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Resumo: Este estudo tem abordagem qualitativa, no qual adotamos o método da pesquisa-

ação, desenvolvida na cidade de São Bernardo do Campo (SP), e teve como objetivo 

compreender como Estado, família e sociedade se posicionam quanto à autonomia do idoso 

no morar, quais os principais fatores que influenciam essa escolha, além de contribuir ao 

exercício de cidadania dos idosos e elaboração de novas propostas e políticas públicas para 

facilitar o acesso do idoso à moradia. Optou-se por utilizar como procedimento metodológico 

a observação participante por meio de reuniões, entrevistas coletivas e individuais, com 

perguntas semiestruturadas, com três idosos, no momento em que ainda moravam em um 

albergue, passando da fase preparatória para a nova casa, a mudança propriamente dita e a 

convivência em casa compartilhada. Esses procedimentos possibilitaram à pesquisadora 

compreender que, do ponto de vista dos moradores - embora tendo autonomia, convívio 

comunitário e suporte da associação - Envelhe-SER na morada atual é um primeiro passo. 

Porque ainda estão em busca da sua Pasárgada particular. 

 

Palavras-chave: Idoso; Moradia; Autonomia. 
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Abstract: This study has a qualitative approach, in which we adopted the method of action 

research, developed in the city of Sao Bernardo do Campo, and aimed to understand how the 

state, family and society take a position on the autonomy of the elderly live, the main factors 

influencing this choice, besides contributing to the exercise of citizenship of older people and 

drawing up new proposals and policies to facilitate access to housing for the elderly. We 

chose to use as a methodological procedure through participant observation of meetings, 

collective and individual interviews with semistructured questions, with three seniors, when 

they still lived in the hostel, from the preparatory phase for the new home, the change itself 

dictates and living in shared house. These procedures enabled the researcher to understand 

that the point of view of residents - while having autonomy, community interaction and 

support of the association - the address age-BE now is a first step. Because they are still 

searching for his “Pasárgada particular”. 

 

 

Keywords: Elderly; Housing; Autonomy.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Eu sustento que a única finalidade da ciência está 

em aliviar a canseira da existência humana. E se os 

cientistas, intimidados pela prepotência dos 

poderosos, acham que basta amontoar saber, por 

amor do saber, a ciência pode ser transformada em 

aleijão, e as suas novas máquinas serão novas 

aflições, nada mais.”  (Bertold Brecht).  
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Apresentação 

 
 "Só o velho saberia contar o que é a velhice, se ele soubesse."  

 Carlos Drummond de Andrade 

Das lembranças da infância tenho o terreno espaçoso, os pés de tomate, almeirão, 

escarola, cana, boldo, quiabo e funcho. Fora as brincadeiras, o cheiro, o sabor do que era 

plantado ali, tenho a nítida lembrança da casa do Sr. José, um idoso que morava na mesma 

rua, em frente à nossa casa. Morava sozinho, caminhava tomava sol, conversava pouco. 

Partilhávamos café, água e chuchu. O Sr. José tinha muito chuchu.  

Um dia, minha mãe observou que ele estava sumido. Foi à sua casa, chamou, ninguém 

atendeu. A porta estava encostada, foi entrando, a casinha rústica, piso de terra batida, fogão à 

lenha e uma infestação de pulgas. Ele estava muito doente, minha mãe chamou a ambulância, 

meu pai e meu tio deram banho nele e o trocaram. 

Na alta, o veredicto: morava sozinho, e sozinho não poderia mais ficar. Foi 

encaminhado a uma casa de repouso. Algum tempo depois já estava convalescido, foi 

acompanhado por uma assistente social até sua casa. Tinha bom aspecto, apoiado em uma 

bengala. Pegou alguns pertences e vendeu seu barraco para o primo do meu pai. E não mais 

tivemos notícias do Sr. José. 

Pouco tempo depois nos mudamos para Diadema (cidade do ABC paulista), onde meu 

pai havia comprado um terreno. Construiu uma casa de madeira para morarmos, e 

participamos da construção de alvenaria. Ajudamos a construir, carregamos tijolo por tijolo. 

Construímos o sonho juntos - ter uma casa mais segura, mais aquecida, com água encanada, 

banheiro dentro de casa, banheiro com chuveiro e descarga. Era um sonho poder lavar louça 

dentro de casa, a pia não mais exposta ao tempo. 

Eu e meus quatro irmãos crescemos, vivemos a infância, adolescência, o convívio com 

a vizinhança, brincadeiras de roda, passa-anel, tudo o que seu rei mandar. Participávamos com 

meu pai das reuniões da CEB (Comunidade Eclesial de Base), vinculada à Igreja Católica. 

Crescemos naquele lugar. 

Tenho comigo que a participação nas CEBs tornou mais sólidos nossos vínculos com 

aquela comunidade, a tal ponto que uma idosa me chamou a atenção: sempre que passava em 

frente à sua casa, ela estava no tanque. Lavava roupa e cantava “Mulher rendeira”. Ela 
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morava ao lado da casa da dona Antônia, que também participava do grupo. Resolvi saber 

mais sobre a mulher que lavava roupas, e tomei conhecimento que ali moravam ela e o 

marido. Ele tinha uma perna amputada, sentia dores muito fortes, inúmeras dificuldades, e o 

casal não contava com a ajuda dos filhos. 

Dona Antônia me apresentou o Sr. Francisco (Sr. Chico) e dona Jovem. Sr. Chico 

parecia mais lúcido, mas cansado devido às dores. Gostava de conversar e contava inúmeras 

histórias. Dona Jovem estava confusa e perdida, vivia cantarolando “Mulher rendeira”, falava 

das bonecas que tinha e da memória remota. Ambos tinham dificuldades com as atividades da 

vida diária, e comiam o que as pessoas levavam. Passei a visitá-los diariamente, ajudava na 

limpeza da casa, preparava a comida e chamava o rapaz da farmácia para aplicar injeções de 

analgésicos a fim de aliviar um pouco a dor. 

Depois levei a situação para o grupo, que adotou o casal. Revezávamo-nos para a 

limpeza da casa, alimentação, acompanhamento médico. Até nos depararmos, certa vez, com 

uma filha que estava visitando os pais. Ela nos relatou toda a sua história, as dificuldades com 

o pai, e se sentiu mais animada com nossa presença. Passou a visitá-los semanalmente. 

Eu não sabia qual era o problema do Sr. Chico. Mas as dores se tornaram 

insuportáveis, e o levamos ao hospital, onde ficou internado. Por causa da minha idade (14 

anos), não me davam informação. Um dia, muito angustiada, implorei a uma enfermeira para 

me dizer o que estava acontecendo. Ela me perguntou a nossa relação de parentesco. 

Respondi a verdade – “apenas uma amiga”, e ela ficou mais aliviada, pois supunha que fosse 

neta: “Filha, ele está partindo. Tem câncer em fase terminal”. Meu mundo ruiu, chorei muito, 

era a primeira vez que ouvia a palavra “câncer”. 

No dia seguinte ele faleceu. Providenciamos o velório, informamos a filha, 

acompanhamos tudo até o final. Ficava a pergunta: o que seria da sua mulher? A filha já havia 

tomado uma decisão: levaria sua mãe para morar em sua casa. Vendeu a casa dos pais e nunca 

mais soubemos da família. 

O trabalho nas CEBS teve continuidade com outros desafios. Na ocasião do vestibular 

optei pelo curso de Serviço Social. 

Com a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e estabelece a criação do Conselho tutelar nos municípios brasileiros, 
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encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, estando no 

último ano de faculdade, candidatei-me ao primeiro Conselho Tutelar de Diadema. Esse 

Conselho é eleito pelo voto direto da comunidade, para mandato de 03 anos. Fui eleita 

Conselheira Tutelar. 

Com alguns anos de trabalho como Conselheira Tutelar, educadora social em casa-

abrigo para crianças em situação de violência e Assistente Social na área de educação infantil, 

minha atuação havia sido, basicamente, com crianças e adolescentes. No entanto, em 1998 fui 

chamada para provimento de cargo na Prefeitura de São Bernardo do Campo por concurso 

público, que havia realizado anteriormente. 

 Iniciei meu trabalho na então Promoção Social, na época vinculada à Secretaria de 

Saúde. Mas estava sendo criada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. O que 

era um departamento passou a Secretaria. 

Ao assumir, esperava trabalhar em Unidade Básica de Saúde. No entanto, fui 

designada para o Serviço de Atenção ao Idoso, o que me pareceu inicialmente uma mudança 

radical. Tinha como referência de idosos os meus avós Pedro e Marina (paternos) e Oliveira e 

Margarida (maternos), além do Sr. José e o casal, Sr. Chico e Dona Jovem. E vinha carregada 

de mitos acerca da velhice. 

O trabalho com idosos veio como divisor de águas na minha vida. Iniciei, naquele 

momento, uma reflexão sobre o meu próprio envelhecimento e sobre a morte. Meu irmão 

Pedro, de apenas 24 anos, faleceu dois meses depois que ingressei no trabalho. Eu, que 

pensava que a morte se impunha somente à velhice, me surpreendi. Pois se impõe à vida. 

Passei a enxergar os velhos como sujeitos de direitos. 

No Centro de Referência do Idoso (CRI), o meu primeiro trabalho foi coordenar o 

bloco de Carnaval da Terceira Idade, trabalho em que superei diversos preconceitos, aprendi 

muito. Finalizei o primeiro desfile com citação do Carlos Rodrigues Brandão, que latejava na 

minha cabeça. Descobri que por trás do folclórico, como o cientista chama o que o povo faz, 

existe a devoção. Fomentei e acompanhei todo o processo para que o bloco se tornasse Escola 

de Samba da Terceira Idade, e tive a certeza de que havia me encontrado. Logo depois 

coordenei o grupo de teatro e a trupe de palhaços, em seguida os atendimentos sociais de 

idosos e família, oficina de memória e grupo de cuidadores. 
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Após quatro anos no CRI iniciei um novo curso de graduação: Enfermagem. Tinha a 

necessidade de cuidar com as próprias mãos, de conhecer anatômica e fisiologicamente o 

corpo humano, mas fundamentalmente o processo do envelhecimento no aspecto biológico.  

Ao término da graduação e com a experiência com idosos percebi o processo de 

envelhecimento além do biológico, mas especialmente os aspectos sociais implícitos, 

corroborando a esse respeito os dizeres de Ruth Gelehter da Costa Lopes:  “A velhice é um 

fenômeno biológico, mas entendê-lo só dessa maneira significa reduzir a questão e não 

analisá-la em sua complexidade, o que implica não levar em conta aspectos psicológicos, 

sociais e culturais. Erra-se ao priorizar a condição biológica como a formadora do 

comportamento e da saúde do indivíduo.” (LOPES, 2000: 23). 

Dez anos depois de ingressar no Serviço de Atenção ao Idoso, que se tornara 

posteriormente Programa de Atenção ao Idoso, e cinco anos de trabalho com o grupo de 

cuidadores, apresentei ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP 

um pré-projeto de pesquisa com a temática “Recurso financeiro para cuidadores de idosos”.  

O tema de pesquisa passou por duas mudanças ao longo do mestrado, e se definiu a 

partir das disciplinas que cursei e participação no Núcleo de Estudo e Pesquisa do 

Envelhecimento do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia – NEPE, que tiveram papel 

fundamental na construção de um novo olhar para a questão social da velhice, dos modos de 

morar e especial enfoque na autonomia do idoso nesses modos de morar. 

No NEPE, a pesquisa da qual participei, com repercussão maior e influência direta na 

definição do tema de pesquisa foi a denominada “Sensações do Morar”, apresentada em 

março de 2009, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Suzana da a.Rocha Medeiros. Como resultado 

dessa pesquisa, os idosos afirmaram que a sensação de casa está vinculada à possibilidade de 

decidir, fazer escolhas no ambiente.  

Consequentemente, qualquer modalidade de moradia que visa a proporcionar a 

sensação de “casa” deverá considerar esses aspectos. 

A partir desse ponto do mestrado passei a considerar o tema como definitivo: 

“Moradia e autonomia no morar”. 
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Introdução 

“Vou-me embora pra Pasárgada, lá sou amigo do rei.” 

                                                         (Manuel Bandeira) 

 

 A moradia pode ser a pasárgada dos velhos? Lugar em que posso viver da maneira que 

desejo, que sonho, com liberdade, privacidade, conforto e acolhimento? E Pasárgada é muito 

mais que uma palavra criada pelo poeta. Seu significado está além de qualquer dicionário. 

Tem o valor de uma vida inteira de desejos idealizados. Esperamos que idosos fragilizados 

tenham na moradia a pásargada como desejo realizado.  

A sociedade brasileira carrega múltiplos mitos em relação à velhice, e é fortemente 

influenciada pelo conceito hegemônico do discurso biológico e orgânico, de velhice como 

doença, fragilidade e declínio. Esse conceito parece influenciar família, Estado e sociedade, 

principalmente no que tange ao poder de decisão, de escolhas no modo de morar. A 

incapacidade física por um episódio transitório ou permanente poderá influenciar o processo 

individual e de interação social. Logo, influenciar sua capacidade de escolhas. 

Conforme Beauvoir, parece haver conspiração silenciosa quanto à velhice, se se 

considera apenas como possibilidade o morar com a família ou instituição. Mas, 

transcendendo essa possibilidade, a de morar sozinho, chegar a determinada condição de 

fragilidade impõe-se como determinante e veredito para se encaminhar a uma moradia com 

família ou instituição. Geralmente independente do contexto social, o idoso fragilizado é 

destituído de sua capacidade de decidir. 

Ser velho parece conduzir para um silenciamento, a “afasia”, termo utilizado por 

filósofos na antiga Grécia. Significava o homem no fim dos argumentos. 

Neste trabalho procurarei aprofundar a questão da moradia como possibilidade de 

autonomia e discutir a fragilidade além da questão orgânica. 

Este estudo trata da questão da moradia de idosos, especialmente idosos em situação 

de fragilidade. Até que ponto esses idosos escolhem como e onde morar?  

Quando falamos em moradia, inicialmente há a questão habitacional, ou melhor, o 

déficit habitacional, muito embora o direito à moradia tenha sido incorporado à Constituição 
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Federal, em seu artigo 6º, por Emenda Constitucional em 2000: o direito à moradia faz parte 

das necessidades básicas dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que devem ser 

atendidas pelo salário mínimo (artigo 7º, seção IV). No que tange aos idosos, o Estatuto do 

Idoso estabelece, em seu capítulo IX, arts. 37 e 38, o direito à moradia e à titularidade da 

moradia aos idosos nos programas habitacionais. O direito à moradia adequada é assegurado 

pela lei federal n.º 8.245, de 1993, que garante, em seu artigo 2º, parágrafo único, a 

titularidade de direitos como locatários de imóveis urbanos, o que obriga o locador a respeitar 

a exigência legal dos moradores de melhorar as condições habitacionais do imóvel alugado. 

Mesmo com os esforços empreendidos no aparato legal no que concerne ao direito à 

moradia, esta não mostra significativos avanços em sua materialização, conforme dados do 

IPEA/2006: 40% da população do país apresenta condições de moradia precárias. 

Conforme Penzim (2001), “moradia é necessidade do ser humano, mas não somente. É 

consenso o entendimento de moradia como espaço privilegiado para o ser humano. É muito 

mais que lugar do abrigo, é lugar de constituição de vida revelando-se em múltiplas 

dimensões”.  

Queremos nos deter nas situações em que o idoso, tendo onde morar, seja 

efetivamente atendido em suas escolhas autônomas. Consequentemente, o exercício da 

cidadania. 

Na sociedade brasileira, parece ser este tema previamente definido e óbvio, ou seja, 

aos idosos compete morar com a família ou em uma instituição. Exceto as duas 

possibilidades, parece inaceitável qualquer outro tipo de arranjo. 

É bem verdade que algumas modalidades diferentes das existentes atualmente, como 

morar com a família ou Instituições de Longa Permanência, timidamente despontam, 

arregimentando adeptos, o que demonstra a necessidade de os idosos construírem outros 

modos de morar, que preservem sua autonomia, dignidade e individualidade, essenciais a seu 

desenvolvimento. 

Pensar em desenvolvimento na velhice também causa estranheza. No entanto, há que 

se considerar que se está sempre em desenvolvimento. Para tanto, são necessários estímulos e 

espaços que favoreçam o desenvolvimento. A casa torna-se local imprescindível a essa 

vivência. 
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A casa é força de integração para pensamentos, lembranças e sonhos, afastando 

contingências. “Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das 

tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e é alma.” (Bachelard, 2008: 26). 

Compartilhando desta idéia, discutiremos nos capítulos seguintes os diversos conceitos 

de velhice e envelhecimento que têm sido apresentados na contemporaneidade e o que estes 

conceitos contribuem na forma de perceber este ser que envelheceu. E para isso fazer uma 

distinção entre velhice, fragilidade e autonomia e as implicações para uma velhice com 

autonomia e cidadania. 

À luz do 3º artigo do Estatuto do Idoso passaremos a uma reflexão das implicações da 

família, do Estado e da sociedade, que vão engendrar  autonomia ou heteronomia do idoso em 

sua  moradia.  

Faremos um contraponto entre moradia como necessidade e sua importância no 

cotidiano das pessoas e a poética do espaço, com Gastón Bachelard, Cora Coralina e  Fátima 

Guedes, bem como o significado de morte social em detrimento de se ter uma moradia. 

Veremos o percurso metodológico de uma pesquisa-ação em uma moradia 

compartilhada por três idosos oriundos de um albergue, no município de São Bernardo do 

Campo (SP), para procurar responder ao problema: idosos fragilizados têm direito de escolher 

onde e como morar? 
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Capítulo I - Envelhecimento e Velhice 
 

 

Os critérios da avaliação da idade, da juventude ou da velhice não podem ser os 

do calendário. Ninguém é velho só porque nasceu há muito tempo ou jovem 

porque nasceu há pouco. Somos velhos ou moços muito mais em função de 

como pensamos o mundo, da disponibilidade com que nos damos curiosos ao 

saber, cuja procura jamais nos cansa e cujo achado jamais nos deixa 

imovelmente satisfeitos. Somos moços ou velhos muito mais em função da 

vivacidade, da esperança com que estamos sempre prontos a começar tudo de 

novo, e se o que fizemos continua a encarnar sonho nosso, sonho eticamente 

válido e politicamente necessário. (Paulo Freire, 1995) 

 

 

Com o objetivo de subsidiar teoricamente a reflexão sobre o significado de velhice e 

envelhecimento realizamos uma revisão conceitual sobre o tema. É muito frequente nos 

depararmos com a utilização de envelhecimento como velhice, em uma alusão que só os 

velhos envelhecem. 

 

Para Ruth Gelehrter da Costa Lopes (2000: 40), 

 
O envelhecimento é parte inevitável do processo de crescimento, 

desenvolvimento e maturação do organismo. O estado de saúde do idoso tem a 

ver, por conseguinte, com fatores como saneamento, nutrição adequada, 

moradias confortáveis e escolaridade. Isso já indica a complexidade desse 

processo, que deve se articular com uma complexidade ainda maior, prevista na 

ideia de promoção da saúde. 

 

 

 Jack Messy (1999: 17) distingue bem o sentido de processo e de fase:  

 

O envelhecimento não é a velhice, como uma viagem não se reduz a uma etapa. 

O envelhecimento é processo irreversível, que se inscreve no tempo. Começa 

com o nascimento e acaba na destruição do indivíduo.  

 

Messy completa com a palavra envelhecimento em francês (“vieillissement”), que 

começa com “vie”, vida. Assim, o processo se dá ao longo da vida. Para Guite I. Zimerman 

(2000), “envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais no indivíduo. Tais 

alterações são naturais e gradativas”. 

 

Como bem assinala Suzana Medeiros (2003:188),  

 
O envelhecimento não é um evento com data marcada, mas é um processo que 

se dá durante a nossa trajetória. Nascemos envelhecendo, e durante toda a nossa 

vida sempre somos mais jovens e mais velhos que alguém. O envelhecimento é 

um processo e a velhice é uma etapa da vida. Somos finitos, portanto, 



19 
 

morremos, fato que pode ocorrer em qualquer momento de nossa existência, e 

não somente na velhice. 

 

 

Carvalho Filho e Alencar (1994) corroboram a ideia de envelhecimento como 

processo com ênfase no aparato biológico, 

 

(...) é um processo dinâmico e progressivo onde há modificações tanto 

morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a 

progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, 

ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos 

que terminam por levá-lo à morte. 

 

 

 

Bentov e colaboradoras (1993) distinguem o ato de envelhecer e o de tornar-se velho: 

para elas, o envelhecimento compreende todas as mudanças biológicas que ocorrem com o 

passar do tempo, enquanto tornar-se velho tem significância social, responsável por 

sentimentos pouco relacionados ao processo biológico de envelhecimento. Alonso (1995) 

salienta que o envelhecimento é fenômeno complexo, dinâmico e pluridimensional, no qual 

intervêm não apenas fatores de ordem biológica ou psíquica, mas de ordem social. Segundo 

Robledo (1994), o envelhecimento não tem causalidade única, não é doença e nem erro 

evolutivo, mas processo dinâmico, progressivo e irreversível, no qual interagem múltiplos 

fatores - biológicos, psicológicos e sociais. 

 

Observamos nessas definições que o termo envelhecimento é compreendido como 

processo complexo, dinâmico, que depende de vários determinantes, inclusive o modo de vida 

individual. No entanto, a que se atentar para não atribuir ao indivíduo a responsabilidade pelo 

bom ou mau envelhecer. Para Beauvoir (1990), definir para o ser humano o que é progresso 

ou regressão “supõe que se tome como referência um determinado fim; mas nenhum é dado a 

priori, no absoluto. Cada sociedade cria os seus próprios valores: é no contexto social que a 

palavra „declínio‟ pode adquirir sentido preciso”. Assim, na perspectiva dialética, o todo e as 

partes se imbricam na compreensão do processo de envelhecimento, pois se o ato de 

envelhecer é individual, o ser humano vive na esfera coletiva e, como tal, sofre as influências 

da sociedade. 
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Na dimensão social do envelhecimento é possível apresentar diferentes maneiras de se 

periodizar a vida das pessoas. Cada sociedade define períodos que orientam o ciclo vital, que 

sofrem influências históricas, culturais e sociais. 

 

Os princípios que norteiam a divisão do ciclo de vida nas sociedades são idade 

geracional, níveis de maturidade e idade cronológica. Aqui nos deteremos à idade 

cronológica, a qual é utilizada em nossa sociedade. 

 

O marcador cronológico para definir as idades em seus ciclos surge, nas sociedades 

modernas, para definir a maioridade legal, entrada no mercado de trabalho, na formulação de 

direitos e determinar cidadania. 

 

Sendo assim, a vida é periodizada por meio da definição de grades etárias. Essas 

sociedades caracterizam-se pelo processo de industrialização, urbanização e administração 

pública. O corpo passa a ser controlado e administrado, e os estágios da vida são claramente 

demarcados pela idade cronológica. Iniciam-se os registros dos nascimentos, mortes e 

doenças; segundo Foucault (1993), o corpo começa a ser registrado e, consequentemente, 

disciplinado. 

 

Na sociedade ocidental, de maneira geral, em particular na brasileira, são 

normatizadas: a idade para o ser humano entrar na escola, assistir a determinados filmes, 

espetáculos teatrais, dirigir automóveis, possuir título de eleitor, responder a processos 

criminais; enfim, a sociedade disciplina o corpo, controlando cronologicamente as fases da 

vida do indivíduo.  

 

A Organização Mundial de Saúde convencionou, para países do Terceiro Mundo, o 

corte de 60 anos de idade como delimitador da velhice, também adotado pelo governo 

brasileiro na lei n.° 10741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.  

 

Apesar disso, observamos que vários direitos conquistados pelos idosos no Brasil têm 

o recorte etário de 65 anos: gratuidade dos transportes coletivos semiurbanos, e os urbanos 

ficam a critério de cada município. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, é de 60 anos a 

idade para gratuidade no transporte coletivo. O Benefício de Prestação Continuada da Lei 

Orgânica da Assistência Social só pode ser adquirido pelo idoso com 65 anos, que esteja 
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dentro dos critérios de elegibilidade para o benefício, ou seja, além do quesito idade, há o 

critério de renda, que deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. O voto facultativo e a 

aposentadoria compulsória dos servidores públicos civis ocorrem com 70 anos de idade. A 

idade ainda é observada quanto a requerer a aposentadoria. Dever-se-ia dizer que a utilização 

das categorias etárias nas sociedades modernas é a verdadeira relação de forças e poder das 

análises de Foucault; seria a concretização das funções disciplinares sobre espaço, as 

atividades, o sujeito.  

 

 A velhice é construída. Conforme relata Bosi (1994), “além de ser um destino do 

indivíduo, a velhice é uma categoria social” (p. 77). A sociedade passa a disseminar a ideia de 

que o idoso deve ser respeitado; porém o isola do convívio social, constrói a dúvida sobre sua 

utilidade, nega seu pensamento e limita sua capacidade de decisão.  

 

Cria-se, então, uma padronização nas faixas etárias para controlar melhor as ações dos 

indivíduos. A grande maioria da população idosa brasileira compartilha a exclusão social com 

outros grupos, como mulheres, negros, índios e deficientes. 

 

 

1.1 - Velhice, fragilidade e autonomia 

 

 

Nas sociedades produtivas, como vimos no item anterior, qualquer alteração na 

agilidade física e mental observada no indivíduo confronta-se com o processo de 

envelhecimento.  Isso ocorre por serem atribuídas à velhice perdas orgânicas, associando-as 

com incapacidade e degeneração.  

 

Cícero, em “Saber envelhecer”, oferece reflexão quanto aos motivos para se reprovar a 

velhice: “Pensando bem, vejo quatro razões possíveis para acharem a velhice detestável: 1) 

Ela nos afastaria da vida ativa; 2) Ela enfraqueceria nosso corpo; 3) Ela nos privaria dos 

melhores prazeres; 4) Ela nos aproximaria da morte”. Para elucidar, utilizou nomes de idosos 

que, mesmo sem a força física, não se detiveram nos assuntos da vida pública, colocando sua 

inteligência, sabedoria e sua autoridade a serviço do Estado. Ele nos remete a Ápio Cláudio, 

que foi duas vezes cônsul, ditador e censor em 312 a.C, a primeira grande personalidade da 

história romana: “Ápio Cláudio era não apenas velho, mas cego. Isto, porém, não o impediu 

de se insurgir quando o Senado se preparava para assinar o tratado de paz com Pirro” (p. 17). 
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 Reitera ainda que nem força, agilidade física e rapidez que favorecem algumas 

façanhas na juventude se sobreporiam a outras qualidades, das quais não estaria privada a 

velhice: sabedoria, clarividência, discernimento, tão ou mais importantes, e das quais a 

velhice poderia especialmente se valer. 

 

Com o passar dos anos, sem dúvida seriam incapazes de atacar, pular, saltar, lançar 

dardo ou brandir sua espada no corpo a corpo. No entanto, se serviriam de sua reflexão e 

julgamento. Por essas qualidades os antepassados chamavam o conselho supremo de Senado, 

que significa “assembleia dos anciãos”. 

 

Diante das proposituras de Cícero quanto à velhice acompanhada de qualquer 

limitação física, ele deixa claro que o idoso tem capacidade de decidir e contribuir, como 

cidadão sujeito de direitos. 

 

Quanto à vida pública, nos cargos políticos é possível observar, principalmente no 

Brasil, os idosos que compõem os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário gozam de 

status e poder. Em contrapartida, quando nos voltamos para a grande maioria da população 

idosa, isso não acontece. Segundo Beauvoir, “são duas categorias de velhos (uma 

extremamente vasta e outra reduzida a uma pequena minoria) que a oposição entre 

exploradores e explorados cria”. (1990: 17). A autora afirma que para a vasta maioria, a 

palavra “refugo” define bem a realidade. Mesmo com a aposentadoria, a pessoa idosa não 

possui condições dignas de vida: “A sociedade impõe à imensa maioria de velhos um nível de 

vida tão miserável que a expressão „velho e pobre‟ constitui quase um pleonasmo”. (1990: 

13). 

 

Além de a velhice ser carregada de conceitos, preconceitos e exclusão, se somados a 

uma doença incapacitante, os termos dependência e autonomia costumam surgir no discurso 

cotidiano como antônimos. Logo, se o idoso apresenta dependência em um aspecto, muitas 

vezes perde a condição de sujeito autônomo, e então dependência e independência devem ser 

relativizadas. Portanto, é essencial se dizer em relação a quê ou a quem se é dependente. 

Buscaremos distinguir os conceitos dependência, fragilidade, vulnerabilidade e autonomia. 

 

Para tanto, será utilizado material produzido pelo Ministério da Previdência Social 

intitulado “Envelhecimento e dependência: desafios para a organização da Proteção Social de 

2008”, que objetivava mapear experiências internacionais que possibilitassem reflexão sobre a 
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temática, e ainda a análise das potencialidades e necessidades para aprimorar políticas 

desenvolvidas no Brasil. 

 

O item “Vulnerabilidade e dependência na população idosa” esclarece que o conceito 

de vulnerabilidade tem sido o ponto de partida para o desenho de políticas sociais para as 

pessoas idosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os grupos de idosos em situação 

de vulnerabilidade são aqueles que possuem as seguintes características: idade superior a 80 

anos; moram sozinhos; mulheres, especialmente solteiras e viúvas; moram em instituições; 

isolados socialmente; sem filhos; têm limitações severas ou incapacidades; casais em que um 

dos cônjuges é incapacitado ou está doente; e/ou têm recursos escassos. 

 

Observa-se que o conceito de vulnerabilidade reúne um conjunto de situações que 

tornam os idosos frágeis. A incapacidade física, psíquica ou intelectual é um aspecto da 

vulnerabilidade, o qual caracterizaria a situação de dependência. 

 

Ainda de acordo com o documento, nas experiências internacionais há o progressivo 

entendimento de que as questões da velhice e da dependência não se reduzem à dimensão 

médica, ainda que a medicina contribua para aliviar muitas consequências e para investigar, 

prevenir e tratar doenças das pessoas idosas. Partindo da compreensão de que a dependência 

é, fundamentalmente, condição em que há a limitação das capacidades funcionais e o 

comprometimento da qualidade de vida da pessoa idosa, os países em geral têm procurado 

articular a dimensão sanitária da produção da dependência com a social. Se a falta de 

autonomia estaria vinculada a déficits funcionais decorrentes de doenças crônicas, também 

estaria associada à dinâmica de isolamento social que progressivamente impede que a pessoa 

idosa leve vida ativa. 

 

As experiências internacionais indicam ainda que a redução das capacidades 

funcionais requer atenção para além dos cuidados com a saúde, devendo haver, ainda, um 

caráter socioassistencial. 

Em seu artigo “Fragilidade social”, Teixeira e Correia trazem importante contribuição 

no que se refere a situações de fragilidade social: “São situações que envolvem o risco de 

rotura do equilíbrio existente entre o indivíduo e o meio social, que caracteriza a integração, 

como é o caso, por exemplo, da pobreza, do desemprego de longa duração, do insucesso 

escolar, da doença mental, da deficiência, mas também por vezes de pertencer a minorias 
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étnicas e culturais. São situações frequentemente caracterizadas por ameaças de ruptura do 

laço social de proximidade e de solidariedade e também do próprio vínculo simbólico que 

caracteriza a adesão ao grupo, acarretando frequentemente acumulação de insucesso, rejeição 

e exclusão social”. 

 

A perspectiva que se pretende introduzir é a de que as situações de fragilidade e de 

exclusão social podem associar-se a riscos acrescidos para a saúde, riscos relacionados a 

diferentes fatores, que atuam isoladamente ou em conjunto, e que levariam, no caso aqui 

estudado, o idoso a uma situação de dependência e perda da autonomia. 

 

Outro conceito importante também relacionado ao de independência é o de autonomia, 

palavra de origem grega (auto=eu; nomos=lei). Uma pessoa tem autonomia quando consegue 

falar de si, das suas escolhas, das suas vontades, tomar decisões.  

 

Paschoal (1999) apresenta ainda outras definições: 

 
Pessoa autônoma é a que retira de si mesma a fonte de poder; tem nela mesma 

sua fonte de decisão, conseguindo assim tornar-se ela mesma e construir seu 

próprio caminho de vida. Reforça ainda que autonomia significa que eu tenho a 

minha própria lei, ou que sou comandado por mim mesmo, porque determino 

minha legalidade, norteio-me, escolho minhas metas e estabeleço caminho para 

alcançar as metas escolhidas. O contrário de autonomia, a heteronomia, 

significa a lei que é dada, imposta, sugerida, ensinada; a pessoa segue uma lei 

da qual não é a própria fonte. 

 

 

A respeito de independência e dependência, Paschoal refere ainda que são conceitos 

que existem somente em relação a alguma coisa ou pessoa, ou seja, a pessoa pode ser 

independente financeiramente e ser dependente afetivamente, intelectualmente independente, 

porém ser fisicamente incapaz. Cita o exemplo de que pessoas com reduzida acuidade visual 

ou mesmo com alguma limitação da função não serão necessariamente dependentes.  

 

Esse pensamento é endossado por Tomiko Born (2001: 137): “Velhice bem-sucedida 

não é meramente velhice sem enfermidades, sem perdas funcionais. É vida autônoma e 

independente e com boa qualidade”. 

 

É importante observar que velhice saudável e autônoma, em detrimento de alguma 

limitação, está intimamente ligada à questão da cidadania. A garantia dos direitos 

conquistados pelos idosos passa pelo exercício da cidadania. 
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A palavra “cidadania” é derivada de cidadão, que vem do latim civitas. Cidadania pode 

ser definida como exercício pleno dos direitos e deveres das pessoas, sendo os mesmos 

direitos e deveres garantidos e respeitados. Cidadania está presente na materialização dos 

preceitos legais.  

 

O que torna um sujeito cidadão? Ser cidadão é ser cônscio de que se é sujeito de 

direitos. Direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade; enfim, direitos civis, políticos 

e sociais, zelando pela sua aplicação. 

 

Quem está excluído da vida social, impossibilitado de tomar decisões, não é cidadão. 

O idoso fragilizado, a quem muitas vezes se decreta a dependência, sem direito à liberdade, a 

tomar conta da sua própria vida, das suas finanças, em que outros deliberam o que é melhor, e 

têm seus direitos violados. Consequentemente, impossibilitando a sua cidadania.  

 

A ONU declarou 1999 como o Ano Internacional do Idoso, e teve como tema “uma 

sociedade para todas as idades”. Parece ser esse o caminho para uma velhice com dignidade e 

cidadania. 

 

É o que Simone de Beauvoir alerta em seu livro A velhice. Na velhice, segundo a 

autora, a pessoa deve ser tratada com dignidade, como ser humano. E assim deveria ter sido 

durante toda a vida. 

 

Compete-nos tentar romper ideias hegemônicas que têm comprometido a autonomia 

dos idosos, destituindo-os de seus direitos. Isso implica comprometimento de toda a 

sociedade, fazer valer direitos em qualquer idade.  
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Capítulo II - O Estado, a família e a sociedade: autonomia ou heteronomia 

no morar? 
 
 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. (Brasil, Estatuto do Idoso, 2003). 

  

  

Iniciamos este capítulo com o art. 3º do Estatuto do Idoso, que convoca todos para a 

garantia de direitos ao idoso. É essencial ressaltar que, ao mesmo tempo em que convoca para 

esforços coletivos de efetivação dos direitos, parece colocar o idoso como mero espectador e a 

família como a grande provedora, responsabilizando-a pela proteção de seus membros.  

 

Na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e no Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS) todo o enfoque é, no âmbito da família, para o fortalecimento da família, 

matricialidade familiar, principalmente quando se pretende proteger crianças e adolescentes. 

Quando não há a presença de crianças e adolescentes, mas idosos, não se observa o mesmo 

empenho nos níveis da proteção social. E são notórias as desigualdades e especificidades 

nesse contingente populacional, as quais se refletem na expectativa de vida, morbidade, 

mortalidade prematura e má qualidade de vida.  

 

Devem ser considerados os direitos dos idosos no âmbito da noção de universalidade 

do direito do cidadão de todas as idades à proteção social, quando se encontram em situação 

de vulnerabilidade. 

 

Atentando para o que diz o art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, a assistência 

social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais, por meio de conjunto integrado de ações, da iniciativa pública 

e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

 

Analisando a intervenção na família e o espaço institucional, MIOTO (1997) 

ressalta:... “a família é uma unidade. Enquanto tal, os problemas apresentados por ela devem 

ser apresentados dentro de uma perspectiva de totalidade...”. A visão da família como 

totalidade implica conhecê-la dentro de um processo que provoca mudanças, que gera 
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disfunções familiares, alimentadas por fatores referentes à estrutura social em que as famílias 

estão inseridas. 

 

Não quero, com isso, desconsiderar o longo processo de lutas até se chegar a este 

momento de conquistas de direitos sociais, com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil em 5 de outubro de 1988, da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

em 7 de dezembro de 1993, da Política Nacional do Idoso (PNI), em 4 de janeiro de 1994, 

regulamentada em 3 de julho de 1996, e Estatuto do Idoso, em 1 de outubro de 2003 (o 

Estatuto passou sete anos tramitando no Congresso Nacional). Ao longo desse período e após 

as promulgações, as grandes lutas foram no sentido da materialização desses direitos. 

 

Para Boaventura de Sousa Santos, “a verdadeira crise não esteve, em última análise, 

no Direito: esteve, e ainda está, na concretização do Estado de Providência, o qual daria 

sustentação àquelas normas; ele não consegue aprofundar seu papel, e em países periféricos 

como o Brasil, no máximo são esboçados”.  

 

Observa-se a impotência do Estado diante do contínuo avanço dos problemas sociais 

que se acumulam, e à desigualdade social. Há a minoria com alta concentração de renda e a 

grande maioria sobrevivendo em condições precárias.  

 

Ouve-se, com frequência, dos gestores públicos, que o Estado não é capaz de fazer 

tudo o que lhe compete. O professor José Rosemberg, em divagações sobre a velhice, na IV 

Semana de Gerontologia na PUC-SP, foi incisivo: “Por favor, mas pelo menos que o Estado 

faça o que é sua obrigação. Porque não estamos pedindo que faça tudo, mas que faça a sua 

parte”. 

 

Uma Carta Aberta à Nação, na Avaliação e Perspectivas do Estatuto do Idoso, dentro 

do Encontro Nacional de idosos, SESC/2005, apresentou propostas e algumas reivindicações 

sobre o Estatuto, a fim de exigir que o poder público movimente-se de modo contínuo nas 

direções apontadas, por meio de programas e medidas concretas. 

 

O Estatuto do Idoso, além de regular os direitos dos idosos em seu título - VI Dos 

Crimes, estabelece o que constitui crime contra idosos, as penalidades e a quais instâncias 
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devem ser encaminhadas as denúncias, ou seja, Ministério Público, Delegacia do Idoso e 

Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos. 

 

A partir do momento em que se formaliza a denúncia nessas instâncias, no município 

de São Bernardo do Campo, especificamente, em geral são encaminhadas à Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania, que certificará se procedem; e então serem tomadas 

medidas concernentes a cada situação, como atendimento social, acompanhamento da família, 

orientações e encaminhamentos a outros serviços. 

 

O Serviço de Atenção ao Idoso em Situação de Risco Pessoal e Social da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania de São Bernardo do Campo diariamente recebe diversos 

ofícios do Ministério Público, Delegacia do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso, solicitando visita domiciliar do assistente social, a fim de averiguar a procedência das 

denúncias. 

 

Tive oportunidade de realizar algumas visitas por fazer parte da equipe. Duas delas em 

especial me chamaram a atenção, pelo fato de serem denúncias de abandono e negligência. 

Em uma delas, um idoso de 79 anos, solteiro, sem filhos, que morava sozinho, necessitava de 

suporte para o dia a dia, e não mais contava com familiares. A impressão que tive quando me 

apresentei é de que havia ficado temeroso por ter sido “descoberto”, com medo de ter que 

deixar seu lugar, pois desejava continuar morando naquele local. Deixava transparecer até que 

não queria solicitar ajuda dos vizinhos, ou mesmo serviços do poder público, para não 

“incomodar” e ser encaminhado a alguma instituição. 

 

A denúncia partiu de um vizinho, que acreditava, realmente, que o idoso não poderia 

permanecer sozinho, que era um “risco”, que ficaria melhor em uma instituição, onde teria 

atendimento e companhia. 

 

Mas ninguém lhe perguntou o que pensava da situação, ou ofereceu outro tipo de 

alternativa, ou se pensava em possibilidade distinta. Supõe-se que há, realmente, uma afasia 

social na velhice. 

 

E passei a pensar na situação de abandono desse idoso. Quem realmente o havia 

abandonado?  
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Conforme Ademir Alves da Silva, os direitos sociais devem ser assegurados ao 

cidadão, independentemente do mesmo compor uma unidade familiar ou “viver em família”. 

 

A outra visita de denúncia de abandono e negligência envolvia um casal de idosos que 

residia com dois filhos em área de risco da Prefeitura - a placa de área de risco ficava 

localizada próxima à casa.  

 

O que mais chamou a atenção foi o cenário: a casa ficava em um morro muito difícil 

de ser transposto. A habitação era de madeira, piso de chão batido, sem condições de 

saneamento. Em meio a tanta pobreza e miséria, notamos que ainda assim o melhor espaço, o 

mais protegido para dormir, era a cama dos idosos. Ao perguntar onde os filhos dormiam, 

mostraram um quarto sem teto, com algumas coisas espalhadas para tornar mais macio o 

chão. O abandono se estendia a toda a família, não somente os idosos.  

Para SILVA (2007), 

 
A maioria das famílias brasileiras está situada num contexto desfavorável, de 

desigualdade, de pobreza, de vulnerabilidade e de exclusão social. As famílias 

têm cada vez mais dificuldades de satisfazer suas necessidades básicas, o que se 

torna mais complexo devido à redução dos serviços das políticas de saúde, da 

habitação, saneamento básico etc. Essa situação altera de forma negativa as 

possibilidades de as famílias construírem relações sociofamiliares protetivas 

entre seus membros. 

 

Como envolver, nesse caso, o poder público e a comunidade, era um grande desafio. 

Ao que parece, não estava se observando o Estatuto do Idoso, que assegura proteção ao idoso. 

Portanto, o meio mais fácil, menos áspero, seria retirar os idosos daquele lugar, pois a família 

não está cumprindo o papel de proteção. Mas, afinal, nesse caso, e em outros que poderiam 

ser citados, o que querem os idosos? Quando indagados, respondiam: “Queremos ficar aqui. 

Nossos filhos cresceram aqui, eles têm alguns probleminhas”`. Referiam-se a déficit cognitivo 

ou rebaixamento. “Aqui estamos mais seguros, os vizinhos nos conhecem, sair daqui vai ser 

pior”. 

 

Urge refletir se estaria havendo violação, nessa situação específica, do artigo que trata 

do direito à liberdade, à dignidade e à autonomia, e quais seriam, efetivamente, as medidas 

protetivas para esses idosos. Eles mesmos responderam: “Precisamos de ajuda para melhorar 

a nossa habitação e colocar o barraco lá embaixo, para ficar mais próximo da rua”. 
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Até então a única alternativa era enviá-los a uma instituição, enquanto os dois filhos 

adultos permaneceriam no mesmo local. O que não resolveria a situação. Faltava o olhar da 

totalidade dessa família. 

 

De acordo com MIOTO (1997), os profissionais, zelosos de suas funções nessas 

instituições, trabalham com as famílias para atender o objetivo institucional pautado na 

solução do “caso” do usuário-problema. Dessa atitude deriva uma situação importante a ser 

lembrada: frequentemente, as mesmas famílias circulam pelas diferentes instituições em 

distintas áreas (saúde, educação, assistência social, justiça), com os seus “membros-

problemas”. Preocupadas em lhes dar atendimento específico, as instituições não conseguem 

perceber que a família é um todo, e não apenas os membros, individualmente, aqueles aos 

quais é essencial a atenção (MIOTO, 1997: 123). 

 

Para Beauvoir, “se a velhice, enquanto destino biológico, é uma realidade que 

transcende a história, não é menos verdade que este destino é vivido de maneira variável 

segundo o contexto social. Inversamente: o sentido ou o não sentido de que se reveste a 

velhice no seio de uma sociedade coloca toda essa sociedade em questão, uma vez que, 

através dela, desvenda-se o sentido ou o não sentido de qualquer vida anterior. Para julgar a 

nossa coletividade, é necessário confrontar as soluções que ela escolheu com as que outras 

adotaram, através do tempo e do espaço. Essa comparação permitirá determinar o que a 

condição do velho comporta de inelutável, em que medida e a que preço poderiam ser 

amenizadas suas dificuldades e qual é, portanto, a parte de responsabilidade para com o idoso 

que se pode atribuir ao sistema no qual vivemos”. 

 

Este trabalho ampara-se no proposto no parágrafo anterior, e na observação de estudo 

realizado nos Estados Unidos, sobre arranjos de idosos, por Janet Wilmoth, que trata da 

questão dos modos de morar de idosos estadunidenses. Ela considera que “como, com quem e 

onde” vivem são fatores que influenciam decisivamente no envelhecer bem-sucedido, pois 

determinam o espaço físico e social do envelhecimento. “Existem cinco tipos comuns de 

arranjos de vida para idosos nos Estados Unidos: o ancião mora sozinho; vive com um 

cônjuge; co-reside com filhos ou outra família; vive com pessoas sem laços de parentesco ou 

em instituição (ou seja, asilo, casa geriátrica). Cada um dos arranjos supracitados apresenta 

desafios singulares tanto para o idoso quanto para seus familiares e para a comunidade que os 

abrange”. 
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Em artigo, a autora ressalta que, embora viver com o cônjuge ou sozinho sejam 

arranjos de vida socialmente desejáveis para o idoso, pessoas mais velhas, nessa situação, 

estão sob risco de requerer assistência, especialmente aqueles que vivem sós. “Idosos que 

vivem sozinhos precisam, muitas vezes, de assistência para várias atividades, que vão desde 

tarefas domésticas rotineiras (atividades instrumentais do viver diário), como limpar, 

preparar refeições ou cuidar do jardim, até cuidados pessoais (atividades físicas do dia a 

dia), como banhar-se ou alimentar-se”. 

 

Convém salientar que neste estudo a família, amigos ou serviços comunitários são 

acessados para provisão destes serviços, e revela ainda que, nos Estados Unidos, todos os 

indivíduos de 60 anos ou mais são elegíveis para receber serviços comunitários. De acordo 

com o Título III da Lei dos Americanos Idosos (Older American‟s Act), o número de idosos 

que vivem sós e precisam de assistência é essencial à formação de políticas governamentais e 

planejamento de programas. 

 

Ainda conforme o artigo de WILMOTH, idosos que vivem sós estão sob risco de 

precisar de ajuda institucional, o que dependerá do caráter de suas redes sociais. Apresenta, 

ainda, o resultado de uma pesquisa que trata dessas redes sociais.  

 
Pesquisas em redes de idosos apontam para uma hierarquia de dependência de 

outros, hierarquia na qual amigos e vizinhos preenchem necessidades básicas, 

diárias, e membros da família se encarregam do cuidado mais pessoal de longo 

prazo. Mais serviços formais são usados quando o suporte social informal é 

inacessível ou não disponível (Krout, 1984; Litwark, 1985; Scott e Roberto, 

1985). Os idosos que vivem sós estão particularmente sob risco de usar serviços 

formais (Avery, Speare  et alii, 1989; Krout, Cutler  et alii, 1990; Wilmoth, De 

Jong  et alii, 1992). Ainda assim, apesar do maior risco de utilização de 

serviços, o ato de viver só é amplamente aceito como fator positivo para o bem-

estar do idoso, porque lhe permite manter-se independente. Em geral, é aceita a 

hipótese de que o impacto negativo potencial desse arranjo é amplamente 

compensado pela independência proporcionada pelo viver só. 

 

 

É importante salientar que, nos Estados Unidos, a independência é valor amplamente 

consolidado. Assim, consideram que a co-residência com filhos se torna experiência 

problemática para ambas as partes. E que, nessa forma de moradia, há muita pressão nas 

relações familiares. 
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 Em contrapartida, a possibilidade de encaminhar um familiar idoso para instituição 

asilar parece ser postergada ao máximo pelo Estado e famílias. 

 

Do ponto de vista do governo, a autora relata que o interesse para arranjos de 

coexistência ou mesmo esforços para quem reside sozinho está associado ao impacto gerado 

pelo alto custo de internação: 

 
O número de pessoas mais velhas que requerem institucionalização é uma séria 

preocupação para o governo, porque a assistência médica e social de longo 

prazo é financiada primariamente pelo Medicaid, um programa financiado pelo 

governo federal dos Estados Unidos. Devido aos altos custos da assistência de 

longo prazo, a maioria dos indivíduos e famílias não tem condições de arcar 

sozinhos com estes serviços. 

 

 

No que se refere à família, acrescenta: 

 
Colocar um pai ou outro parente idoso em uma instituição é processo 

estressante. Apesar das normas culturais de independência e individualismo, há 

também, nos Estados Unidos, fortes normas quanto à provisão de cuidados a 

membros da família em dificuldades, sobretudo quando se trata de pai ou mãe. 

Internar os pais numa instituição viola essas normas, o que força a família a 

avaliar criticamente o seu curso de ação. Além disso, internar um pai ou mãe já 

fragilizados pela velhice, em um ambiente institucionalizado, produz 

inquietações a respeito do impacto dessa internação no bem-estar da pessoa já 

em processo de envelhecimento. Há a percepção de que o bem-estar do idoso 

tende a sofrer com este tipo de solução. 

 

O filme americano A Família Savage (The savages), de 2007, de Tâmara Jenkins, trata 

do drama de um casal de irmãos que estão separados do pai não somente pelo espaço físico, 

cada qual em um Estado, mas também afetivamente. Em determinado momento, o genitor 

apresenta sinais de demência. E com a morte de sua companheira, são chamados para atendê-

lo em suas necessidades. Essa comédia dramática revela o percurso vivido pelos dois filhos, 

quando decidem encaminhá-lo a uma instituição asilar: influenciados pelas questões sociais, 

sofrem, revivem momentos da infância em que não tiveram a proteção do pai, mas agora 

precisam encontrar uma alternativa de moradia e cuidados. 

 

 No Brasil ainda prevalece a ideia de que colocar um familiar idoso em instituição 

asilar é sinônimo de abandono, concepção resultante de uma prática de instituição que se 

caracterizava muito mais por depósito de pessoas, loucos, incapazes e pobres, em condições 

precárias e desumanas. 
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Tal pensamento remete à prática da institucionalização no Brasil do século XIX, a qual 

passou por mudanças a partir dos valores socioculturais, agrupadas por Groisman em três 

momentos. No primeiro, o indigente, visto como incapaz para o trabalho, era considerado 

parte da sociedade e, por isso, “protegido” pela caridade das famílias abastadas. Os idosos já 

se encontravam em meio a esses pobres, porém não como população diferenciada. O segundo 

momento é marcado pelo fortalecimento do discurso higienista da medicina social que, 

associada à filantropia, interveio sobre a organização do espaço urbano por uma “sociedade 

sadia”, controlando, separando e categorizando os pobres, além de criticar a caridade 

realizada até então. O terceiro momento pode ser caracterizado pela “laicização”, quando as 

instituições se tornaram especializadas: “(...) os mendigos considerados inválidos eram 

encaminhados ao Asilo São Francisco de Assis (novo nome do Asilo de Mendicidade), os 

loucos ao Hospício Nacional, os menores aos institutos correcionais”. 

 

Há que se considerar que o atendimento em instituição asilar na contemporaneidade é 

preconizado pela legislação como políticas e programas de assistência social em caráter 

supletivo para aqueles que necessitarem - art. 47, parágrafo II Título IV- da Política de 

Atendimento ao Idoso. Essas entidades, por sua vez, sofrerão fiscalizações e 

acompanhamentos, a fim de se garantir atendimento de qualidade e coibir serviços que violam 

os direitos do idoso. 

 

 Uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso recomenda que o atendimento ao 

idoso deve ser feito por intermédio da própria família, em detrimento do atendimento asilar. 

Para assumir essa responsabilidade, a família necessita de uma rede social e de saúde que seja 

suporte para atender ao idoso, à medida que se torne mais dependente. No entanto, essa rede 

de suporte não existe em nosso país. 

 

Portanto, as políticas públicas brasileiras deveriam ser implementadas para oferecer 

serviços comunitários aos idosos que residem sós ou em companhia de outro idoso.  

 

Em 3 de novembro de 2010 foi encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania o ofício n.º 327/2010 (ANEXO 9), da Delegacia Especializada de Proteção ao 

Idoso, referente ao Boletim de Ocorrência 172/2010 (ANEXO 8), o qual solicitava relatório 

conclusivo se a idosa em questão estava sendo assistida pelos familiares, e se a mesma 

apresentava condições físicas e psíquicas de morar sozinha. 



34 
 

 

 O BO n.º 172/2010 foi lavrado por solicitação da idosa e sua filha, informando que 

aquela reside no atual endereço desde 1986, sendo que, no ano de 1992, a idosa ficou viúva e, 

já há algum tempo, a síndica do prédio tem entendido que ela está abandonada. Passou, então, 

a situação para a advogada do condomínio, que tem emitido, sistematicamente, 

correspondência para a sua filha, e dado telefonemas ameaçando denunciá-la ao Ministério 

Público por abandonar a mãe. 

 

 A idosa afirmou, ainda, perante a autoridade policial, que não se sente abandonada 

pelos filhos e que não deseja residir na casa deles, mesmo tendo três filhos. Sente-se feliz em 

sua casa, que não passa por nenhuma necessidade, pois os filhos lhe dão toda a assistência. 

Apresentou, ainda, relatório médico constatando que é saudável e independente. 

  

Para confirmação ainda foi solicitada a visita de um assistente social à sua residência. 

           

Na situação relatada, a idosa e sua família buscaram a Delegacia de Proteção ao Idoso 

para fazer valer seu direito à liberdade e à autonomia diante das constantes ameaças que 

vinham sofrendo. 

 

Cumprindo o disposto no Estatuto do Idoso e na Lei Orgânica da Assistência Social 

quanto à participação da sociedade com iniciativas de ações para possibilitar autonomia, um 

grupo de sete idosos resolveu fazer a locação de um imóvel e, assim, dividir as despesas, 

inclusive com água, luz e telefone. Contavam com o respaldo de uma organização não 

governamental, cujo objetivo era dar suporte a idosos em sua própria moradia; nesta, em 

especial, o suporte era para despesa com a locação e orientações para regularização de 

documentos pessoais e de saúde. 

 

Cabe ressaltar que a casa locada estava localizada em bairro nobre da cidade de São 

Bernardo do Campo. Um mês após a mudança, receberam a visita da Vigilância Sanitária. 

Conforme relataram os moradores, a Vigilância chegou afirmando que se tratava de denúncia 

de asilo clandestino, e que tinham poderes para entrar. 

 

Os idosos ficaram muito assustados, referiram que chacoalhavam o portão e falavam 

que se não abrissem chamariam a polícia. Amedrontados, abriram o portão e seguiu-se a 
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“vistoria”: começaram a abrir as portas dos armários, verificaram os alimentos, depois 

instalações e dormitórios, vasculharam gavetas. Buscavam indícios de uma instituição que 

comprovasse a denúncia de asilo clandestino, embora os idosos afirmassem que a casa era 

deles, com livre acesso à comunidade, que utilizavam a rede de saúde pública do bairro, 

faziam compras no comércio local. Mas os argumentos não foram ouvidos, e a afasia social se 

instalara naquele ambiente. 

 

O caso foi encaminhado ao Ministério Público (ANEXO 4) que convocou, para 

esclarecimentos, os locatários e os representantes da ONG que prestava suporte àquela 

moradia. 

 

A Promotoria do Idoso ouviu as declarações e posteriormente solicitou visita 

domiciliar e relatório social (ANEXO 5). 

 

No relatório social, o parecer foi favorável à moradia e à organização dos idosos, e 

sugeriu que o poder público apoiasse tais iniciativas. 

 

Dois meses depois, os moradores daquela residência foram alvo de outra denúncia, 

dessa vez efetuada na Delegacia do Idoso (ANEXO 3). Receberam a visita dos investigadores 

que, embora mais cordiais, também não se atentaram para as falas dos moradores. Uma delas 

tem dificuldade na fala, embora com calma se compreende tudo o que fala. No entanto, numa 

situação estressante como aquela, ficou nervosa, aumentando ainda mais sua dificuldade de 

articulação das palavras. 

 

Deixaram uma intimação para os locatários. 

 

Todos os moradores e os representantes da ONG ficaram indignados com tamanha 

pressão. Ao término dos depoimentos, o delegado estava convencido do quanto a sociedade 

está despreparada para acolher novas possibilidades de moradia para idosos.  

 

Comungamos com a afirmação de Sarti (2001): “Não há dúvidas de que as melhores 

soluções sociais são aquelas que contemplam o ponto de vista dos envolvidos (...) estes que 

devem falar em primeiro lugar e serem ouvidos. Isso implica pensar os idosos não apenas 

como sujeitos de direitos, mas, também, de desejos”. 
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As ações da família e da sociedade devem caminhar para considerar esse sujeito de 

direitos e estimular e fomentar mudanças na concepção social da velhice. Do contrário, 

acentuam-se situações de heteronomia e dependência. 

 

 Heteronomia é exatamente o oposto de autonomia. Se autonomia é a capacidade de 

falar por si, decidir, escolher, criar as próprias normas, heteronomia é o que já vem 

predefinido para o sujeito, sem a possibilidade de opinar, uma norma a ser seguida. 

 

É preciso que o idoso assuma seu lugar na família e na sociedade e possa, como 

protagonista, nortear as políticas públicas de apoio à velhice.  

 

Neste ponto parecem atuais as palavras de Simone de Beauvoir, quando justifica por 

que escreveu A Velhice: “Para quebrar a conspiração do silêncio”. 

 

A sociedade de consumo, observa Marcuse, substitui a consciência infeliz por 

uma consciência feliz e reprova qualquer sentimento de culpa. É preciso 

perturbar sua tranquilidade. Com relação às pessoas idosas, essa sociedade não 

é apenas culpada, mas criminosa. Abrigada por trás dos mitos e da expansão e 

da abundância, trata os velhos como párias. 

 

 

Este é o grande desafio do mundo globalizado, em que o Estado reduz cada vez mais 

sua responsabilidade com a população fragilizada e vulnerável. Com isso, sobrecarrega a 

família, imputando a ela as responsabilidades que devem ser asseguradas pelo mesmo Estado. 
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Capítulo III - Se esta casa fosse minha... eu mandava?! 

 O título deste capítulo faz alusão a uma cantiga popular em que se cantava “se esta 

rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com 

pedrinhas de brilhantes, para ver, para ver meu bem passar”. 

Neste verso fala-se de posse, propriedade, “se fosse meu eu mandaria”. Mandar, 

segundo o dicionário Houaiss, é exigir, com autoridade superior, que se cumpra (algo); 

ordenar, mostrar como desejado, aconselhável; recomendar; exercer poder, autoridade, 

domínio sobre. 

Quando se fala de autonomia, se a casa pertence ao idoso, posse ou locação, depara-se, 

no âmbito profissional, que mandar em sua casa tem sido constantemente usurpado por 

familiares, profissionais de atendimento domiciliar, vizinhos, que se revestem de práticas 

caridosas e higienistas, e determinam por ele o que é “melhor” para morar. 

O diálogo a seguir, extraído do livro Se os velhos pudessem, de Doris Lessing, deixa 

evidente o quanto o velho sofre pressões para alterar seu modo de vida, ou mesmo mudar para 

outro lugar: “Pois Annie não está realmente vivendo nesse bonito apartamento de dois 

cômodos para o qual „eles‟ insistiram que mudasse. Annie morou no último andar de uma 

casa, na mesma rua, em dois quartos grandes e arejados, durante 40 anos, e não queria 

mudar”. “Mas não tem banheiro”, diziam as assistentes sociais, escandalizadas com sua 

indiferença para esse fato. “Eu nunca morei em nenhum lugar que tivesse banheiro”, disse 

Annie. “A gente pode se manter limpa sem um banheiro”.  “Mas é cheio de correntes de ar”. 

“Não me importo com o frio”. “Mas a casa é tão velha!” 

 E todas aquelas jovens olhavam para os belos e sujos quartos, eficientemente 

visualizando como ficariam depois de reformados”.  

Em outro trecho, a personagem Annie revela sua história de vida, seu trabalho, a 

ruptura do vínculo familiar, a dependência química após a aposentadoria, seus desejos: “Às 

vezes deseja sair, ir a algum lugar. Para uma casinha em alguma parte seria o melhor. Ou 

podia morar com a irmã... Annie tem uma irmã, velha também, inválida por causa da artrite, 

presa a uma cadeira, o flagelo de três filhos que se revezam para cuidar dela. Alguns anos 

atrás, a irmã cortou relações com Annie, quando esta se aposentou, contra a vontade, do 

emprego de garçonete na Oxford Street, e praticamente desmoronou. O marido morto há 
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muito tempo, sua vida e seus interesses estavam no trabalho. Sem o trabalho não tinha nada. 

Annie começou a beber, transformou-se em uma velha suja e desleixada, fungando pelas ruas 

à espera da hora de abertura dos bares. A irmã disse que não queria mais vê-la. Nem em mil 

anos permitiria que Annie morasse com ela; os sobrinhos e sobrinhas nem queriam pensar em 

arcar com mais um fardo daqueles. Tudo isso Annie devia saber, em algum lugar da sua 

mente. Ou pelo menos sabia, no passado. Agora resolveu ignorar, pois „eles‟ estavam falando 

em asilo. „Eles‟ dizem que teria mais companhia, não ficaria sozinha o dia inteiro. „Eles‟ 

dizem que pode passar uma semana no asilo para ver se gosta e, se não gostar, volta para o 

apartamento. Quando a Boa Vizinha chega, às nove e meia, Annie está vendo televisão e não 

quer ser interrompida”.  

Não querer ser interrompida demonstra sua vontade, suas escolhas. 

 Desta feita, Bachelard expressa, com veemência, que “a casa adquire as energias 

físicas e morais de um corpo humano. Contra tudo e contra todos, a casa nos ajuda a dizer: 

serei um habitante do mundo, apesar do mundo”. A perfeita comunhão casa e homem deve ser 

cuidadosamente observada ao propor a saída de um idoso da sua casa. 

 Mais adiante, convencida pela ideia de mudar, Annie retoma: “...desaparecem, 

começam a falar em um asilo. Chamam asilo de casa, mas eu tenho casa... suspirando; ela fala 

dos belos quartos do qual a tiraram, rodeados por rostos sorridentes e amigos, embora tivesse 

dito milhões de vezes que não queria se mudar, que não precisava de banheiro, nem de água 

quente”.  

Quando falamos de casa, a ideia que parece a ela associada é de família, e para alguns 

quase sinônimo, não concebendo outras possibilidades de morar. Um dito popular faz menção 

de que “quem casa quer casa”, ou seja, somente um casal teria uma casa? 

O plano de divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2010, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para características da população, 

domicílios e entorno, é para abril de 2011. Como nessa ocasião pretendemos ter entregue a 

dissertação, nos valeremos dos estudos anteriores. 

Pesquisa realizada pelo IBGE em 2009 revela que o número de domicílios no Brasil 

habitados por apenas uma pessoa aumentou significativamente. Aproximadamente 5 milhões 

de domicílios brasileiros são habitados por apenas um morador. Apesar de a diferença ser 
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pequena, o número de mulheres morando sozinhas é maior que o de homens: 49,6% de 

homens e 50,4% de mulheres. Cerca de 46% das pessoas que moram sozinhas têm entre 30 e 

59 anos de idade. Elas fazem parte da população economicamente ativa, ou seja, com maior 

poder de compra. Esse público é um dos principais responsáveis pelo consumo de produtos 

vendidos em pequenas quantidades. 

Morar sozinho não deve ser entendido como sinônimo de solidão e abandono. Pode 

refletir opção, exercício de vontade e escolhas. No que tange a idosos morando sozinhos, 

Berzins, em seu artigo Envelhecimento populacional, afirma sobre uma conquista a ser 

celebrada: “Uma das grandes características da modernidade é a concentração da população 

em centros urbanos. Revela que 81,2% da população residem em área urbana. Quanto ao 

segmento idoso, há evidente aumento no número de idosos e idosas morando sozinhos. As 

condições da vida urbana e a oferta de serviços favorecem ou reforçam desejo e 

possibilidades de morarem sozinhos. Em 1991, a proporção de idosos brasileiros que residiam 

sozinhos era de 15,4%; no último Censo, a proporção subiu para 17,9%.  

 Do mesmo modo que a alimentação é necessidade básica do ser humano, a habitação 

entra, também, no rol do que é essencial. Para desenvolver capacidades e se integrar 

socialmente, é fundamental para o indivíduo possuir morada. 

Convém ressaltar ainda que a moradia, além de ser imprescindível, é reconhecida 

como direito humano em diversas declarações e tratados internacionais, a começar pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, que tem um dos mais antigos 

reconhecimentos do direito à moradia adequada (art. XXV, item 1).  

Na Constituição Federal - Emenda Constitucional 26, de 14 de fevereiro de 2000 -, 

prevista no art. 6º, moradia passa a integrar o rol dos direitos sociais. Luiz Cláudio Romanelli 

(2007) afirma: “O direito à moradia, como ressaltam vários instrumentos internacionais, não 

se restringe apenas à presença de um abrigo ou um teto, mas engloba concepção mais ampla. 

Esse direito se estende indiscriminadamente. Toda a sociedade e cada um de seus membros 

têm de ter acesso a uma habitação provida de infraestrutura básica e outras facilidades, ou 

seja, acesso a uma habitação adequada”. 

 O direito à moradia está assegurado na Constituição e previsto no Estatuto do Idoso. 

Mas este trabalho se detém no aspecto da autonomia nos modos de morar do idoso. 
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A casa tem grande importância para a maioria das pessoas, e para o idoso ainda é mais 

relevante, haja vista que o espaço habitado por ele será muitas vezes o único espaço de 

convivência, e onde passará a maior parte do tempo. 

Para Zimerman (2000: 37), 

Muitas vezes a casa onde o velho passou quase a vida inteira até então, amou, 

criou os filhos, sofreu perdas e ganhos, está grande demais para ele. Tornando-

se necessário transferi-lo para uma casa menor ou para um apartamento. Mas é 

importante notar que essa mudança pode acarretar uma sensação de perda, já 

que aquela casa conta a história de uma vida inteira. Portanto, se o velho não 

desejar, deve-se procurar respeitar sua vontade de não se mudar, tentando 

adaptar o local para proporcionar-lhe maior conforto e segurança. 

 

 O cuidado citado por Zimerman é de fundamental importância: fazer prevalecer a sua 

vontade, não o que muitas vezes parece mais conveniente aos familiares. Acrescenta, ainda, 

que mesmo que o idoso concorde em se mudar, deve-se levar em conta que se trata de mais 

uma perda, pois não está deixando apenas a casa, mas uma convivência que se estabeleceu no 

local, a rua, a vizinhança, o comércio, a igreja, local de saúde, ou seja, a referência construída. 

Casa é o lugar da rotina, do cotidiano, da intimidade, espaço onde se vive o dia a dia, 

um mundo próprio para o qual pode se voltar sempre. Onde o sujeito se apoia e dá início às 

demais ações e atividades em direção a uma vida saudável. 

Uma vida saudável passa pela moradia digna. No Estatuto do Idoso, artigos 37 e 38, 

que versam sobre a habitação, fala-se da garantia de moradia digna ao idoso, com a família, e 

em instituições públicas e privadas; garante, também, prioridade na aquisição e reserva de 3% 

das unidades construídas pelos programas habitacionais públicos; no entanto, em perspectiva 

pragmática, na realidade, conforme a Carta Aberta à Nação: Avaliação e Perspectiva do 

Estatuto do Idoso.  

No Encontro Nacional de Idosos, no SESC/SP, em 2005, ressaltou-se o crescimento do 

número de idosos sem teto e sem alternativas dignas de abrigo e moradia, resultante do 

empobrecimento por causa das reduzidas aposentadorias e pensões, o que reflete o dilema da 

moradia e da desigualdade social, tão presente nas cidades brasileiras. 

Denunciou-se ainda que nas grandes cidades brasileiras, onde foram iniciadas políticas 

públicas para idosos, já há modalidades de atendimento que, entretanto, não são definitivas, 
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não contemplam a aquisição prevista na lei, e a previsão de atendimento não condiz com a 

demanda existente. 

Cabe ressaltar que moradia diz respeito a diferentes modos de existir no mundo, o que, 

para Bachelard, significa que “a casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado 

transcende o espaço geométrico”. 

Em Casa velha da ponte, Cora Coralina (2003: 7) traduz toda a força do significado da 

casa na vida da pessoa: 

Casa velha da ponte... 

Olho e vejo tua ancianidade vigorosa e sã. 

Revejo teu corpo patinado pelo tempo, marcado das escaras da velhice. Desde 

quando ficaste assim? 

Minha casa velha da ponte... assim a vejo e conto, sem datas e sem assentos. 

Assim a conheci e canto com minhas pobres letras... 

Casa velha da ponte... 

Velho documentário de passados tempos, vertente viva de histórias e lendas. 

Minha bisavó falava de seus amigos ancestrais. 

A falsa aparência de uma casa grande. Morada de gente envelhecida, 

injustiçada, incapaz de reagir, empobrecida, triste, cevando um masoquismo 

inconsciente e mazombo. Cerradas portas e janelas, resguardando de olhar 

estranho o desmazelo e a pobreza que se instalavam... 

A busca dos gravetos no quintal... a compra resumida de um celamim de arroz... 

Os grandes inventos da pobreza disfarçada... beldoegras... Um esparregado de 

folhas tenras de tomateiro. Mata-compadre de pé de muro. Ora-pro-nóbis, 

folhas grossas e macias, catadas das ramas espinhentas dum moiteiro de fundo 

de quintal... 

Neste meio me criei e me fiz jovem... 

Pobre, vestida de cabelo branco, voltei à velha Casa da Ponte... 

Barco centenário encalhado no Rio Vermelho. 

Ainda vive e pulsa aqui teu coração imortal. 

Minha casa velha da ponte, és para o meu cântico ancestral uma benção 

madrinha do passado. 

Desde sempre. 

 

 

Bachelard alerta que, se voltamos à velha casa como quem volta ao ninho, isso se dá 

porque as lembranças são sonhos, e adicionamos valores aos sonhos. “É exatamente porque as 

lembranças das antigas moradas são revividas como devaneios que as moradas do passado são 

imperecíveis dentro de nós”. (2008: 26). Tão imperecíveis que Cora Coralina nos brinda com 

uma viagem em seu devaneio, sendo possível a cada leitor voltar à antiga morada. 

 Penzim (2001) reflete sobre a casa e sua dimensão: 

Habitat é lugar de vida. Não sem razão utiliza-se com frequência o verbo viver 

no sentido de habitar. Não há como viver sem que se ocupe um espaço. Moradia 



42 
 

é necessidade do ser humano, mas não somente. Não basta estar protegido, a 

casa é muito mais que o lugar do abrigo, e todos sabemos disso. É lugar de 

constituição da vida, revelando-a em suas múltiplas dimensões. 

 

Bachelard afirma que a casa é o canto no mundo, e todo o espaço realmente habitado 

traz a essência da noção de casa. 

 Se se habita uma casa e ela nos habita, deve-se refletir seriamente, quando pelas 

contingências e dificuldades nega-se o direito de se escolher onde morar. 

           A canção de Fátima Guedes, no Fim da casa (o quarto do meu avô) revela a 

dificuldade de sonhar, a exemplo de Cora Coralina e Bachelard. Os versos gritam a falta de 

privacidade (mala aberta), seus poucos pertences (pijama, penico e carrilhão), a certeza de 

uma estadia breve porque a cama é daquelas que desarmam. A esse velho já foi imputada a 

morte. 

“No fim da casa (o quarto do meu avô) 

O quarto do meu avô 

Já se sente um quarto de morto, já 

Muito embora vivo ele esteja aqui 

Nem sabe quão morto ele vive lá 
 

O quarto do meu avô 

Tem uma cama que desarma 

Na mesinha um retrato e uma flor 

Que ele usa como arma 
 

E conta e reconta e torna a contar 

Os casos do tempo de moço 

Herói das horas do jantar 

O mesmo herói da história do almoço 
 

O quarto do meu avô 

Tem um velho armário enorme 

Tão grande que inibe um sonhador 

E ele nem cochila enquanto dorme 
 

O quarto do meu avô 

Tem a extensão que a noite corta 

Tão escuro que não se enxerga a dor 

Tão profundo que não se abre a porta 
 

E reza e reveza a prece das seis 

Quem nunca foi religioso 

Agora é o que resta de um que foi três 

Dos três, o mais laborioso 
 

Quando ele veio pra nós 

Trouxe a viuvez no corpo de leão 

Trouxe a mala aberta, orgulho aberto 

Pijama, penico e carrilhão. 

(Guedes, 1981) 
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 A música revela o que muitas vezes ocorre com idosos. Mesmo tendo onde morar, sob 

o pretexto de cuidar, os familiares se apossam de seus pertences, da sua casa e da sua vida, 

relegando-o ao quarto dos fundos. 

Convém salientar a progressiva perda de contatos sociais gratificantes, redução ou 

perda do poder de decisão (para “poupá-lo” se decide por e não com ele), esvaziamento dos 

papéis sociais, perda da autonomia e independência, e dificuldades na comunicação. Tudo 

tende a levar o idoso, progressivamente, à chamada “morte social”: embora vivo, morto ele 

está, como canta Fátima Guedes. 

Para contribuir com a compreensão da expressão “morte social”, o sociólogo Norbert 

Elias ressalta: “Nesse processo, o velho é isolado do contato social com pessoas com as quais, 

às vezes, conviveu grande parte de sua vida. Assim, a rede de atendimento institucional aos 

idosos, sustentando-se na possibilidade de retardamento da morte biológica, afasta familiares 

e parentes e provoca uma espécie de morte social do velho” (2001). 

 

 

 



44 
 

Capítulo IV – Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Na fase exploratória buscamos as informações disponíveis com relação ao 

atendimento de idosos fragilizados, no serviço de atendimento ao idoso em situação de risco 

pessoal e social, que tinha relação direta com o modo de morar. Concluímos por fazer a 

pesquisa com três idosos fragilizados, oriundos de um albergue, que passaram a compartilhar 

uma moradia na cidade de São Bernardo do Campo. 

 

E pesquisa é, para Brandão (2005), 

 

“(...) ideia de que tal conhecimento somente se cria através do diálogo e a 

serviço do diálogo, entre sujeitos diferentes, mas nunca desiguais, situados de 

um lado e do outro, mas frente a um mesmo horizonte de humanização do 

mundo e da vida social, através, também, disto a que damos em geral o nome de 

pesquisa científica”. 

 

 

Este estudo tem abordagem qualitativa, no qual se adotou o método da pesquisa-ação, 

por ser capaz de propor soluções quando possível e acompanhar ações e promover o binômio 

produção de conhecimento/possibilidade de alcançar resolução de problemas, tendo em vista 

a participação e ação efetiva dos interessados. 

 

Nesse caminho nos reportamos às ideias de Barbier (2003: 59), quando afirma que “a 

pesquisa-ação torna-se a ciência da práxis exercida pelos técnicos no âmago de seu local de 

investimento. O objeto da pesquisa é a elaboração da dialética da ação num processo pessoal e 

único de reconstrução racional pelo ator social”. 

 

Para coleta de dados foi utilizada a observação participante da pesquisadora, por meio 

de reuniões, entrevistas coletivas e individuais, com perguntas semiestruturadas com idosos 

da residência compartilhada. E documentos oficiais em que a situação de moradia foi alvo de 

denúncias. 

 

Utilizou-se a análise de conteúdo, em que o ponto de partida é a mensagem contida 

nas respostas para as questões formuladas, indo além das aparências do que está sendo 

comunicado. Inicialmente, organizou-se o material a ser analisado; diário de campo, 

documentos oficiais (denúncias, solicitação de comparecimento, intimações e relatórios 
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técnicos) anexos. Em seguida, houve a primeira leitura do material, sendo necessárias várias 

leituras de cada entrevista para retirar trechos mais significativos.    

 

Na análise e interpretação, articularam-se os temas com os referenciais de velhice, 

envelhecimento, autonomia, fragilidade e moradia, a fim de responder às questões da 

pesquisa. 

 

 

Campo de pesquisa e cenário 

São Bernardo do Campo é um município brasileiro, do Estado de São Paulo, 

localizado na sub-região Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, distando 21,7 km da 

capital do Estado. A área total do município é de 408,45 km², que corresponde a 49,4% da 

região do Grande ABC. Sua população, de acordo com censo do IBGE de 2010, é de 765.203 

habitantes, o que resulta em densidade demográfica de 1.873,4 hab/km².  

A cidade detém esse nome em honra a São Bernardo Claraval, santo patrono da 

cidade. 

A história de São Bernardo do Campo está intimamente ligada à das vizinhas Santo 

André e São Paulo, e inicia-se em 1550, quando a cidade de Santo André da Borda do Campo 

começou a se organizar.  

 Seu fundador foi João Ramalho, que se casou com a índia Bartira, filha do cacique 

Tibiriçá dos índios guaianases, e posteriormente tornou-se alcaide. A oficialização da cidade 

se deu em 8 de abril de 1553, quando foi erguido o pelourinho da vila denominada Santo 

André da Borda do Campo. Essa fase teve fim no ano de 1560, quando seus habitantes foram 

transferidos para São Paulo de Piratininga. A documentação do período hoje se encontra 

arquivada na cidade de São Paulo. Após esse evento, a vila vive um período de grande 

estagnação, sendo transformada em uma grande sesmaria, da qual Amador de Medeiros era o 

provedor. O mesmo Amador de Medeiros doa a sesmaria aos monges beneditinos do Mosteiro 

de São Bento, que a transformam em duas grandes fazendas, a de São Caetano e a de São 

Bernardo, em 1717. 

Em 1938, por decreto do governador do Estado de São Paulo, Ademar de Barros, 

Santo André passa a ser a sede do município de São Bernardo, e não mais a vila de São 
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Bernardo, pois o núcleo/distrito de Santo André alcança prosperidade por causa da 

proximidade da ferrovia. Dessa forma, ilustres habitantes da vila de São Bernardo fundam a 

“Associação Amigos de São Bernardo”, com o objetivo de alcançar a emancipação político-

administrativa do município, o que aconteceu em 1944, oficializada em 1945, com a 

instalação do Município de São Bernardo do Campo, desmembrado de Santo André. 

A expressão “do Campo” homenageia Santo André da Borda do Campo, vila fundada 

por João Ramalho, e foi escolhido por já haver uma cidade no Estado do Maranhão com o 

nome de São Bernardo. 

Ainda nas décadas de 50/60 do século XX, São Bernardo do Campo recebe o parque 

automobilístico brasileiro, então em franca expansão. O parque chega para alavancar o 

desenvolvimento do município, que, de 60 mil habitantes em 1960, passa a ter 740 mil em 

2000. A indústria automobilística/autopeças dá à cidade o “título” de “Capital do 

Automóvel”. Além desse título, a cidade ostenta o de “Capital da Indústria Moveleira”, que 

veio ainda no século XIX, com a produção de móveis pelos primeiros imigrantes europeus. 

No início da década de 80 do século XX, a cidade cresce até chegarem os anos 90, 

período de estagnação econômica e fuga de empresas sediadas no município, que procuram 

cidades com melhores condições logísticas e impostos mais baixos. 

 

O município de São Bernardo do Campo apresenta significativa demanda de idosos, 

que se deparam com situação precária de moradia, em razão do baixo poder aquisitivo e 

desagregação familiar, entre outros. Esses idosos, apesar de autônomos e capazes de gerir a 

própria vida, muitas vezes se encontram em situação de isolamento social, sendo a alternativa 

asilar a única possibilidade de abrigo seguro. 

 

A heterogeneidade do grupo de idosos, em termos etários, de local de moradia ou 

socioeconômicos, acarreta demandas diferenciadas, o que influencia a formulação de políticas 

públicas para o segmento (Camarano et al., 2004). 

 

A tabela a seguir demonstra o índice de envelhecimento da região. São Bernardo tem 

índice de 39,21, ficando atrás de São Caetano, Santo André e São Paulo, cidades com índice 

ainda maior. 
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Figura 1 – Índice de envelhecimento; São Bernardo do Campo, municípios da região do Grande ABC, 

Região Metropolitana de São Paulo, 1991, 2000 e 2008 

 

 
A próxima tabela mostra que a estimativa do total de idosos, com 60 anos ou mais, 

residentes no município de São Bernardo do Campo, é de 70.490. Destes, 40.651 são 

mulheres e 29.839 homens, o que comprova a feminização da velhice. 

  O envelhecimento é também questão de gênero: 55% da população idosa são formados 

por mulheres. A proporção do contingente feminino é tanto mais expressiva quanto mais 

idoso for o segmento. A predominância feminina se dá em zonas urbanas. Nas rurais, 

predominam os homens, o que pode resultar em isolamento e abandono dessas pessoas 

(Camarano et al., 2004; Camarano et al., 1999; Saad, 1999). 

 

Figura 2 – População residente, segundo faixa etária e gênero; São Bernardo do Campo, 1991, 2000 e 

2008. 
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Neste cenário buscamos problematizar se idosos fragilizados têm o direito de escolher 

onde morar. 

 

Buscou-se compreender como Estado, família e sociedade se posicionam com relação 

à autonomia do idoso quanto à sua moradia, e quais os principais fatores que influenciam a 

escolha. Pretende-se contribuir para o exercício da cidadania dos idosos como sujeito de 

direito e promover a reflexão entre os profissionais que trabalham com idosos sobre a 

autonomia na moradia. Ainda, contribuir com a elaboração de novas propostas e políticas 

públicas para facilitar o acesso do idoso às moradias. 

 

 

Escolha dos sujeitos/atores da pesquisa 

 

Escolhemos três idosos, que haviam participado anteriormente de pesquisa 

desenvolvida no Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento do Programa de Pós-

Graduação em Gerontologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, intitulada 

“Sensações do morar”, em que foram avaliadas várias modalidades de moradia, entre elas o 

albergue. 

O que chamou a nossa atenção com relação a esses idosos é que, embora estivessem 

há mais de um ano no albergue, sendo comum idosos em albergue serem encaminhados para 

instituição asilar, mantinham forte desejo de morar em uma casa.  

Os idosos sujeitos desta pesquisa são dois homens, com 64 e 61 anos, e uma mulher, 

com 62 anos. Um dos idosos, que identificaremos como P, tem membro inferior amputado e 

faz uso de prótese, anda com auxílio de bengala. O segundo, que chamaremos de J, tem 

déficit visual e aguarda chamada para transplante de córnea. A senhora C apresenta 

dificuldade na fala. Esses idosos possuem o que se chama “potencial para fragilidade”, nas 

recomendações das políticas de saúde, de acordo com a Portaria n.º 2.528, de 19 de outubro 

de 2006, que aprovou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

Indivíduos idosos, mesmo sendo independentes, mas que apresentem alguma 

dificuldade nas atividades instrumentais de vida diária (AIVD) – preparar refeições, controlar 

a própria medicação, fazer compras, controlar o próprio dinheiro, usar o telefone, fazer 

pequenas tarefas e reparos domésticos e sair de casa sozinho, utilizando condução coletiva –, 

são considerados idosos com potencial para desenvolver fragilidade.    
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Considera-se o idoso independente aquele capaz de realizar, sem dificuldades e sem 

ajuda, todas as atividades da vida diária citadas acima.  

Considera-se idoso frágil ou em situação de fragilidade aquele que vive em ILPI, 

encontra-se acamado, esteve hospitalizado recentemente por qualquer razão, apresenta 

doenças sabidamente causadoras de incapacidade funcional – acidente vascular encefálico, 

síndromes demenciais e outras doenças neurodegenerativas, etilismo, neoplasia terminal, 

amputações de membros –, encontra-se com pelo menos uma incapacidade funcional básica, 

ou viva situações de violência doméstica. Por critério etário, a literatura estabelece que 

também é frágil o idoso com 75 anos ou mais de idade. Outros critérios poderão ser 

acrescidos ou modificados de acordo com a realidade local.  

Com relação à fragilidade social, os sujeitos já estavam na condição de fragilidade 

pelo atendimento em que se encontravam: albergue para pessoas em situação de rua e sem 

vínculos familiares. 

A fragilidade pode constituir a fase inicial e um processo de exclusão social, 

sendo este processo caracterizado por rupturas sucessivas, nomeadamente com 

o mercado de trabalho e com os laços familiares e afetivos. (Bruto da Costa, 

2001). 
 

A esse grupo, juntamente com outros idosos, foi proposto um encontro e a discussão 

da problemática habitacional, ou seja, de que maneira poderia ser viabilizada a moradia. 

Uma das possibilidades seria a locação de imóvel residencial. Restava a indagação de 

como ser viabilizada a locação de uma casa, a partir das exigências do mercado imobiliário. 

Os idosos não dispunham de recursos para custeio da locação e alimentação.   

 

Entra em cena a Associação Envelhe-SER, associação de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujo principal objetivo é propiciar moradia e/ou manter o idoso em sua moradia, 

garantindo a autonomia. E sua missão é proporcionar convívio comunitário, autonomia e 

cidadania para pessoa idosa em situação de risco e vulnerabilidade social, por meio da sua 

própria moradia, manutenção, segurança alimentar e acesso à rede social. 

 

Os idosos demonstravam grande ansiedade em sair do albergue para uma casa, e isso 

se refletia nas constantes indagações de quando seria a mudança. 
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Diante dessa disposição, traduzida em pressa na consumação do sonho, um dos 

componentes da diretoria da associação apresentou um imóvel de sua família para locar, que 

estava em inventário. O contrato poderia dispensar as formalidades da imobiliária, como 

fiador e comprovação de renda. 

 

A primeira medida foi levá-los para conhecer a casa, e a partir das opiniões proceder 

outros encaminhamentos para concretizar a mudança. Ao chegar à casa, de imediato quiseram 

ficar.  

 

Parte daí a experiência de um ano de casa compartilhada, e o acompanhamento 

sistemático no cotidiano desses idosos. Com a familiaridade, aprendizado mútuo e 

envolvimento pessoal com o grupo e seus membros inferimos que a “adequação subjetiva” 

proposta por Severyn Bruyn (citado por May, 2004), “os índices: tempo, lugar, as 

circunstâncias sociais, a linguagem, a intimidade e o consenso social” seriam atingidos. 

 

Semanalmente houve reuniões com os moradores, nas quais utilizava-se a narrativa 

dos participantes para refletir, compreender e reorganizar convivência, projetos de vida e 

necessidades individuais. Os encontros foram registrados em diário de campo da 

pesquisadora, além de fotografias e filmagens. 

As reuniões tornaram-se espaços de trabalho e construção coletiva e de pesquisa-ação, 

o que é explicitado por Babier (2007): “O pesquisador avalia a ação, controlando suas 

variações e não suas variáveis”. Para ele, o pesquisador “é mais um maestro regendo a 

sinfonia do cotidiano que o encarregado do metrônomo” (2007: 110). 

A pesquisa foi desenvolvida no período de abril de 2009 a fevereiro de 2011. Na fase 

exploratória contou com levantamento e escolha das denúncias que chegaram ao Programa de 

Atendimento ao Idoso em Situação de Risco Social de São Bernardo do Campo, e 

acompanhamento dos idosos quando ainda estavam no albergue, até chegar à moradia 

compartilhada. 

Este período foi dividido em dois momentos. Nos primeiros quatro meses, os três 

idosos da pesquisa compartilhavam a casa com mais quatro idosos, em um total de sete 

pessoas em uma casa ampla, de cinco dormitórios. No decorrer dos quatro meses, alguns 

idosos conseguiram regularizar a documentação e situação de saúde, e passaram a receber 
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benefício assistencial, optando por outras formas de morar. E em um segundo momento, a 

partir do quinto mês, os três sujeitos da pesquisa fizeram nova mudança, dessa vez para uma 

casa mais compacta. Alegavam que a anterior era “grande demais” para os cuidados gerais e 

manutenção, além do custo ser maior. 

Na nova casa os idosos residem há um ano. A casa está localizada no bairro 

Cooperativa, Jardim Satélite, em São Bernardo do Campo. 

 

Análise e interpretação 

O contato da pesquisadora com os sujeitos da pesquisa, da fase exploratória à moradia, 

forneceu material para análise crescente, anotado posteriormente, e após o término das 

entrevistas individuais e coletivas, em diário de campo, tornando-se dados para análise e 

interpretação.  

As reuniões semanais tinham todas as características de uma visita, com direito a bolo, 

chá e cafezinho, oferecidos pelos moradores, outras vezes pela pesquisadora e associação. 

Em uma dessas reuniões descobrimos que um dos moradores tocava violão. Falou de 

suas preferências musicais e da dificuldade em continuar a tocar em decorrência do déficit 

visual.  

Emergiram acontecimentos imprevistos. O “inesperado”, no dizer de Morin (2001), 

que transforma cada escolha em uma “aposta”, os quais escolhemos conscientes do risco. Por 

exemplo, uma denúncia anônima motivou a vistoria da Vigilância Sanitária e o 

encaminhamento ao Ministério Público.  

Constava que o denunciante tomara conhecimento de um estabelecimento no qual 

residiam vários idosos. Por ser morador do bairro procurou saber se havia registro nos órgãos 

competentes do município. Por não haver nenhum registro, verificou ainda que a Lei de 

Zoneamento não permitia esse tipo de estabelecimento no bairro. Tentou registrar denúncia 

através do 181, mas foi informado que, como não presenciou maus-tratos, não poderia 

registrar a queixa. E, por fim, encaminhou a denúncia ao Ministério Público, que solicitou 

vistoria. Essa situação, em especial, foi para os moradores e para nós, uma grande surpresa. 

Desagradável surpresa.  
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O fato trouxe elementos para discussões em reuniões e questionamentos pelos 

moradores sobre intervenção tão violenta. Para os membros da associação foi interessante 

observar o quanto estereótipos enraizados no grupo desenvolveram-se com todo o vigor, a 

ponto de provocarem a desistência de alguns membros, por acharem que poderiam ser 

implicados legalmente. 

Vivenciou-se o que diz Franco (2005:497): 

Por isso, realço a questão em torno de uma pedagogia da pesquisa-ação que 

implica considerar a complexidade, a imprevisibilidade, a oportunidade gerada 

por alguns acontecimentos inesperados, a fecundidade potencial de alguns 

momentos que emergem da práxis, indicando que o pesquisador precisa muitas 

vezes agir na urgência e decidir na incerteza. 

 

No processo reflexivo de coletar dados, registrá-los coletivamente, discuti-los e 

contextualizá-los, estava-se caminhando para a construção de saberes e para seu 

compartilhamento, num processo único, dialético, transformador dos participantes e das 

condições existenciais. 

Outro acontecimento. O Sr. P. teve alteração nos níveis glicêmicos e complicações no 

membro amputado, o que levou à sua hospitalização. A situação trouxe vários 

questionamentos, entre eles, como seria o pós-alta hospitalar. 

Os demais moradores ficaram apreensivos, principalmente em relação aos cuidados. 

Nas visitas, ele dizia: “Não vejo a hora de voltar para casa”. Durante o período de internação, 

os moradores fizeram alterações quanto aos quartos para melhor acomodá-lo em sua volta. 

Desta situação ficou entendido que em uma eventual internação, voltariam para casa, 

exceto se o principal interessado indicasse outra alternativa. Havia um “fantasma” rondando a 

cabeça dos idosos e dos componentes da associação, que era a viabilidade de haver 

encaminhamentos para uma Instituição de Longa Permanência. 

Em cada situação voltávamos a refletir sobre o que cada um fazia quando alguém 

próximo ficava doente.  

Depois dessa etapa e de nova denúncia – que nos chegou pela Delegacia do Idoso de 

São Bernardo do Campo -, se solicitava a presença do responsável pela “casa asilar”. 
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Para os moradores, essas situações causavam grande sofrimento. Quando conversavam 

conosco, era possível, pela escuta sensível, interpretar, além das palavras, o medo de ter que 

deixar a casa e voltar para uma situação de institucionalização. 

Todos os moradores foram à Delegacia, acompanhados da diretoria da associação e da 

pesquisadora, a fim de prestar esclarecimentos. Momento oportuno de ouvir a voz dos 

silentes. Pesquisadora e pesquisados estão em interação, o que, segundo Jacques Ardoino, 

citado por Barbier (2007: 19), “leva-o juntamente com os outros a formarem, na 

incompletude, um grupo-sujeito, no qual interagem conflitos e os imprevistos da vida 

democrática”. 

Barbier reitera,  

(...) a pesquisa-ação é eminentemente pedagógica e política. Ela serve à 

educação do homem cidadão preocupado em organizar a vida coletiva da 

cidade. Ela pertence por excelência à categoria da formação, quer dizer, a um 

processo de criação de formas simbólicas interiorizadas, estimulado pelo 

sentido do desenvolvimento do potencial humano. 

 

Nesse caminho, cidadão e poder público têm a oportunidade de romper práticas 

repletas de preconceitos. 

Saindo das instâncias legais, partimos para o espaço de moradia, ou seja, o território 

onde a casa se localiza, o Jardim Satélite. Trata-se de um bairro pequeno, em fase de 

crescimento. Possui atualmente uma única rua, que dá acesso às travessas, com 

aproximadamente 78 residências, algumas em construção. 

Após seis meses da mudança, a Associação Envelhe-SER aplicou pesquisa (ANEXO 

13) com os moradores do bairro para conhecer a comunidade. Entre as questões formuladas, 

se tinham conhecimento de uma moradia compartilhada, e qual a opinião sobre essa forma de 

morar. Aceitaram participar da pesquisa 42 moradores.  

Na pesquisa havia quatro itens. Será utilizado o terceiro item, que tem como titulo “O 

interesse e conceitos sobre a velhice”, com três questões: 1) Tem conhecimento de uma 

moradia compartilhada por idosos neste bairro? 2) Qual sua opinião sobre esta forma de 

morar? 3) O que você pensa sobre a velhice? 
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À primeira pergunta, 23 pessoas responderam que não sabiam da existência dessa 

moradia, e 19 disseram ter conhecimento. Destacamos, 

“Não gosto desta forma de morar, pois acho que eles vivem tristes, sem 

nenhuma atividade para fazer”. “Quero envelhecer com respeito, dignidade e 

cuidado.” (A.B.G – 42 anos). 

 

Na resposta há a noção de que em uma instituição teriam o que fazer, e que a 

“ociosidade” contraria a necessidade de produzir, imposta pela sociedade. Daí, porque “nada 

produzem”, estão e são tristes. O entrevistado deseja envelhecer com cuidado, mas não se 

referiu ao autocuidado, mas “cuidado de alguém” ou “por alguém”, provavelmente da família.   

“O idoso precisa de atenção e apoio familiar.” Quanto à velhice, respondeu: “É 

um estágio em que é necessário manter uma vida social e com dignidade” 

(C.R.C., 39 anos). 

“É importante ter uma moradia, e não colocar em asilo.” Quanto à velhice: 

“Não precisa ser cuidada em um asilo, a minha preocupação é ter a família por 

perto, tendo alguém para cuidar.” (M.C., 56 anos). 

“É interessante, não assusta”. “A velhice é a certeza que temos, espero estar 

com a minha família.” (V.B.C., 27 anos). 

“Se não tiver parentes, acho importante.”. “Faz parte da vida, não tem como 

evitar.” (A.M., 62 anos). 

 

É importante ressaltar o quanto a família é vista como “inquestionável”, sem 

considerar o processo pelo qual passou ao longo da história. 

Sarti (2005) registra que “embora a família continue sendo objeto de profundas 

idealizações, a realidade das mudanças em curso abala de tal maneira o modelo idealizado que 

se torna difícil sustentar a ideia de um modelo „adequado‟”. Mioto (1997) acrescenta: “Nesse 

processo de construção, a família pode se constituir no decorrer de sua vida, ou em alguns 

momentos dela, tanto num espaço de felicidade como num espaço de infelicidade. Tanto num 

espaço de desenvolvimento para si e para seus membros, como num espaço de limitações e 

sofrimentos”. 

Nem sempre morar com a família é o melhor lugar para o idoso. Várias pesquisas 

demonstram que idosos sofrem violência dentro da família, e em outras as famílias têm seus 

direitos violados.  
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Quando o idoso está com a família é inegável a necessidade de suporte, que contemple 

recursos materiais, financeiros e profissionais, custeados pelo Estado para garantia desses 

cuidados no domicílio. A possibilidade de contar com um apoiador social que o acompanhe 

em consultas, às compras, ao banco, em passeios, refeição e medicamentos entregue no 

domicílio, é exemplo de serviço que cumpre esse papel. Outros espaços, como Centro-Dia 

para Idoso, em que o idoso semidependente passe o dia em um espaço de socialização e 

preserve sua autonomia. Embora este estudo não pretenda detalhar esse aspecto, é 

imprescindível tê-lo como pano de fundo. 

Temos que considerar ainda que muitas violências cometidas contra o idoso ocorrem 

em parte pela ausência de recursos que auxiliam o cuidador. 

Magalhães (1989) acrescenta, 

(...) a questão social da velhice é produzida pela expansão das classes 

trabalhadoras assalariadas e desprovidas, fazendo com que o idoso, antes 

circunscrito ao meio familiar e ao âmbito da assistência religiosa, seja 

transformado em questão pública, a exigir a ação institucionalizada do Estado e 

da Sociedade Civil. 

A resposta seguinte faz menção à mãe, e por extensão à própria pessoa participante. 

No entanto, a visão de velhice aparece associada a doenças, incapacidades e limitações.  

“Muito interessante, acho bem legal a casa dos idosos. Estou preocupada com a 

minha mãe, que quer ter um cantinho para morar. Quem sabe também não 

venha compartilhar uma residência?” Continuou: “Tenho medo da velhice, tudo 

vem junto com a velhice: doenças, falta de apoio.” (E.S.N., 28 anos). 

Uma moradora afirmou que não sabia da moradia compartilhada. No entanto, conhecia 

uma das moradoras, a sra. C.; quanto à moradia, disse: “Acho legal, um faz companhia para o 

outro, se ajudam. Minha avó tem 86 anos, mora sozinha em residência própria” (S.P.P., 45 

anos). 

O fato de os sujeitos da pesquisa terem permanecido muito tempo em albergue, por se 

tratar de instituição, nota-se dificuldade do grupo em resgatar autonomia no cotidiano, 

permanecendo à espera de comandos para execução de tarefas relativamente simples do dia a 

dia. Thompson, citado por Martinelli em “Pesquisa qualitativa”, afirma: “Expressa o viver 

histórico cotidiano do sujeito, a sua experiência social expressa a sua cultura”. 

 

“Acho complicado, acho que eles não conseguem administrar os conflitos, o 

que pode gerar brigas” (M.R.S., 36 anos). 
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Não conseguir administrar os conflitos significa dizer que os idosos são incapazes de 

resolver e decidir, portanto necessitam que alguém cuide e resolva por eles as questões do 

cotidiano. Ressaltamos, no entanto, que após o período de um ano, assumiram a 

responsabilidade pela casa, organização, limpeza e divisão de tarefas inerentes à moradia. 

Gomes (2000) reforça: 

O imaginário acerca do idoso é presente em nossa sociedade, e é passado a nós 

através de diferenciados segmentos e instituições de nosso meio social, ou seja, 

o ideário em relação ao idoso nos é transmitido através da família, da educação, 

do trabalho, mas de todas essas instituições são os veículos de comunicação que 

mais reforçam a representação social dos valores atribuídos aos velhos, e os que 

mais possuem o poder de materializar tais valores, naturalizando-os. 

“Melhor que morar sozinho ou com filhos”. Velhice é “quem viveu um pouco, e 

espero chegar lá.” (J.E.S., 33anos). 

 Este morador reside sozinho, portanto, relata, pela própria experiência, que esse modo 

de morar é preferível até mesmo a morar com os filhos. “Velhice é quem viveu um pouco” 

significa ter condições de saber o que é melhor para si, enfatizando a autonomia do idoso. 

“Normal, um ajuda o outro”. Na velhice “não quero morar em um asilo.” (A.F., 

56 anos). 

“Uma boa, para ter companhia.”. Velhice é “consequência da vida, todos vamos 

envelhecer.” (J.A.B.C., 37 anos). 

 “Acho bacana, pois convive com a sociedade.”. “Quero chegar e viver bem.” 

(S.B.S., 33 anos). 

As respostas nos permitem compreender como percebem envelhecimento e velhice. 

Há quem afirme que o discurso determinante de velhice e doença é verdade absoluta, e outros 

ressaltam que é possível olhar a velhice como evento natural. 

Para alguns entrevistados, permanecer junto a uma família idealizada é a forma mais 

segura de moradia.  

Morar em companhia de outros idosos permitiria vínculo maior com a comunidade, 

além de possibilitar senso de solidariedade entre os moradores. 

Do ponto de vista dos sujeitos/atores da pesquisa, é importante ressaltar o caminho 

percorrido até chegar ao albergue e depois as opiniões sobre a moradia atual. 

A sra. C., 62 anos, nasceu em Catanduva, interior de São Paulo. Sua família morava e 

trabalhava em uma chácara. Filha única, “minha mãe era alemã, muito brava, falava que 
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queria ter um filho só, porque filho dá muito gasto. Meu pai era carinhoso comigo, minha mãe 

era muito ruim”. 

Das lembranças da casa da infância refere uma boa casa, com muitas vidraças, bem 

arejada.  

Vieram para São Bernardo em 1965. No entanto, os pais não foram absorvidos pelo 

mercado automobilístico ou moveleiro. Ela arrumou emprego em “casa de família”.  

Depois teve um sério desentendimento com a mãe, que culminou com sua saída de 

casa. Continuou a trabalhar e morar no emprego, casou-se, teve dois filhos. O marido era 

pedreiro, morreu cedo. Ao ser perguntada sobre qual a causa da morte foi objetiva: 

“Canseira”. 

“Um dia ele acordou ofegante, foi levado pro hospital e morreu”.  

 

              Durante toda o tempo pagou aluguel em condições precárias. Com a morte do 

marido, os proprietários do imóvel pediram a casa. Em relação aos filhos fala pouco, e quando 

perguntada sobre se gostaria de vê-los, diz: “Sumiram... e ... sumiram, deixa pra lá, né?”. Em 

outros momentos chegou a mencionar agressão física por parte do filho. Na verdade, ela fugiu 

do filho. 

Quanto ao futuro, quer economizar para encontrar um “cantinho”, colocar suas 

“coisas”: “Minha cama, meu fogão, banheiro, guardar minhas coisas, que são poucas, né?”. 

Na moradia compartilhada afirma que está bem: “Tem sossego, né? Lugar emprestado 

é ruim, mora alguns dias e depois pra rua de novo, aqui eu pago o aluguel”. Queixou-se 

somente das escadas. 

O sr. J., 64 anos, solteiro, nasceu no Paraná. Moravam em fazenda, onde permaneceu 

toda a infância. Moravam nesse local os tios, pai e irmãos. “Minha mãe eu não conheci. Fugiu 

e abandonou a gente criança, me disseram que foi para Mato Grosso e se casou, parece que 

era fazendeira lá”.  

Em relação ao trabalho, teve diversas experiências, e a moradia sempre sujeita ao tipo 

de trabalho encontrado. Havia alojamento para funcionários, tendo que dividir o quarto com 

outras pessoas. Depois, de acordo com as promoções recebidas, conseguiu dividir o quarto 
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com duas pessoas, e em alguns momentos o “privilégio” de um lugar só para si. Já “paguei 

pensão”, ou quarto particular. 

Sobre a diferença entre pensão e quarto particular, respondeu: “Tem muita diferença. 

Na pensão tem mais gente, e no quarto particular é mais livre, sossegado”. 

Ele relatou: “Nunca pensei em me casar... Desde a idade de oito anos eu falei, eu 

mesmo lembro, falei que nunca casaria na minha vida... E até hoje. É por causa da minha vida 

mesmo. Eu pensava, por causa, minha vida mais tarde, sabe? Naquele tempo eu via, a gente 

casava e depois ficava passando dificuldade com a esposa, era difícil tratar da esposa. Aí eu 

ficava pensando aquilo lá... Pivetinho eu pensava isso. Então toquei na minha ideia e falei 

assim, não vou casar porque sei lá, caso não dá certo, posso não arrumar serviço direito, não 

tinha muito estudo. Estudo é pouco. A escola lá é escola de fazenda, e escola de fazenda já viu 

como é que é, né?”. 

Continuou: “Quando eu trabalhava na Geobrás, voltei para visitar meus irmãos. Todo 

ano ia umas duas ou três vezes... Depois que ia à casa de todos eles, deixava o endereço, 

telefone, e eles nunca telefonaram, nunca mandaram uma carta, nem nada, então quer dizer 

que não estavam ligando. Fiquei com isso na cabeça, já que não estão ligando, pra que vou 

ficar atrás deles? Não tive resposta, então abandonei, são todos casados, têm família, e eu 

também agora estou bem. Meu pai morreu com 53 anos...”. 

“Moradia pra mim é tudo. Se não tiver moradia vou viver onde? Cada um quer 

sossego, ouvir rádio com privacidade, esporte, música e repórter”. 

 

O sr. P., 61 anos, nasceu em Alagoas, caçula de uma família de oito irmãos. Moravam 

num sítio no qual plantavam. Repassavam metade do que era produzido para o proprietário. O 

pai faleceu quando ainda era criança. Continuaram no sítio por pouco tempo, o proprietário 

pediu para saírem. 

Na outra casa, pagavam aluguel. A mãe trabalhava lavando roupa para fora e outros 

serviços simples. Permaneceram nessa casa por treze anos. 

“Depois surgiu um caminhão querendo trazer todo mundo para São Paulo. 

Minha mãe disse eu fico com os pequenos, e vocês, que são grandes, vão. 

Minha irmã e meu irmão mais velho vieram nesse caminhão para Diadema”. 
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“Em 1953 esse meu irmão já trabalhava como cobrador de ônibus, tinham 

alugado uma casa e mandou buscar a gente. Quando eu completei 14 anos 

também comecei a trabalhar de cobrador, depois trabalhei em diversas fábricas, 

depois pegaram só os maiores de idade e mandaram os menores embora. Meus 

irmãos casaram, minha mãe faleceu, continuei morando com meu irmão e 

minha cunhada. Meu irmão faleceu, fui morar na casa de uma irmã que morava 

no Rio de Janeiro. Voltei para Diadema”. 

“Eu não casei. Todos eles casaram, faleceram, fiquei solteiro, vivi junto, mas 

sem casamento. Uma média de 12 anos juntos. Aí nasceu o primeiro filho, o 

segundo, o terceiro, o quarto, este último que nasceu foi uma menina. São três 

homens e uma mulher, me separei da mãe, fiquei só... Aluguei um quarto. 

Passei a morar só até hoje. Eu fui para o albergue depois que fiz essa 

amputação. Eu amputei esse pé por causa da diabete, aí não recebia nada, não 

tinha como fazer, pagar aluguel, aí eu fui pro albergue”. 

“Eu mesmo procurei um lugar pra sair da rua. Procurei, cheguei lá, falei com a 

dona Alice, ela disse: „Seu Paulo, como o senhor veio pra cá? O senhor 

amputou esse pé?‟. Eu falei: „Amputei. Não tenho pra onde ir e o socorro é aqui 

o albergue‟. Aí foi lá que eu fiquei dois anos”. 

Quanto à moradia atual: “Eu penso que está bom. Aqui, se depende de eu ir ao 

médico, eu vou e sou atendido, se for o caso da diabete, eu tenho o remédio pra 

pegar lá, então seria uma situação mais grave do que essa que eu estou, para não 

ficar mais aqui. Eu penso em poder pelos menos um dia ganhar alguma coisa e 

ir morar numa coisinha que pertencesse a mim. Uns dois, três cômodos. Poderia 

comprar, dar uma entrada, pagar uma mensalidade, aí poderia ser que eu 

conseguisse um localzinho”. 

“O jeito de uma casa mais barata, que eu pudesse continuar pagando. Por livre e 

espontânea vontade eu não iria para um asilo. Porque eu sei que vai voltar o 

mesmo atendimento do albergue. Aquela sobrevivência que pra gente já se 

acabou”. 

“Moradia para mim é um lugar tranquilo, onde posso morar com a possibilidade 

de eu mesmo poder pagar”. 

 

Em relação aos idosos residentes na moradia compartilhada, pode-se analisar a 

importância de um lugar para morar que remeta às lembranças da infância, como Bachelar 

propõe em a “Poética do espaço”: “Um canto no mundo, em que possa sair e retornar com 

suas „coisas‟”. A saída do albergue foi um primeiro passo para se aproximar do lugar 

desejado, mas fica explícito o desejo desse lugar, que ainda não foi encontrado, e dos meios 

utilizados para atingir esse objetivo.  

Barroso (2006), em “Envelhecimento e velhice - um guia para a vida”, tem importante 

contribuição, 

(...) a velhice traz consigo um acúmulo de desigualdades, uma vez que os 

problemas sociais se sobrepõem. Os aspectos resultantes da organização social e 
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econômica vão deixando marcas exteriores nos seres humanos, que ficam mais 

evidentes nesta fase da vida. Ou seja, a velhice revela a sociedade de onde 

viemos e em que vivemos. 

Ao nos determos nos relatos, observamos que durante toda a infância, na adolescência 

e na inserção no mundo do trabalho de modo informal estiveram sempre em condições de 

pobreza e extrema vulnerabilidade, que refletiu em subempregos, moradias precárias, vínculos 

parentais rompidos. 

Compete lembrar que chegaram a São Bernardo em momento de expansão do mercado 

de trabalho, com montadoras se fixando na cidade, mas mantiveram trabalhos informais. O sr. 

J. passou a cuidar de uma chácara, novamente vinculando trabalho e moradia;  a sra. C. 

trabalhava em uma casa, também no intuito de garantir moradia, e o sr. P., além de cobrador 

de ônibus (quando ainda não tinha maioridade), afirmou ter sido vendedor ambulante até a 

amputação da perna, sempre morando em casas alugadas. 

Com relação à família, são raros os momentos em que fazem algum comentário. C. e 

P. têm filhos, porém silenciam quando se pergunta sobre eles. P. fala do assunto apenas se a 

conversa se dirige a esse ponto. Mas sempre bastante comedido ao tratar do assunto “filhos”. 

Guedes (2000) reitera, 

O pressuposto de que a família é o grupo fundamental responsável pelas 

pessoas idosas dificilmente é questionado. Por isso, o termo aparece com 

extrema frequência nos discursos. Mas é preciso ainda ressaltar que a concepção 

de família prevalecente é a da família nuclear, adoecida, de certo modo, em 

consequência de sua luta pela sobrevivência em uma sociedade de mercado. 

Essa concepção aparece de várias formas e em diversos contextos. 

 

Buscou-se alinhavar os dados obtidos, concepções de velhice e envelhecimento pelo 

poder público, em seu aspecto legal, a visão parcial de uma comunidade que se reflete no 

imaginário coletivo, e, pelas falas dos entrevistados, foi possível verificar autonomia na 

moradia. 

No entanto, do lado de fora da sua casa parece que a conspiração silenciosa à qual 

Simone de Beauvoir alertou se faz presente, em detrimento dos desejos, vontades e escolhas 

dos idosos. 
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Considerações finais 
 

 

Vou-me embora pra Pasárgada 

 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca de Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau de sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Em Pasárgada tem tudo 

É outra civilização 

Tem um processo seguro 

De impedir a concepção 

Tem telefone automático 

Tem alcaloide à vontade 

Tem prostitutas bonitas 

Para a gente namorar 

E quando eu estiver mais triste 

Mas triste de não ter jeito 

Quando de noite me der 

Vontade de me matar 

— Lá sou amigo do rei — 

Terei a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada. 
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Mas o que é Pasárgada? O próprio Bandeira explica:  

 
“Vou-me embora pra Pasárgada” foi o poema de mais longa gestação em 

toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome de Pasárgada quando 

tinha os meus dezesseis anos, e foi num autor grego. [...] Esse nome de 

Pasárgada, que significa “campo dos persas”, suscitou na minha 

imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias [...]. Mais de 

vinte anos depois, quando eu morava só, na minha casa da rua do 

Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda doença, 

saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: “Vou-me 

embora pra Pasárgada!”. Senti na redondilha a primeira célula de um 

poema [...]. 

 

A escolha do poema “Vou-me embora pra Pasárgada” para compor as  

considerações finais se deve ao significado que o poeta deu a esse lugar. Um lugar de 

desejos, de liberdade, de escolhas.  

 

Com os sujeitos da pesquisa da moradia compartilhada, ficou explícito que ainda 

não é o lugar idealizado, porque morar é mais que um teto sobre a cabeça, mais que 

quarto, sala e cozinha. É o lugar como espaço afetivo, repleto de significados e habitado 

pelo sujeito. No entanto, empoderados pela ação iniciada, sentem-se em condições de 

pensar em outras possibilidades de moradia, a Pasárgada sonhada. 

 

Algumas questões merecem especial atenção. Morar sozinho não deve 

necessariamente ser considerado abandono e solidão. Por conseguinte, não morar com a 

família é escolha que deve ser apoiada e incentivada pelo Estado, família e sociedade, 

viabilizando meios para a decisão ser respeitada, preservando a privacidade e a 

autonomia. 

 

O envelhecimento é parte inexorável da vida, e a velhice, por sua vez, é fase 

desse ciclo vital. A sociedade moderna utiliza todas as técnicas da medicina para viver 

mais. Mas, entretanto, ninguém deseja ficar velho. 

 

A grande questão é como se manter na sua própria casa, sem suporte familiar ou 

comunitário, não sujeito à ordem dos familiares, do Estado, da própria comunidade. 

 

Na perspetiva neoliberal de reduzir o papel do Estado na sociedade, vários 

serviços são deixados ao setor privado ou conduzidos sob a responsabilidade de 
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organizações não-governamentais. As moradias compartilhadas somente foram 

possíveis com o suporte da Associação Envelhe-ser. 

 

Buscamos na pesquisa-ação obter informações sobre determinado problema, 

aqui idosos fragilizados e moradia, com o envolvimento dos atores e acompanhamento 

de ações que promovem algum nível de mudança. 

 

Nessa perspectiva, Thiollent (2005) enfatiza 

O projeto de pesquisa-ação não impõe uma ação transformadora aos 

grupos de modo predefinido. A ação ocorre somente se for do interesse 

dos grupos e concretamente elaborada e praticada por eles. O papel dos 

pesquisadores é modesto: apenas acompanhar, estimular, catalisar certos 

aspectos da mudança decidida pelos grupos interessados... De modo 

geral, deve-se abandonar a ideia de mudar os comportamentos dos outros. 

São os próprios atores que podem decidir se querem ou não mudar. 

 

Além de reinvindicar moradia, há que se considerar as dificuldades imputadas ao 

idoso quanto à escolha de como, onde e com quem morar, o que é um grande desafio.  

 

As ações da família, sociedade e profissionais devem caminhar no sentido de 

considerar esse sujeito de direitos, estimular e fomentar mudanças na concepção social 

da velhice, com ênfase na preservação da sua autonomia, e não como peso para a 

sociedade, conforme afirma Medeiros (2003), 

 

Serão os velhos um peso para a sociedade ou é a sociedade, o 

poder público, a falta de solidariedade da maioria que torna 

pesada a vida de quem envelhece? A longevidade foi uma 

conquista. E o mundo é para todos. 

 

O trabalho não se esgota aqui, pois deseja suscitar reflexões, e pretende 

contribuir na elaboração e efetivação de políticas públicas, voltadas à velhice e ao 

envelhecimento da população. 
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Anexos XIII 

 
 

Pesquisa Jardim Satélite: Moradia compartilhada e a percepção da vizinhança 

I. Identificação do Morador que respondeu a pesquisa 

1) Morador: ( iniciais) _______________________________________________ 
2) Sexo:___________________________________________________________ 
3) Idade:___________________________________________________________ 
4) Escolaridade:_____________________________________________________ 
5) Condição de trabalho: Formal ( ) Informal ( ) Eventual ( ) 
6) Renda: 1 SM ( )  2 SM ( ) + de 5 SM 
7) Composição familiar: Cônjuge ( ) Filhos ( )  Pais ( ) sogros ( ) sobrinhos ( ) agregados ( ) 
8) Idades:___________________________________________________________ 

 

II. Identificação de idosos nos domicílios 

9) Tem idoso no domicílio? S ( ) N ( )  
10) Em caso positivo qual a situação do idoso? Idade____ Renda ______  
11) Saúde: convênio médico (  )   SUS ( )  
12) Escolaridade___________ 

 

III. Interesse e conceitos sobre a velhice 

13) Tem conhecimento de uma moradia compartilhada por idosos neste bairro? S ( )  N ( ) 
14) Qual sua opinião sobre esta forma de morar na velhice?______________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________ 

15) O que você pensa sobre a velhice? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 

 

IV. Participação comunitária 

14) Tem interesse de participar de um projeto de horta comunitária? S (  )  N (  ) 

15) Gostaria de participar de outros projetos comunitários? S ( )  N (   ) 

Se positivo, quais?__________________________________________________ 

 

Local: Rua ______________________________, data: _____/_____/_____ 

Pesquisador:_________________________________________________________ 

 


