
Revista 
de 

Psicologia 

RESUMO 

OS DESAFIOS INICIAIS DE UM TRABALHO 
DE PSICOLOGIA EM UM ASILO PÚBLICO 

INITIAL CHALLENGES FOR PSYCHOLOGY IN 
A PUBLIC ASYLUM 

Evaldo Ferreira da Costa1 

Sávio Azevedo Rodrigues2 

Em um asilo público, as necessidades são enormes: carência de material, carência de pessoal; além da 
constatação do declínio do ser humano quando nos deparamos com idosos em estado de abandono. A 
instituição pesquisada pertence ao Estado e acolhe todo tipo de idoso, sem discriminação. O trabalho de 
Psicologia nesse local ainda é iniciante e cheio de possibilidades, as primeiras impressões já falam que 
um enorme campo aguarda profissionais dispostos e abnegados. 
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ABSTRACT 

In a public asylum, the necessites are enormous: materiallack, staff lack, beyond the constation of decline 
of the human being, when in wecome across them with aged in abandonment state. The seached institution 
belongs to the State and receives the alltype of aged, without descrimination. The work in Psychology in 
this place still is beginning and it' s full of possibilities, the first impressions already speak that an enourmous 
field waits madeuse end self-professionals. 

Key words: public asylum, aged people, Psychology. 

1 Psicólogo clínico especialista em Gerontologia. E-mail: jaguardacosta@hotmail.com 
2 Psicólogo clínico especialista em Gerontologia. E-mail: savioaz@hotmail.com 

Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 22 n.l, p. 67-71, janJjun. 2004 d 



Revista de Psicologia 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo é fruto de um ano de trabalho na 
unidade de abrigo estadual para idosos, situada na 
cidade de Fortaleza. O texto está dividido em três 
partes: a atuação dos profissionais de Psicologia, a 
caracterização da instituição e dos moradores e al
gumas reflexões destes profissionais. 

Antes de detalhar cada parte, mencionemos 
as forças propulsoras iniciais presentes no 
engajamento desta tarefa; como psicólogos, buscamos a 
compreensão da natureza humana; como interessa
dos no universo gerontológico, deparamo-nos com 
infinitos campos de pesquisa carentes de atenção 
científica. Percebe-se uma enorme lacuna nos es
critos sobre Gerontologia: a literatura é escassa e as 
experiências profissionais idem. Diante de poucas 
fontes, os profissionais buscam o campo prático sem 
um grande embasamento teórico. 

Segundo o IBGE, somos o 15° país em nú
mero de idosos atualmente e caminhamos para a 
sexta posição mundial nas próximas décadas; caso 
não mude a situação atual nas pesquisas, isso fará 
do Brasil um país rico em indivíduos na terceira 
idade, mas pobre em pesquisas e estudos acadê
micos nesta área. 

Aqui buscamos expor nossas impressões as
sim como estimular a todos os leitores a percorrer 
esta área de estudos tão desfavorecida. 

2 A ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS NA 
INSTITUIÇÃO 

Iniciamos nosso trabalho em agosto de 2001, 
realizando avaliações psicológicas de alguns 
internos. Nessa época tínhamos em mente dois 
objetivos: 

a) fazer avaliações psicológicas no maior nú
mero possível de internos para identificar aqueles 
com maior demanda para psicoterapia individual; 

b) identificar os instrumentos e a forma mais 
adequada para se realizar um processo de avalia
ção psicológica com os idosos. 

Para alcançarmos esses dois objetivos, 
definimos que cada um de nós, autores deste 
artigo, trabalharia voluntariamente na instituição 
numa carga horária de três horas semanais, de 

forma que nesse período atenderíamos seis 
clientes em sessões individuais cuja duração seria 
de trinta minutos. 

Definimos também que o processo de avali
ação psicológica para cada cliente duraria cinco 
sessões e consistiria em uma entrevista inicial de 
anamnese, na aplicação do teste projetivo do HTP, 
na aplicação do teste projetivo do SAT, na aplica
ção do teste de reprodução de figuras da CEPA e 
numa entrevista final na qual aplicaríamos um 
questionário de avaliação de demência. 

Durante as entrevistas de anamnese, que 
também eram as que iniciavam cada processo de 
avaliação psicológica, buscávamos, além de esta
belecer um vínculo adequado, colher informações 
sobre a história de vida, constelação familiar, rela
ções interpessoais, atividades profissionais, ativi
dades de vida diária, sexualidade e sobre os 
possíveis sintomas ou doenças de cada um dos ido
sos por nós entrevistados. Nessas sessões também 
eram explicados a eles os objetivos e os procedi
mentos da avaliação psicológica. 

Com o objetivo de obtermos maior compre
ensão das dinâmicas e da estrutura da personali
dade dos internos aplicávamos o HTP, teste 
psicológico que consiste na avaliação dos aspectos 
gerais, formais e de conteúdo dos desenhos (feitos 
pelos idosos) de uma casa, duas árvores e de duas 
figuras humanas de sexos diferentes. Além do HTP, 
aplicávamos também o Teste de Apercepção para 
Idosos (SAT), pois através dele podíamos obter in
formações sobre a dinâmica geral da personalida
de do idoso e identificar os possíveis conflitos pelos 
quais ele passa, assim como a origem psíquica dos 
prováveis distúrbios de personalidade que ele po
deria apresentar. 

Por fim, para investigarmos o atual estado 
mental e funções cognitivas tais como memória, ori
entação espacial e pensamento, além da capacida
de para copiar diagramas - capacidade essa 
fortemente prejudicada em pessoas que apresen
tam sinais de demência, aplicávamos o questioná
rio avaliativo de demência e o teste de reprodução 
de figuras da CEPA. 

Todos esses instrumentos foram definidos 
por nós após uma consulta à literatura especializa
da em avaliações psicológicas, que infelizmente 
pouco fala de avaliação em idosos.3 

3 Essa etapa contou com uma breve orientação da professora Vilma Paiva, da Universidade Federal do Ceará, a quem somos gratos pelo 
apoio e supervisão. 
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Durante o período em que realizamos as ava
liações (agosto/ dezembro de 2oon observamos 
que cada processo de avaliação psicológica deve
ria ser modificado e adaptado às necessidades es
pecíficas de cada idoso, pois eles apresentam 
diferenças individuais que dificultam a padroni
zação. Assim, por exemplo, quando aplicávamos o 
HTP, observávamos primeiramente se o indivíduo 
possuía familiaridade com o lápis e se estava debi
litado fisicamente, pois com a nossa prática perce
bemos que quanto maior a debilidade e menor a 
familiaridade com o lápis, maior seria a dificulda
de de concluir os desenhos. Diante desses casos, 
optávamos por excluir o referido teste ou o aplicá
vamos de forma simplificada na qual solicitávamos 
ao idoso que desenhasse em uma única folha de 
papel uma casa, uma árvore e uma pessoa. Contu
do, nos casos em que o idoso possuía dificuldade 
para se comunicar verbalmente, o HTP e o teste de 
reprodução de figuras eram os únicos instrumen
tos eficazes para avaliarmos a sua personalidade. 

No que diz respeito ao SAT, observamos que 
a escolha das lâminas, com os desenhos a serem 
apresentados aos indivíduos, deve ser feita de tal 
forma que se refiram ao cotidiano ou às experiên
cias de vida de cada idoso, pois, caso contrário, a 
pessoa pode não ser mobilizada e dar respostas 
evasivas ou muito concretas, sem que essas respos
tas sejam reações defensivas. 

Além disso, durante esse período, sentimos 
uma certa dificuldade na aplicação do Questioná
rio de Avaliação de Demência por ser demasiado 
longo e por isso, causar um certo cansaço no indi
víduo. Diante disso, optamos pela utilização do 
Minimental que se mostrou bastante eficaz tanto 
em sua aplicação quanto na avaliação do estado 
mental do idoso. 

Entretanto, percebemos que tão ou mais im
portante que a escolha adequada dos instrumen
tos de avaliação psicológica para o êxito deste 
processo, é a relação estabelecida com o idoso, 
pois, quando o vínculo não é bem estabelecido, 
ele facilmente abandona ou não colabora com o 
processo. Para que isso não ocorra, é necessário 
que o psicólogo seja capaz de se sentar diante do 
idoso de forma amistosa e aproximada. Ser ca
paz de conversar abertamente é a base para um 
elo afetivo entre o profissional e seu cliente ido
so, pois se as atividades lúdicas como jogos e brin
cadeiras são recursos utilizados pela psicologia 
clínica infantil, na qual muitas vezes o idoso pre-

cisa sentar no chão e brincar, a conversa é o re
curso mais importante do gerontólogo, discorren
do sobre os mais variados temas. 

Esta nossa constatação se confirmou ao lon
go do ano de 2002, quando realizamos atendimen
to psicoterápico individual junto a três idosos 
encaminhados pela direção da instituição. Por ques
tão de tempo e outros compromissos profissionais, 
só um de nós pôde realizar tais atendimentos. Con
tudo, todo o material pesquisado deverá ser publi
cado posteriormente. 

3 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
E DOS MORADORES 

Neste tópico é feita a caracterização da uni
dade de abrigo e de seus moradores, estes últimos 
descritos como grupo, ou seja, estão listadas carac
terísticas gerais descartando prováveis exceções 
(praticamente inexistentes). 

A unidade de abrigo para idosos, sob esta 
denominação, existe desde 1979, criada por L.'lflu
ência da então primeira dama do Estado Luiza 
Távora; no entanto, a instituição já possuiu outro 
nome e função. Como Hospedaria Getúlio Vargas, 
foi criada em 1936 e tinha por objetivo servir de 
entreposto para trabalhadores oriundos do interi
or do Estado com destino à Floresta Amazônica 
para o cultivo da borracha; era uma instituição fe
deral e acolhia toda sorte de pessoas: trabalhado
res, migrantes, indigentes, idosos carentes e 
deficientes mentais. 

Em 1970 deixou a esfera da União e tomou
se estadual, continuando a receber idosos, defici
entes mentais e outros sem qualquer critério de 
seleção. Após alguns anos, foi feita uma triagem 
em que se descobriu que a grande maioria dos ha
bitantes era de idosos. A administração promoveu, 
então, um trabalho de adequação no qual os casos 
psiquiátricos foram transferidos para os hospitais 
adequados e a ala de hospedagem provisória foi 
separada, tomando-se um outro setor conhecido 
como "casa de passagem". 

Embora ainda existam poucos remanescen
tes de outros grupos humanos, a unidade atende 
exclusivamente à população idosa. Possui 106 va
gas, sendo que 87 estavam ocupadas no momento 
da elaboração deste texto; extraordinariamente, en
contra-se com a maioria da população feminina. 
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Qualquer indivíduo pode ingressar na uni
dade desde que respeitados dois critérios: a exis
tência de vagas e idade acima de 65 anos. A direção 
diz ser este o único local que impõe requisitos tão 
amplos para a aceitação de novos integrantes, já 
que outros asilos exigem algum tipo de pagamen
to ou fazem restrições quanto às condições de saú
de do indivíduo. 

Na unidade de abrigo, os idosos dispõem de 
vários profissionais: médicos, dentistas, terapeutas 
ocupacionais, assistentes sociais e corpo técnico. Es
tão divididos em duas alas: masculina e feminina e 
o regime é de internato. 

É uma instituição pertencente ao governo 
estadual do qual vem toda a verba necessária para 
a manutenção; a União também envia recursos, mas 
sempre com atraso e diminuídos devido aos vários 
intermediários legais. A instituição mantém uma 
oficina de trabalhos manuais cujo rendimento da 
venda dos produtos é revertido para os custos de 
manutenção da própria entidade. 

Os indivíduos integrantes da instituição pos
suem características desalentadoras: origem predo
minantemente rural, analfabetismo, situação 
familiar desestruturada e saúde geral precária. 

As pessoas são trazidas pelos familiares que 
já não possuem tempo, dinheiro e paciência e, não 
raro, chegam enganadas acreditando ser uma mo
rada provisória. 

Há aqueles trazidos pela comunidade em que 
viviam sozinhos ou nas ruas e suas condições são 
igualmente tristes. A negligência, o abandono e a 
violência de todo tipo são constantes e isso marca 
profundamente esses indivíduos. 

Em depoimentos colhidos junto a eles, a gran
de maioria acha a vida asilar extremamente desa
gradável não pela estrutura física do local, mas pela 
sensação de abandono, fracasso e derrota. Não há 
amplas redes de amizade e a solidão é uma compa
nheira inseparável, fazendo com que surja grande 
necessidade de intervenção médica, já que o qua
dro de doenças é amplo e atinge praticamente a 
todos, sugerindo uma somatização deste quadro 
psicológico tão opressor. 

Os indivíduos dizem tolerar suas permanên
cias na unidade por falta de opção, muitos possu
em vidas irregulares e aqueles que possuem família 
queixam-se de abandono e exploração material, 
quando recebem algum tipo de aposentadoria. 
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Em linhas gerais, esta é a população do abri
go: indivíduos que foram abandonados no passa
do por conta de vários fatores e, na velhice, 
perpetuam a situação, acrescida das dificuldades 
decorrentes da idade. 

4 RELATOS E IMPRESSÕES 

Inicialmente, é necessário mencionar a rique
za de histórias surgidas durante as entrevistas e 
testes, quase todas marcadas pela pobreza materi
al, abandono e tristeza. 

Os indivíduos entrevistados possuíam his
tórias de vida desestruturada desde a infância, e, 
na velhice, sobraram-lhes o arrependimento e a 
aceitação passiva do que a vida impôs a todos. 

No entanto, as exceções ficaram por conta de 
poucos integrantes que retiraram daquela situação 
algum alento ou mesmo alguma vantagem. A uni
dade de abrigo não era, obrigatoriamente, sinôni
ma de vida ruim. Alguns moradores, como o Sr. 
W.L.S. (73 anos), encontraram ali acomodação, ali
mentação e cuidados com a saúde que nunca pos
suíram em outras fases da vida: "Aqui é bom 
demais, tenho comida na hora certa e os médicos 
são bons pra mim[ ... ]". Este senhor disse nunca ter 
tido meios para se alimentar corretamente ou dis
ponibilidade de um médico e, nesta instituição, 
encontrou tais condições. Em todos os encontros, o 
Sr. W.L.S. mostrou-se alegre e disposto, relatou sua 
história com clareza e objetividade. 

Temos outro exemplo: o Sr. A.M. (70 anos), 
que trazia um histórico de vida familiar caótica e 
no abrigo encontrou a paz que não possuía dentro 
de casa: 

[ ... ]minha vida em casa era um in
ferno, minha mulher morreu e dei
xou os filho tudo pra eu criá, casei 
de novo e a mulher nova não se dava 
com as criança, deu tudo pra margi
nal, tinha um que queria bater em 
todo mundo[ ... ] sempre ganhei pou
co e o dinheiro não dava pra nada ... 
não sei onde estão meus filhos e nem 
eles sabem onde estou[ ... ] 

Para estas pessoas, o asilo realmente 
significa sossego e paz, entretanto a grande maio
ria tolera a situação, embora tenham vindo de lares 
totalmente desorganizados. A situação asilar pare
ce ser insuportável: 
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Não vou ficar aqui muito tempo não, 
estou juntando dinheiro para ir em
bora. Aqui não é minha casa, não 
gosto não. 

Os relatos do que passaram em seus lares 
compõem uma lista de violências praticadas con
tra os velhos que refletem as imagens sociais que 
nossa sociedade tem desta faixa etária; agregada a 
isso, temos o baixo nível econômico que dificulta 
ainda mais a situação: 

Ninguém me escutava em minha 
casa. Tiravam meu dinheiro e eu não 
via nem a cor.[ ... ] Teve um dia que 
meu neto chegou bêbo em casa e me 
bateu. 

Quando se imagina que somente pessoas sem 
família compõem a população do abrigo, vemos a 
presença de muitos pais e mães que foram entre
gues ao Estado pelos mais variados motivos: des
de a falta de espaço para o velho até a impaciência 
em lidar com seus hábitos e manias. 

Uma característica peculiar se mostra nos in
divíduos que possuem algum tipo de aposentado
ria, os familiares aparecem no fim de mês para 
captar suas partes: "Ainda hoje eles vêm aqui todo 
fim de mês pra buscar meu dinheirinho". 

Há vários motivos que justificam esta situa
ção: incapacidade de sustento próprio por parte 
dos filhos, chantagem emocional, desejo do idoso 
de inclusão na família, ilusão deste de retomo ao 
lar, etc. Vemos uma relação psicológica interessan
te na qual as partes se envolvem nesse jogo de 
sedução, dependência e "contratos" informais e 
subjetivos. 

Quanto às avaliações psicológicas feitas, fo
ram encontrados alguns casos de demência e ou
tras alterações psíquicas, entretanto, a grande 
maioria apresenta sinais depressivos decorrentes 
da situação em que se encontra. O abandono e o 
sentimento de fracasso geral criam um campo pro
pício ao desenvolvimento de sintomas psicológi
cos graves: tristeza acentuada, desestímulo às 
atividades básicas, sensação de desespero e temor 
exagerado da morte. 

Esta população possui um comportamento 
de evitação da morte e seus sinais; quando morre 
um dos moradores, há um movimento geral de não 
aproximação do cerimonial de velório e um silên
cio se abate sobre todos, como se isso afastasse essa 
realidade. Culturalmente, a sociedade moderna não 
elabora completamente as perdas decorrentes da 
morte e isso fica mais visível em uma instituição 
asilar; a morte se apresenta em um período da vida 
dessas pessoas já bastante desolador. 

Por essas características e outras não menci
onadas, o asilo mostra-se um campo fecundo para 
pesquisas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto, percebemos que a 
avaliação psicológica e a prestação de atendimen
tos da psicoterapia individual são atividades que o 
psicólogo pode realizar em uma instituição asilar, 
desde que elas estejam adaptadas às necessidades 
e às especificidades dos idosos institucionalizados. 

Para isso, é necessário que o psicólogo te
nha formação em Gerontologia e um bom conhe
cimento teórico e prático de psicoterapia e de 
avaliação psicológica, a fim de que possa adaptar 
esses procedimentos aos idosos da instituição. 

A nosso ver, essas atividades são importan
tes em uma instituição asilar porque a avaliação 
psicológica fornece informações para um diagnós
tico mais preciso dos idosos e a psicoterapia contri
bui para a melhoria da qualidade de vida dos 
idosos ao trabalhar seus conflitos, tratar seus sin
tomas psíquicos e ao aliviar suas angústias. 
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