu o restante do sanduíche e um 
pouco de seu café a Letícia, uma querida amiga apaixonada por café e queijo. 

Em suma, a dependência e a “disautonomia” quando forjadas, sob a luz da vulnerabilidade 

dos internos, eram capazes de criar e de darem respaldo, a um só tempo, ao velho asilado como 

alguém em condições de estar onde estava. Sendo assim, um curioso fenômeno começou a se 

abrilhantar para mim, a partir da observação de tais fenômenos: a possível formação de um gênero 

entre os internos. Apenas algumas visitas após minha inserção na ILPI, em 2017, pude observar, a 

partir das minhas conversas com funcionários e internos, que um par de categorias se sobressaiam:   

As interpretações que fiz [...] dessas conversas endossaram bastante [...] uma 

concepção homogeneizadora que excede as dicotomias sexuais e os entende, muitas 

vezes, como apenas “idosos” ou “velhos”. Logo, nessa percepção, vejo que “idoso” 
ou “velho” não é só um aspecto culturalmente associado a uma “fase biológico” da 

vida, mas também como um gênero. (diário de campo, 19 de outubro de 2017, grifo 
meu). 

Mas o campo foi implacável, reinseriu e replicou o fosso existente entre velhos e idosos, tal 

como trabalhado no tópico anterior, embaralhando, então, minhas interpretações primárias acerca do 

gênero. Numa conversa com o médico da instituição, ele buscou traçar em seu julgo distinções entre 

a díade supracitada, onde o “velho” diferenciava-se de maneira latente do “idoso”. Registrei em 

05/11/2019, no diário de campo, o conteúdo de tal conversa: 

O médico buscou distinguir, explicitamente, os termos “velho” e “idoso” após eu lhe 

fazer uma pergunta que, talvez, tenha lhe causado certo incomodo. Perguntei a Hugo 
qual seria, afinal, a diferença entre ele (um homem com seus 60 e tantos anos) e os 

demais idosos da instituição. Ele respondeu que, primeiramente, deve-se separar o 

“idoso” do envelhecimento. Para o médico, a categoria “idoso” está muito associada 
aos termos institucionais, ao campo das leis e das constituições. “Idoso”, ele 

continua, é voltado para aqueles quem tem idade igual ou acima de 60 anos. Para 

ele, pertencer a esta categoria etária permite ao indivíduo uma série de direitos, tais 

como o direito a vaga exclusiva ou a gratuidade no transporte público, por exemplo. 
Hugo continua: “Eu, por exemplo, sou um idoso independente, dirijo meu carro, 

venho ao trabalho, vou ao banco quando tenho de ir, falo com o gerente [do banco] 

quando tenho de falar... Mas, agora, velhos são aqueles que, mesmo mais jovens que 
eu, não tem autonomia... São dependentes dos filhos, da família...   
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A lógica do médico parecia ter ressonância com a realidade institucional. Certa vez, quando 

eu observava a realização de um evento de caridade na instituição, a lógica do “velho” / “idoso” 

transcorreu em termos práticos bastante apreensíveis. Em 14/12/2019 registrei a ocasião em meu 

diário de campo: 

Hoje foi dia de festa, fiquei sabendo que se tratava de um evento organizado por 
professoras da rede pública de ensino, mulheres, em sua maioria, com seus 50, 60 

anos de idade. Fora a ocasião de ânimo (com muitas comidas e sucos), algumas 

demarcações apresentaram-se muito visíveis, “gritaram”. Todos os idosos 
institucionalizados estavam sentados, à exceção de Rita que, por sua vez, 

perambulava pelo pátio. Mesmo os idosos mais “independentes”, apesar de volta e 

meia trocarem de lugar, ficaram em lugares quase fixos durante toda a festa.  

O mais evidente talvez tenha sido aquela verdadeira horda de cadeirantes e demais 
idosos sentados em um semicírculo, eles esperavam seus petiscos enquanto que 

olhares, alguns igualmente idosos, os rondavam mais ou menos piedosos ou 

caçoadores. Idosos em pé, velhos sentados, era o que se via.   
Os, de fato, velhos formavam quase uma roda que cobria toda a extensão do grande 

pátio. Eles estavam postados em suas cadeiras de modo a melhor serem servidos 

pelos transeuntes. Instaurou-se um verdadeiro trânsito de alimentos e, pelo o que 
puder ver, Romão e Xavier comeram bastante. A maioria daqueles que estavam 

sentados portavam gorros natalinos, já que a época se aproxima. [...] 

Um dos homens que participou da ação caridosa fitou, por um longo tempo, Pablo. 

[...] Custou a tirar os olhos do velho e quando tirou não demorou a acionar um jeito 
polido e jocoso de tratamento que se dá, geralmente, aos mais velhos. Talvez tenha 
sido uma das formas de contornar o embaraço que a visão do nonagenário suscitava. 

Além do possível embaraço ou repulsa que, no interior das relações sociais, o velho suscitava, 

tal qual os moribundos de Norbert Elias (2001), não existia, apesar de tudo, um consenso, ao certo, 

quanto a acepção dos termos, dentro do asilo, “velho” e “idoso”. Desdenhoso a tais nomenclaturas 

distintivas, Carlos, um interno, numa de suas corriqueiras reflexões, devolveu o “declínio” ao idoso 

e coroou, em 28/05/19: “Essa é a vida do idoso: poucos conseguem chegar até aqui com alguma 

coisa”. Ou, como em tantas outras situações, o velho brindava o fim de nossas desafortunadas 

conversas com um: “É, meu filho... a terceira idade é o fim mesmo”. 

Assim, “idoso” e “velho” foram termos que, apesar de terem sido eficazes até certo no ponto 

na leitura deste contexto social, mostraram-se muito rapidamente sua fluidez, diluíram-se. A 

especificidade asilar parecia, por sua vez, tornar indistinto tais termos, ou seja, no interior da 

gramática local, operava-se algo como uma dissolução de tais conceitos na carne mesmo do interno 

dependente. O claustro físico do asilo transbordava e enclaustrava, a nível das possibilidades 

representacionais, o seu próprio interno e uma horda de pretensos iguais emergia sob os auspícios da 

dependência45. Neste sentido, pouco importava se fossem “idosos” ou “velhos” aqueles que eram 

assistidos, contato que fossem assistidos. 

                                                             
45 A individualidade do interno, quando era resgatada pelos funcionários, era acoplada a uma série de categorias médico-

clínicas que diziam respeito a condição de paciente, tal como, por exemplo, a de diabético, cadeirante, acamado, 

deficiente, lúcido, não-lúcido, autônomo, dentre outras possíveis 



70 

 

Condesado pelo envelhecimento e pelo advento da institucionalização, o gênero e suas 

demarcações no contexto etnográfico pesquisado eram menos constituídos a partir das distinções 

sexuais, ainda que estas fossem percebidas, do que pelo cumprimento do papel de interno. Ou seja, 

aquele que não (mais) detinha autonomia sobre si e, em linhas gerais, dependia, tal qual o paciente 

no tratamento de sua doença (LE BRETON, 2011), era revestido pelo gênero de “interno”. Logo, se 

o “velho” no Ocidente encontrou sua inteligibilidade no corpo daqueles de mais idade, sendo aquele 

o corpo onde o definhamento se fez mais presente e a alteridade se mostrou mais absoluta, tal como 

argumentei no tópico Idosos/Velhos; o corpo dos meus interlocutores, ao reunirem os atributos dessa 

mesma velhice indesejável junto aos desqualificantes marcadores da institucionalização, 

potencializaram e radicalizaram tais rubricas sob o corpo do “interno”. 

Do ponto de vista analítico, segundo Groisman (1999b) em Duas abordagens aos asilos de 

velhos, a história social desses espaços, fossem eles bons ou maus aos seus internos, foi atravessada 

por uma verdadeira tecnologia da diferenciação. Através do caso da “clínica dos horrores”, a clínica 

Santa Genoveva, onde diferentes pacientes (pacientes terminais, idosos abandonados, deficientes 

físicos, etc.) recebiam a alcunha de “velhinhos”, o autor argumenta que, em última instância, os asilos 

são grandes dispositivos de produção social da velhice.  

Segundo a perspectiva que aqui tento sustentar, no interior do asilo era gerado menos a 

“velhice” propriamente dita do que, talvez, a imagem mesma da vulnerabilidade e da dependência. 

Condensada pelo gênero “interno” e o seu corpo duplamente definhante, um complexo jogo de luzes 

institucional, da qual a velhice esteve sempre inexoravelmente inserida, iluminou alguns aspectos e 

ofuscou outros: exacerbou rugas, cabelos brancos, andares trôpegos; mas também enfatizou 

deficiências, doenças e tristezas; apagou agências, individualidades, gostos; em suma, um amontoado 

de especificidades. A velhice, assim como o advento da institucionalização, por exemplo, foram 

condições necessárias, espectros que sustentaram e sintetizaram a diferença em uma de suas facetas 

mais extremas, qual seja, a do interno.  

Por essas linhas, gênero, em meu contexto etnográfico, não dizia mais respeito a machos e 

fêmeas ou a homens e mulheres, mas a “internos”, o quê, em contrapartida, instaurou uma equidade 

homogeneizante insuportável entre e para os internos. Foi então em outro domínio que as distinções 

ensaiaram reinserir-se, mas diferente, por exemplo, dos contextos equestres pesquisados por Rojo 

(2010). Segundo o autor, a não distinção formal entre os sexos no interior da prática dos esportes 

equestres não implica, entretanto, que diferenças de gênero não sejam geradas. Nutrida por discursos 

emocionais de seus interlocutores, a “Coragem” como atributo masculino e a “Sensibilidade” como 

atributo feminino deram cabo de realocar, segundo o antropólogo, as diferenças no interior das 

modalidades “Salto” e “Adestramento”. Reposicionadas as distinções, homens e mulheres corajosos 

praticavam Salto e homens e mulheres sensíveis exerciam o Adestramento.  
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No asilo, por outro lado, na combustão da igualdade, as dessimetrias e desequilíbrios 

estouraram na esfera das práticas cotidianas dos internos e em seus desdobramentos corporais. 

Embasados pela necessidade de produzir a si e não, necessariamente, pela retradução do masculino e 

do feminino, práticas singularizantes, adereços, materiais, enfim, verdadeiras coisas (INGOLD, 

2012) apareceram como legítimas insígnias e emblemas de identidade.  

PARTE II – A QUESTÃO DAS PRÁTICAS E A QUESTÃO DO CORPO 

2.2.1. Alguns processos de diferenciação 

Diário de campo, 02/04/2019:  

[...] Fiz o que faço usualmente, sento com Bento e pergunto o que ocorreu nos dias 
em que não estive, falamos sobre alguns internos. Ele diz que Tânia, uma idosa 

cadeirante, só desce da ala superior do abrigo quando Cabral, um doador rotineiro, 

traz cigarros.   
Sentei, posteriormente, com Paixão (72 anos). Ele estava capinando com as mãos 

parte do mato que crescia abundantemente pelas frestas rachadas do chão de 

concreto. Segundo ele, conforme fui me aproximando, estava retirando o “rabo do 
burro”. Sentamos e, com as mangas arregaçadas, capinamos. Enquanto isso, seu 

rádio tagarelava notícias ao fundo. Curvados para o chão, Paixão me ensinou a bater 

as raízes daquele matagal no chão, a fim de tirar o “grosso da terra”. “Se eu não fizer, 

ninguém faz”, repetia Paixão algumas vezes. Ele puxou assunto sobre as mudanças 
do governo: concluímos que a reforma da previdência significaria uma complicação 

para as gerações futuras ou para os jovens trabalhadores de hoje. Depois disso 

falamos sobre comida, restaurantes e cortes de cabelo. Ao final da minha visita, após 
já ter me despedido de Paixão, Vanessa, a assistente social da instituição, ressaltou 
o quão lúcido ele é [...].    

Diário de campo, 14/05/2019:  

[...] Inicialmente não prestei muita atenção no que Carlos estava falando, estava 
olhando o pátio que de uma hora para outra se transbordou de gente. [...] Após me 

despedir dele, ofereci ajuda a Liza (95 anos) que, por sua vez, molhava as plantas de 

toda aquela parte do pátio. Ela rejeitou afirmando que aquele era o seu passatempo 
e acrescentou, rispidamente, que quem molhava planta ali era ela. Enquanto isso, 

Penha, cego, tateava as paredes em busca do banheiro. Fui em sua direção e coloquei 

uma de suas mãos em meu ombro, rumei para o destino. Quando chegamos, ele, 

prontamente, respondeu: “Ah, eu sabia que você ia me ajudar, meu amigo!”.  
Algum tempo depois fui a mesa de dominó. Joguei com Romão e Ricardo, ao qual 

tinha alguma deficiência cognitiva, tal como um técnico de enfermagem que estava 

na mesa me sinalizou. O primeiro ganhou duas partidas e se mostrou bastante 
paciente as jogadas erradas do segundo, orientando e auxiliando quando possível as 

jogadas do adversário. Carlos não interferiu. [...] Quando retornei à mesa, pouco 

tempo depois, observei a partida que era ali travada. Em voz alta, Xavier comentava 

o jogo comigo e projetava, antes mesmo de ser sua vez de jogar, quais peças iria pôr 
na mesa. Romão, irritado com toda a falação, o xingou algumas vezes, mas como o 

insultado tem problemas de audição, pouco deu conta. Incomodado com os 

constantes erros de Romão que, basicamente, consistiam em trocar as peças que 
deveriam ser jogadas, Xavier fala que “não quero jogar com quem não sabe”. Mais 
irritado do que antes, Romão retruca: “então foda-se!” e larga o jogo pela metade.  
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 Diário de campo, 24/09/2019: 

[...] enquanto isso, Liza perambulava pelo pátio despejando litros e mais litros d’água 

em vários vasos de planta. De longe, Iracema protestava: “Velha safada! Você já 
matou a planta, nem deixa ela se reerguer.”.  

Não muito distante de tal cenário, vi Pablo pegando sol. Ele estava, como sempre, 

com seu caderno pendurado ao seu andador. Seus olhos rasos e passivos delatavam, 
talvez, a profundidade em que se encontrava em seus pensamentos. Após eu puxar 

conversa com Pablo e interromper o fluxo de seus pensamentos, ele quis me recitar 

algumas de suas poesias [Figura 2]. Suas poesias falavam sobre infância, crianças, 
sereias, avós, amor, Jeová, dentre muitos outros tópicos, tal como as que aqui 

reescrevo: 

Princesinha do mar 

 
Alegria... 

Muitas sereias cantando 

Dia e noite, noite e dia 
Como és bonita 

A princesinha do mar  

 

Na noite iluminada, escutamos a sereia cantar 
Milhares e milhares gostam de aqui estar 

Apreciando as belezas da princesinha do mar. 

 
Vovó 

 

Sempre irei te amar 
Muito bonito o seu sorriso 

És a beleza do lar 

 

Vovó és o meu encanto 
És a minha alegria 

Sua presença a cada dia 

 
Netinha encantadora, 

Sempre irei de te amar 

És a menina mais bonita 
Que existe em nosso lar 

 

Eu também já fui criança 

E gostava de amar 
E com muita alegria 
[trecho inaudível]. 

Diário de campo, 26/11/2019:  

Hoje, joguei dominó numa mesa bem diversificada: Romão, Carlos e Neide. Carlos 
ganhou quase todas as partidas. Túlio foi quem emprestou as peças do jogo. Os 

jogadores estavam bem vestidos, portavam casacos, chapéus e shorts. 

Romão lançava suas investidas a Neide chamando-a de meiga, ela respondeu, em 
tom agradecido, que: “Sim, sou muito meiguinha e carinhosa!”. Os olhares 

desinteressados repousavam no jogo que, por sua vez, desenrolava-se de forma mais 

ou menos desordenada, mas rápida. “Agora és tu”, “Espera! Agora sou eu.”, “Aquela 
peça ali é número 6!”, dizia Romão para dar algum nível de coesão àquela partida. 

[...] Entre cortejos e olhos relaxados, o jogo, entretanto, não podia parar! 

Depois da partida, comecei a observar o que ocorria ao redor: Carlos, entre cochilos 

e despertares, jogava suas palavras cruzadas; Iracema, na outra extremidade do pátio, 
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aparentemente inquieta, ora conversava com os pombos, ora mexia em seu chapéu 

recém enfeitado para a festa de Natal [figura 3]; Túlio, varria para lá e para cá folhas 
e poeiras; outro senhor que, de sua cadeira de rodas, lia vidrado em seu celular uma 

bíblia digital; os fumantes Lacerda e Bento, ao meu lado, serviam-se quietos e 
rápidos de seus cigarros. 

Figura 2 – O andador, o caderno e a poesia 

 

Fonte: João Pedro Medeiros / Arquivo pessoal 

Figura 3 - O chapéu de Iracema  

 

Fonte: João Pedro Medeiros / Arquivo pessoal 

 Ao longo de toda esta pesquisa, a partir de minhas interpretações dos fenômenos pelos quais 

participei ou observei, um tipo de compreensão acerca da instituição, suas práticas e modalidades de 
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atendimento ao interno se mostrou ou se fez soar, talvez, ofensiva entre aqueles que assistem 

(funcionários institucionais) e os que são assistidos (internos). Dito de outra forma, o constructo 

proposto por mim, ao menos até aqui, revelou, em linhas gerais, como a instituição através de alguns 

dispositivos – dentre alguns deles, a economia da lucidez, os graus de dependência, as categorias de 

tratamento “coitado” e “paciente”, etc. – relacionava-se com seus internos de maneira assimétrica, o 

que significava, em termos práticos, uma homogeneidade institucional projetada que, no que lhe 

concernia, dava cabo de representar os velhos ali asilados.  

Mas o que as aleatórias e descompassadas passagens de meu diário de campo, acima 

destacadas, dizem respeito, enfim, sobre a realidade institucional? Elas evidenciam, dentro de uma 

perspectiva que não a dos funcionários e estagiários institucionais, o quão, entre os internos, se 

desenvolveu um cenário paralelo, algo como um borrão colorido entre linhas pretas de uma folha 

branca. Longe de propor, contudo, nas poucas páginas que me restam, que os trechos supracitados 

resgatam uma espécie de último suspiro emancipatório senil no interior desse ambiente, 

supostamente, cruel e danoso; espero, através dessas “amostragens”, evidenciar o que em outro 

trabalho chamei de “emulação” (MEDEIROS, 2019).   

Se Thorstein Veblen (1965 [1899]) chamou de “emulação” em sua Teoria da classe ociosa 

aquilo que, do ponto de vista essencialista, promoveria uma comparação intrinsicamente odiosa entre 

os indivíduos, trabalhei o conceito como uma categoria analítica capaz de abarcar as diferentes 

mobilizações individuais ou grupais que visassem a singularização num contexto que cisma em lhes 

anularem (MEDEIROS, 2019). Esse é caso, por exemplo, da convidativa mesa de dominó e de seus 

velhos participantes que, no exercício de se emularem, mostravam que para ser um bom jogador não 

bastava, somente, não “roubar” nas partidas, mas ter uma certa “postura”.    

Mais ou menos no centro do pátio da instituição, a mesa tinha um papel central na 

conglomeração de internos, bastava Carlos, o principal frequentador desse espaço, sacar suas peças 

para que, em não muito tempo depois, mais dois ou três idosos chegassem para lhe acompanhar na 

partida. Os frequentadores não costumavam variar muito e nem se havia o costume de encontrar outra 

mesa ou lugar em que os internos jogavam juntos qualquer outro jogo.  

Ali, no epicentro da jogatina, braços mais ou menos cansados davam conta de, num piscar de 

olhos, embaralhar e distribuir aquelas peças que, corriqueiramente, eram limpas com álcool, uma por 

uma, pelo seu dono. Cada jogador recebia sete “pedras” (outro nome dado para a peça do jogo) e as 

que, eventualmente, sobravam iam para o canto da mesa para serem “compradas” quando fosse 

necessário. Depois de distribuídas, o jogo era iniciado pelo jogador com a maior peça dobrada (peça, 

cujos dois lados contenha o mesmo valor) e o que se seguia eram batidas ritmadas: os velhos braços 

desciam a mesa com violência, cada um com sua a pedra ajudava a construir o estranho desenho que, 
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no fim, parecia uma forca. Demoras eram pouco toleradas, pois, custava o que custasse, o jogo não 

poderia parar. 

Na pesquisa de William da Silva (2018) entre homens idosos que jogavam buraco em um 

parque de Juiz de Fora (MG), um certo “feitiço” permeava o jogo e arrebatava seus jogadores:  

É nesse sentido que o jogo de cartas lança sobre os jogadores um “feitiço” que faz 
com que, muitas vezes, esses limitem as conversas ao conteúdo dos jogos e se 

desliguem temporariamente do mundo “real”. O ritmo (o tempo certo de jogar ou o 

tempo certo de cada jogada) e a harmonia (necessidade de convergir suas estratégias 
com as de seu parceiro e prever as ações do adversário) imputam ao jogo uma 

tendência ao belo, é este movimento provocado pela oscilação entre tensão e 

relaxamento, a partir de cada escolha, que resulta neste arrebatamento. Jogar é ser 
arrebatado e deixar-se arrebatar. (SILVA, 2018, p. 76). 

Menos um subterfúgio à realidade, as partidas de dominó, autônomas em si mesmas, eram 

“protegidas” por uma espécie de redoma invisível, cujos jogadores encontravam-se protegidos dos 

constrangimentos externos até a pedra final ser lançada e conferir, ao ganhador, um breve sorriso e, 

aos perdedores, as justificativas de suas derrotas. O dominó era o principal jogo praticado entre os 

internos, ele prendia a atenção de seus jogadores mais do que qualquer outro. Uma evidência disso 

foi quando eu procurava em meus arquivos pessoais fotos do período em que fiz o trabalho de campo 

e me vi surpreso por, em nenhum momento, lembrar de fotografar a mesa de seu jogo e seus jogadores 

em pleno exercício do dominó. O “feitiço” também arrebatou o antropólogo.  

A única fotografia que conservei em relação aos jogos praticados no interior do abrigo foi a 

de algumas partidas de “Jogo da Velha” que joguei, certa vez, com Carlos (Figura 4). O “Jogo da 

Velha” assim como o “Caça-palavras” eram bastante tangenciais frente a dinâmica e efervescência 

que o Dominó suscitava, eles pareciam uma tentativa de preencher de maneira um tanto inconsistente 

as lacunas temporais que o asilo deixava entre uma refeição e outra. 
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Figura 4 – Jogo da Velha com Carlos 

 

Fonte: João Pedro Medeiros / Arquivo pessoal 

Não demorei muito a ser incorporado a esse círculo de frequentes jogadores, mas diferente do 

que eu pensava antes de ali me inserir, o jogo não era tão simples quanto parecia, ou melhor, o jogo 

de dominó ali praticado demandava, por sua dinâmica própria, estratégias que ultrapassavam os 

simples e monótonos arranjos de peças de uma mesma numeração. Sobre essa questão, por exemplo, 

o nonagenário Xavier me forneceu, em passagem de 09/04/2019 meu diário de campo, algumas dicas 

para ter um melhor desempenho ao longo das partidas:  

Xavier falou que para se ganhar no jogo é preciso contar as pedras de modo que o 

jogador saiba sempre onde estão distribuídas as peças. “Tem que saber tabuada, 

João”, dizia insistentemente Xavier. Ele deu um exemplo: se já estão em jogo seis 
peças que contenham uma mesma numeração, então não vale a pena comprar da 

mesa, pois todas as peças jogáveis já estão ali. Outro conselho de Xavier foi o de 

sempre tentar “fechar a mesa” para o seu adversário, porque quando peças iguais 
preenchem as duas extremidades da mesa, então, maior é a probabilidade de o 

adversário ter que comprar peças e, portanto, ficar mais longe de ganhar o jogo. Por 

fim, Xavier acusou o “negão” [sic], Túlio, de só jogar para ganhar e que, por outro 
lado, ele só jogava para se divertir.  

Assim, a mesa de dominó cumpria um lugar único dentro da realidade institucional, pois na 

medida em que ali era uma “mesa liberal”, tal como Romão gostava de se referir a liberdade que os 

internos e outras pessoas desfrutavam de ir até a mesa e jogar, existia pela parte dos jogadores mais 

frequentes – dentre eles, Carlos, Xavier e Romão – uma preferência tácita àqueles que, 
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verdadeiramente, jogassem bem. Desse modo, o que valia para os ávidos jogadores de dominó desse 

asilo era menos a vitória na partida, tal como a crítica acima de Xavier a outro jogador, do que o “jogo 

bem jogado”. Aquele jogador que só mirasse a vitória, segundo essa lógica, era passível de 

transgressões, ou seja, poderia, por conta de sua ganância, “roubar” de seus adversários (olhar para o 

jogo do oponente, marcar peças ou escondê-las, dentre outras táticas) e “roubar” desvelava-se como 

o símbolo máximo da ausência de “postura”. 

Na seguinte passagem, retirada de meu diário de campo, relato o desenrolar de algumas 

partidas de dominó ocorridas em 18/06/2019, onde, ao fim de algumas partidas acaloradas, um interno 

é lido como “sem postura”: 

[...] enquanto íamos calmamente para a mesa de dominó, Xavier, escorado por sua 

bengala, apontava para a parte da mesa exposto ao sol e dizia repetidamente: “aquela 
beirada ali é minha.”.  

Sentei na cadeira que Carlos costumava ficar, tanto que alguns minutos depois ele 

apareceu e solicitou seu lugar. Outro interno se juntou a nós, o Luca, chegou e sentou 
silenciosamente. [...]. 

As partidas começaram relativamente tranquilas. Xavier, como de costume, sempre 

falante. Ele falava sobre os possíveis espaços que poderia preencher com as suas 
pedras. Ora irritado, ora debochado, Romão olhava para mim com uma enorme 

transparência. Luca ria quando aconteciam pequenos atritos. 

A coisa irrompeu quando Xavier, a essa altura com duas partidas ganhas, finalizou 

uma das partidas jogando duas de suas peças numa mesma rodada, declarando sua 
vitória. Ele pôs uma pedra numa das extremidades do jogo e depois colocou sua 

última peça na outra ponta. Ao som dos protestos, inclusive os meus, Xavier 

argumentou que de qualquer jeito já ganharia o jogo. Com isso, Luca esbravejou um: 
“vai tomar no seu cu!”. Xavier pegou as peças e as embaralhou para si 

impossibilitando o recomeço daquela partida. Foi preciso começar outro jogo já que 

as pedras já tinham sido embaralhadas.  
As partidas continuaram e Xavier, para o estresse de todos, continuava a comentar 

sobre seu jogo e suas possíveis jogadas. Romão, do outro lado da mesa, comentava 

sarcasticamente as falas do outro interno. Sem ouvir muito do que os outros 

oponentes falavam, Xavier defendia que ele era quem, verdadeiramente, sabia jogar, 
ao passo que os seus adversários, quando ganhavam, tinham apenas sorte. [...]. 

Novas partidas foram jogadas e Xavier repetiu uma vez mais a tática de antecipar ao 

jogo suas últimas pedras. Ele justificou a tática em tom agressivo ao outro interno: 
“Você acha que eu vou deixar o Romão se criar para cima de mim? Eu vejo ele 

querendo passar a perna quando joga com os outros. Comigo aqui ele não faz isso!”. 

Romão se enfureceu e saiu, mas logo voltou para mais algumas partidas. [...]. 

Depois, quando a mesa já tinha se desfeito para o almoço, Carlos me perguntou, 
jocosamente, se eu tinha hipertensão e respondi que não. Ele falou que ele era 

hipertenso e, por tal motivo, evitava jogar com Xavier, pois seus comentários e 

provocações o estressavam muito. “Ele não tem postura nenhuma, não sabe se 
relacionar com ninguém”, selou Carlos.     

Mesmo num grupo mais ou menos seleto de indivíduos que, no que lhes diziam respeito, 

forjavam-se como “jogadores de dominó” ainda que a alcunha de “internos” lhes acompanhassem, a 

“postura”, dentro de tal contexto, sinalizava as fronteiras comportamentais de um jogador exemplar. 

Em outros contextos, a “postura” reaparecia como um importante vetor de diferenciação entre os 
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próprios internos e, tal como na etnografia “Eu sou travesti, meu amor!” de Maxwell Ferreira (2020), 

“postura” revelava-se uma categoria, nas palavras do autor, bastante elástica.  

Segundo aponta Ferreira (2020), a partir dos discursos de suas interlocutoras, “postura” se 

apresentava para ele como um forte marcador de gênero uma vez que travestis com e na ausência de 

postura seriam captadas por tal termo. Travestis com postura seguiriam, enfim, uma espécie de código 

comportamental aceito minimamente no âmbito social; algo que as manteriam longe de certos tipos 

de violência:  

Elas [as travestis pesquisadas] relataram que as travestis que sofrem mais violência 

são aquelas que não têm “postura”, são vítimas de violência física, além das 

rotineiras agressões verbais. São ameaçadas de morte e acabam quase sempre em 
delegacias de polícia etc. São as drogadas, as “escandalosas”, as que são vulgares e 

que não sabem se “dar” o respeito. Elas eram um grupo de “travestis finíssimas” e, 

por isso, não estavam constantemente sendo vítimas deste tipo específico de 
violência. (FERREIRA, 2020, p. 28). 

Em meu contexto etnográfico, “postura” também ensaiava maiores distinções entre os 

internos: Carlos, aquele que acusou Xavier de “sem postura”, definia o termo como um “conjunto de 

atitudes e virtudes”. Figuradas pela polidez e pela amistosidade para com alguns funcionários, Carlos 

fazia uso de sua postura, até onde pôde46,  para conseguir ser um dos dois internos que detinham o 

“passe-livre”, isto é, a tão desejada autorização mensal que permitia ao interno contemplado passeios 

para fora da instituição durante algumas horas do dia. Como uma insígnia de sua diferença, Carlos 

ostentava para mim e outros internos a boa relação que cultivava com os dois funcionários mais 

importantes no que dizia respeito a sua autorização, Vanessa, a assistente social, e Whashington, o 

diretor do asilo. “Quem não tem postura fica preso aqui dentro”, por fim, ele coroava com tal 

comentário sua posição ímpar.    

Outras formas de lidar com o problema da diferenciação também entravam em cena sob outras 

roupagens que não a da “postura”. O sexagenário Túlio, ainda em 2017, nos primórdios desta 

pesquisa, me confessou as razões pelas quais respeitava e obedecia a alguns dos funcionários, mas 

especialmente Jô, um dos administradores da instituição. Jô conservava uma grande feição ao velho 

Túlio, algo que conferia ao interno ocasionais saídas do asilo junto do administrador para “tomar uma 

cervejinha, sem abusar”, tal como Túlio costumava dizer. Além disso, tal como puder saber 

posteriormente, Túlio havia sido convidado para passar um dos feriados de Natal junto a família de 

Jô.  

As emulações, isto é, os diferentes processos de diferenciação narrados por mim neste tópico 

são também forjados sob a luz das práticas cotidianas. Liza, por exemplo, num tom quase materno 

anunciava as responsabilidades que havia tomado para si: “enquanto os meninos [homens idosos mais 

                                                             
46  Tal como evidenciei no tópico Envelhecimento como conceito de experiência-próxima e o “interno” como gênero, 

Carlos foi o interno que desenvolveu problemas renais, o que lhe impediu de continuar com os passeios. 
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novos] se divertem com seu passatempo [dominó], vou molhando as plantas.”. Num exercício de 

quase manutenção arquitetônica, Paixão, tal como havia também dito, era conhecido por ser um 

exímio capinador. Magda, neste mesmo sentido, era compreendida como uma espécie de ajudante 

dos funcionários da limpeza uma vez que, todas as tardes, ela se comprometia com a arrumação das 

cadeiras e de outros utensílios na área dos dormitórios. Silvinho, ou melhor, o “entregador”, tal como 

sugeriu outro idoso, era chamado assim, pois era o “encarregado” de ir até o outro lado da rua, numa 

pequena venda, e trazer as compras de outros internos, tais como sanduíches, cafés, balas, biscoitos, 

dentre outros. Além disso, ele era, segundo a auxiliar de limpeza da instituição, um bom ajudante, 

visto que carregava baldes d’água e ajudava noutras atividades. 

O que estava em questão com todos esses processos de diferenciação não era aquilo que 

análises ávidas por agência enxergariam como um projeto emancipador. Longe disso, não 

conscientemente orquestradas, as emulações podem ser compreendidas como uma capacidade de 

ação criada. Em linhas gerais, quando encarada sobre o prisma da agência, a emulação pode ser 

compreendida não como um esforço de ação emancipatória ou um desafio a assimetria relacional, 

mas como uma criação mediada pela própria reiterabilidade produtiva institucional (MAHMOOD, 

2006). Nas palavras da antropóloga egípcia Saba Mahmood em Teoria Feminista, Agência e Sujeito 

Liberatório: Algumas Reflexões Sobre o Revivalismo Islâmico no Egipto isso significa dizer que se o 

indivíduo não precede as relações de poder, sua existência é produzida no seio de tais relações e que, 

portanto, sua agência é produzida em função de normas sociais já incorporadas. Em passagem 

fundamental à crítica as noções progressistas e ocidentalizantes de agência, a autora escreve 

Se a capacidade de provocar a mudança no mundo e em si próprio é histórico e 

culturalmente definida (tanto em termos do que constitui a “mudança” como em 

termos de como ela é provocada), então o significado e sentido de agência não podem 

ser fixado de antemão, mas antes devem emergir através de uma análise dos 
conceitos específicos que propiciam modos de ser concretos, responsabilidades e 

efectividades. Deste ponto de vista, o que aparece, de um ponto de vista progressista 

como um caso de passividade insultante e docilidade, pode ser efectivamente uma 
forma de agência – forma que apenas pode ser entendida a partir dos discursos e 

estruturas de subordinação que criam as condições para o seu desenvolvimento. 

Neste sentido, a capacidade de agência pode ser encontrada não só em actos de 

resistência às normas como também nas múltiplas formas em que essas normas são 
incorporadas. (MAHMOOD, 2006, p. 131). 

Segundo essa perspectiva, os internos agiam, portanto, no próprio exercício de se 

reconhecerem diariamente como corpos mais ou menos declinantes, isto é, corpos que deflagravam 

tanto a sua institucionalização quanto a sua velhice. Eles se xingavam após aborrecimentos nas 

partidas mais disputadas de dominó; reclamavam impiedosamente quando a refeição servida era 

frango; reclamavam das dores na lombar e hesitavam de contar a fisioterapeuta com medo de 

exercícios “puxados”; denunciavam de maneira cismada à frivolidade de alguns funcionários; pediam 

ajuda para se movimentar e se pôr ao sol das manhãs; sofriam brutalmente quando funcionários 
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faziam a “limpa” em seus armários e apreendiam suas bugigangas colecionadas por anos. Além disso, 

cochilavam ao som de seus radinhos de pilha ou ao longo dos entediantes filmes que passavam na 

tevê à tarde [Figura 5]; fugiam às chamadas das enfermeiras e de seus estagiários para tomar banho 

e, por conseguinte, aceitavam quando eram subornados com alguns quitutes ou um ou dois cigarros; 

chamavam-se mutuamente de “inválidos”, “velhos” e “malucos”.  

  Figura 5 - Internos cochilam enquanto em frente à televisão 

 

Fonte: João Pedro Medeiros / Arquivo pessoal 

Uma das maneiras mais viscerais dessa espécie de autorreconhecimento era transpassada, por 

exemplo, quando Romão dizia, em tom bastante melancólico, estar à espera de seu último dia (aqui, 

o de vida) ou quando Rosa (99 anos), a interna mais velha da instituição à época, relatava em tom 

mais ou menos jocoso que viver tanto tempo era um desperdício uma vez que todos os seus irmãos já 

haviam falecido. Em tom conclusivo, a idosa citada dizia então que “as pessoas deveriam viver até 

os 60 anos, porque depois disso não podem fazer nada.”47. Quer dizer, os exemplos se multiplicam, 

mas todos verificam essa total adesão aos próprios termos pelos quais são definidos, isto é, velhos 

asilados, ou melhor, internos. 

Navegando ainda sob essa perspectiva teórica, Bourdieu (2001) argumenta em Meditações 

Pascalianas que se os instrumentos de conhecimento do mundo já são produtos desse mundo, ou seja, 

resultados da incorporação de suas estruturas, as ações perfiladas sobre ele já lhes são, previamente, 

                                                             
47 Dona Rosa, tal como alguns funcionários me relataram ao longo do trabalho de campo, não desejava chegar aos 100 

anos de idade e assim o fez, a idosa veio a falecer pouco tempo antes do seu centenário.  
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instrumentadas. Assim, quando um conjunto de reiteradas normas regulatórias fez aquilo que Judith 

Butler (2018) chamaria de citação, isto é, quando uma poderosa discursividade criou e qualificou, no 

domínio mesmo do corpo, o “interno”, o próprio reconhecimento e o autorreconhecimento de tal 

figura proporcionou, na superfície dessas subjugações, espécies de pequenas válvulas criativas.  

Nessa verdadeira horda de iguais, não era necessário aos internos transgredir se não, somente, 

incorporarem o único papel que lhes eram possíveis e, assim, retraduzirem, nos interstícios desta 

incorporação, o universo simbólico e objetivo vigente. Quer dizer, ao explorarem as fissuras na 

superfície das inscrições que lhes eram impostas, os corpos envelhecidos e institucionalizados 

encontravam novos caminhos possíveis e disponíveis para se (re)materializarem. Em termos práticos, 

os internos reivindicavam um “ser-interno” tanto em suas práticas cotidianas quanto em seus corpos 

que não se limitasse a apenas isso, mas que, não negando a condição de “velho” e “asilado”, tivesse 

também uma pompa distinguidora, singularizante.   

É sobre esse ângulo que a pertinência analítica de Le Breton (2018) em Adeus ao corpo se faz 

presente, ao discorrer sobre o corpo na contemporaneidade e como este se constitui por ser um objeto 

de muitos emparelhamentos e outras provisoriedades desprendidas, o corpo se torna um artefato de 

presença e vetor de uma identidade ostentada. Sobre isso, o autor francês escreve: “O corpo torna-se 

emblema do self. A interioridade do sujeito é um constante esforço de exterioridade, reduz-se à sua 

superfície. É preciso se colocar fora de si para se tornar si mesmo.” (LE BRETON, 2018 p. 29).  

A partir disso, quando apareciam, as marcas aparentemente homogêneas a essa massa de 

contemporâneos – cabelos brancos, peles enrugaras, costas curvadas, órgãos involuídos, braços 

cansados, mãos calejadas, andares trôpegos, etc –, se tingiam de cores destoantes: cabelos e unhas 

apareciam pintados, repletos de adereços; artefatos, tais como cigarros, revistas, celulares, cadernos, 

sapatos, relógios, dentre outros, transformavam os antigos corpos-velhos-institucionalizados em, se 

que é posso assim dizer, corpos-velhos-institucionalizados-pomposos. Com essa proclamação de si, 

uma camisa marcava quem era, de fato, Túlio; os artesanatos, além de jogador de dominó, Xavier; as 

peças de dominó, Carlos; os cigarros, Bento; as pulseiras e anéis, Rita; as roupas extravagantemente 

coloridas, Fátima.  

As possíveis materializações de si faziam-se evidentes, por exemplo, quando eu encontrava 

Xavier em seu canto picotando ou colocando imagens – que eram cuidadosamente selecionadas pelo 

artista – em alguma superfície que mais ou cedo ou mais tarde viraria uma escultura. O velho, 

concentrado na confecção dos artesanatos, empreendia longas horas na coleta de suas matérias 

primas: as garrafas plásticas ou canecas, superfícies dignas de sua arte, eram selecionadas e 

armazenadas minuciosamente. Depois vinham as coloridas figuras provenientes de velhos encartes 

de supermercado ou de antigos jornais e revistas; em seguida, a cola ia de encontro a pele que, por 
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sua vez, esparramava-se à frivolidade dos objetos que, não muito tempo depois, encontravam-se 

restituídos de valor [Figura 6].  

  Figura 6 - Artesanato, um presente ao antropólogo 

 

Fonte: João Pedro Medeiros / Arquivo pessoal 

Outro interno, o septuagenário Itamar proclamava sua fervorosa fé cristã ao curvar-se diante 

do seu smartphone e dali acessar bíblias digitais, cultos e antigos colegas de igreja. Qualquer 

desavisado poderia, facilmente, confundir a imagem do velho cadeirante de cabeça abaixada com a 

de um dorminhoco, mas não se demorava muito para se dar conta que, entre suas calejadas pernas, 

uma tela abrilhantava e dali era possível ver os versículos bíblicos ou o vídeo da pregação de algum 

pastor.    

Algo parecido pode ser dito sobre Rita e Vânia: enquanto a primeira apresentava uma 

demasiada atenção as suas pulseiras e anéis – importância análoga é a que Iracema dava ao seu chapéu 

e às unhas sempre pintadas, tal como ilustrado na Figura 3 –, a segunda investia muito do seu tempo 

em arrumar, enfeitar e até pentear suas bonecas. Com uma bolsa em um dos ombros e de vestido, Rita 

cruzava toda a superfície asilar com suas mãos esvoaçantes, opulenta de si e de suas bijuterias, a 

interna esbanjava para seus contemporâneos seus vários bens. Enquanto isso, Vânia, sentada próximo 

a uma planta, portava, entre uma de suas pernas, uma boneca – metonímia de si, por excelência. Dona 
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e boneca, na medida do possível, apresentavam penteados e roupas similares; o que acabava por 

perfazer um circuito imagético, uma dupla identificação.  

Quando a identidade pessoal parecia se esvair num caldeirão de substância homogênea, a 

certeza da carne garantia o sentido da existência. Dessa forma, a manipulação de si apontava para um 

interessante fenômeno, a saber, a possibilidade de descentramento corporal, isto é, a capacidade de 

transcender a si e encontrar-se corporalmente em coisas. As práticas dos meus interlocutores sugeriam 

conceber a pele não como o limite do corpo, mas uma interface, o lugar, por excelência, da articulação 

entre corpo e objetos outros que a ele se acrescentariam (NOVAES, 2006). O ato de aditamento 

corporal através de próteses, narrado por Novaes (2006) entre atletas paraolímpicos, lança luz, 

exatamente, para a plasticidade da carne, sua abertura a suplementações.  

Sendo esses apetrechos e suplementações verdadeiras “coisas” – emprego aqui a acepção que 

Tim Ingold (2012) dá ao termo – e, como tais, não entidades fechadas em si mesmas, mas, na verdade, 

artefatos experimentados e com vida, as “coisas” transbordam-se de suas superfícies, deixam rastros.  

São nesses rastros, afinal de contas, que as pessoas e as coisas se encontram e entrelaçam-se; é neste 

ponto em que as coisas vazam e se apessoam, onde as pessoas transcendem a si e coisificam-se. É 

nesse ponto também que meus interlocutores se reconheciam em seus artefatos e, ao fazerem isso, 

depositavam-se neles; exteriorizavam-se neles. Consumavam, por fim, a transcendência 

materializada no aditamento. Para parafrasear Le Breton (2018) uma vez mais, os internos 

pesquisados colocavam-se para fora para se tornarem a si mesmos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compor argumentações, tecer interpretações e, enfim, redigir uma monografia foram desafios, 

sem sombra de dúvidas, inesquecíveis para minha – repito – pequena, mas não menos densa, trajetória 

acadêmica. Desafios estes que decidi encarar quando, não totalmente consciente, ingressei no curso 

de Antropologia com dezessete anos e, com dezoito anos, escolhi iniciar minha primeira pesquisa na 

carreira. Ao longo dos dois anos seguintes, já na pesquisa de campo, aprendi, descobri, observei e 

participei – em alguns períodos, de perto e, em outros, de longe – de diferentes aspectos da 

constituição de um “outro” (o idoso) familiar, mas não necessariamente “conhecido” (VELHO, 

1987). 

A partir desse lugar – que, diga-se de passagem, sempre se mostrou exótico – produzi uma 

etnografia que tentou capturar os elementos que mais me saltaram aos olhos no percurso de minha 

estadia. Do asilamento à velhice ou das doações às sistemáticas descrenças produzidas no interior das 

relações funcionário-interno, minhas interpretações consistiram ou tiveram como norte “[...] 

descobrir que diabos eles acham que estão fazendo.” (GEERTZ, 2018, p.62). Sendo eles, meus 

interlocutores, não entidades fechadas em si mesmas, minha análise tentou tratar de como dois 

grandes grupos (internos e funcionários) – se é que posso assim dizer – relacionavam-se. Mais 

especificamente, me debrucei sobre como que o interno – e aí menos o funcionário ou qualquer outro 

agente que percorresse ou que entrasse na constituição desse percurso – era talhado à imagem de 

alguns signos, como que a regularidade de sua imagem dependia, por assim dizer, de uma linguagem 

institucional, ou melhor, dependia de um percurso imagético que lhe era projetado. Além disso, 

intencionalmente, discorri em poucas páginas a margem que lhes sobravam, isto é, as formas pelas 

quais esses agentes reagiam as suas submissões, às teimosas e extensivas amarras de seus contextos.  

Fruto de sua história (a história dos asilos para velhos), mas também de seu contexto (Baixada-

Fluminense, Rio de Janeiro), o asilo tingiu, como se pode ver ao longo dos dois capítulos, a velhice 

com tons suis generis e, no exercício do seu serviço de abrigar e acolher, autorizou a expansão da 

vulnerabilidade e da dependência. Mas, ao mesmo tempo, propiciou um ambiente fértil para a eclosão 

de individualidades inflexíveis, intransigentes em sua originalidade. E é sobre esse ponto que gostaria 

de prestar uma última atenção, justamente porque ele abrilhanta futuros caminhos a esta pesquisa e 

delineia alguns possíveis aspectos “gerais” a este constructo.  

Um dos pontos mais relevantes desse trabalho, ao menos para mim, seja o de pensar como 

que aquilo que Goffman (2015) chamou de instituições totais ou, simplesmente, instituições fechadas 

impelem de uma maneira ou de outra que seus participantes, mais precisamente seus internos, lancem 

mão de símbolos distintivos. Em suma, emblemas circunscricionais que pretendem mimetizar 

sempre, no domínio do corpo, a linear posição que essas pessoas ocupam: nunca são extensamente 
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englobadas pelas categorias que as criam e as circundam do mesmo modo em que nunca concretizam 

de modo significativo aquilo que seus eu’s pretendem.  

Minhas questões ganham, talvez, um pouco mais de fôlego junto ao apontamento de alguns 

outros autores. Le Breton (2003) fala brevemente como que as tatuagens em penitenciarias significam 

um limite simbólico que pretende denotar certa soberania de si, onde é fixada uma marca que 

proclama uma identidade escolhida, uma assinatura. Sobre isso, o autor escreve:  

De maneira significativa, a tatuagem na prisão traduz uma resistência pessoal à 

eliminação da identidade induzida pelo encarceramento que entrega o tempo e o 
corpo à investigação permanente dos guardas. Para o detento, simboliza uma 

dissidência interna, sublinhando que a perda de autonomia é provisória, que o corpo 

permanece sua posse própria e inalienável, a marca não lhe pode ser subtraída 

(Saunders 1989, p. 40). Na falta de exercer um controle sobre sua existência, o corpo 
é um objeto ao alcance da mão sobre o qual a soberania pessoal quase não encontra 
entraves. (LE BRETON, 2018, p. 40). 

 Numa generalização menos retida, Goffman (2015) fala em termos de ajustamentos 

secundários que, em linhas gerais, “representam formas pelas quais o indivíduo se isola do papel e 

do eu que a instituição admite para ele.” (GOFFMAN, 2015, p. 160). Em outro trabalho, Beauvoir 

(2018), em um balanço mais ou menos apurado da situação dos asilos franceses na segunda metade 

do século XX, comenta sobre a total abjeção e letargia em que viviam os velhos asilados. Para redimir 

a lastimável situação desses lugares, a autora recomenda que: “O simples fato de dispor de um pouco 

de espaço e de intimidade poderia, aparentemente, transformar essas vidas.” (BEAUVOIR, 2018, pp. 

275-276). 

O que parece estar em jogos nesses outros trabalhos é a questão da individualidade e como 

que ela é experimentada, negociada e tencionada num contexto de claustro. Em um contexto não 

propriamente de enclausuramento, Kulick (2008) em Travesti, a fim de sugerir vias explicativas para 

a fragilidade das relações sociais das travestis – algo que indicaria, minimamente, a construção da 

exacerbada individualidade travesti –, revela que as inúmeras práticas que “alimentam” as situações 

de tensão e desconfiança mútua entre as travestis – tal como a fofoca, roubo e traição, por exemplo – 

podem resultar das condições violentas em que viveram e que continuam a viver: majoritariamente 

na pobreza, estigmatizadas e desvinculadas de suas famílias. 

O antropólogo dá um panorama das condições de existência das travestis de Salvador (BA) 

no início dos anos 90, época de sua pesquisa de campo: 

Em quase todas as cidades, incluindo Salvador, travestis são de tal forma 

descriminadas que muitas evitam aventurar-se nas ruas durante o dia. Elas são 

vítimas freqüentes de violência policial e de assassinatos. A maioria é proveniente 

de famílias muito pobres. Muitas continuam pobres por toda a vida, levando uma 
existência miserável, morrendo antes dos 50 anos em virtude da violência, de uso de 

drogas, de problemas de saúde relacionados a aplicação de silicone ou, em número 
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cada vez maior, em decorrência da síndrome de imunodeficiência adquirida – Aids.”. 
(KULICK, 2008, p. 24). 

Não distante de uma realidade de opressão e de diferentes subjugações, tal qual as narradas 

por Kulick em relação as travestis pesquisadas, meus interlocutores relatavam que as condições de 

vida dos internos “pré” asilamento eram completamente abjetas, sem grandes acessos a bens matérias, 

saúde, educação e lazer. Além disso, eram desvinculados de suas famílias, fosse por abandono, fosse 

por nunca terem constituído uma família ou por terem chegado a uma instituição a partir da abertura 

de um processo no Ministério Público. 

Com o propósito de, não superar, mas complexificar os “determinismos” comumente 

utilizados para explicar a dura situação das travestis, Kulick argumenta que   

[...] embora se possa explicar muito da fragilidade detectada nas relações sociais das 
travestis em termos de padrões socioeconômicos mais abrangentes de desigualdade 

e pela propensão cultural generalizada a manter cautela em relação ao outro, uma 

razão última para o fato de que as travestis passam boa parte da vida suspeitando de 
suas colegas e se sentindo odiadas por elas talvez resida na própria natureza do 

projeto travesti. Talvez as travestis não dediquem muito tempo à tentativa de 

construir relações duradouras entre si porque a cultura travesti é, em larga medida, 

uma cultura individualista e jovem, produzida por indivíduos que são jovens ou que 
desejam permanecer jovens. (KULICK, 2008, p. 61, grifo meu). 

Por outro lado, a cultura do interno em situação asilar era marcada não pela busca da juventude 

ou da jovialidade, típicos do universo relatado pelo antropólogo sueco; o que a realidade institucional 

do interno podia inferir era que as possibilidades de sociabilidade eram marcadas pela fluidez. Fluidez 

nos laços de amizade e de companheirismo, pois estes eram cortados em função dos constantes 

remanejamentos feitos de acordo com as demandas do Ministério Público; ocorriam, além disso, os 

eventuais falecimentos; muitos funcionários largavam seus cargos, pois não aguentavam os longos 

meses de salário atrasado;  por conta da natureza do estágio, estagiários do curso técnico de 

enfermagem e do ramo dos cuidados pouco ficavam na instituição, suas cargas horárias eram de dez 

horas semanais, duas vezes na semana, ao longo de três meses. Logo, tirando alguns poucos 

indivíduos, a maioria das pessoas envolvidas no desenrolar diário da vida institucional estavam, de 

certa forma, dentro do que poderia se dizer uma economia da ciclicidade. 

Além da quase impossibilidade de estabelecer relações sólidas, a “perda” se afigurava também 

sobre o lócus do corpo, o interno se apercebia como que definhando quando se dava conta de suas 

perdas motoras, físicas e/ou cognitivas. No aspecto material, furtavam-se os objetos entre os internos 

e outros eram confiscados pela equipe técnica ou dirigente; bens materiais e propriedades se 

resumiam a pequenos rádios de pilha, anéis, roupas, jogos, sapatos, cigarros, chapeis e outros poucos 

utensílios que tinham vida útil curta.  

No fim das contas, talvez, fosse interessante pensar em outro momento que não este como que 

o interno em seu possível projeto individualista dava cabo de, a nível do que estava ao alcance da sua 
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mão, suprir suas constantes “perdas”. Talvez fosse ainda possível, através de uma pesquisa mais 

robusta, inferir e polir aquilo que vejo agora, apenas, como um pequeno “arranhão”, qual seria, a de 

que o projeto individualista do interno, figurado, sobretudo, pelo seu anseio de forjar a si e 

singularizar-se, em inúmeros sentidos brincava e tensionava as principais feições do individualismo 

contemporâneo: autossuficiência, autonomia, independência, etc. 

Enfim, agora com vinte e um anos, voos maiores se abrilhantam, a antropologia junta de seus 

paradigmas enreda-me e me convida para uma jornada complicada, contudo, prazerosa.  
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