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Este estudo objetivou apreender as representações sociais (RS) dos idosos institucionalizados sobre de
pressão, analisando os processos através dos quais esse indivíduos em interação social constroem suas 
comunicações e organizam seus comportamentos, associados a um conhecimento prático, elaborado e 
compartilhado no grupo social. A amostra constitui-se por 29 idosos institucionalizados entre 60 e 93 
anos de idade. Para a coleta dos dados utilizaram-se entrevistas semi-estruturadas subsidiadas nos su
portes teóricos da RS. As análises de conteúdo revelaram as seguintes categorias: concepções, causas, 
manifestações e tratamento. As concepções referem-se ao aspecto psico-afetivo, físico-orgânico e a altera
ção de humor. As causas emergentes referiram-se à esfera psico-afetiva, psicossocial, e fisico orgânica. As 
manifestações associaram-se às dimensões comportamentais, cognitivas, psicoafetivas e fisio-orgânicas . 
Quanto ao tratamento, enfatizou-se a atividade recreativa, crença religiosa e tratamento médico. Os ido
sos institucionalizados representam a depressão por meio dos elementos de perda, morte, h·isteza, suicí
dio, solidão, doenças e abandono associados à sua condição de institucioanlizados. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to apprehend the social representations (SR) of the institutionalized elder 
people on depression, analyzing the processes through which these individuais, in social interaction, 
construct its communications and organize its behaviors, associated to a practical, elaborated and shared 
knowledge in the social group. The sample consists of 29 institutionalized elder people between 60 and 
93 years old. All the data was collected by half-structuralized interviews based on the theoretical supports 
of the RS. The content analyses revealed the following categories: conceptions, causes, manifestations 
and treatrnent. The conceptions mention the psycho-affective, physic-organic aspects and the humor 
changes. The emergent causes mentioned the psycho-affective, psychosocial, organic and physical spheres. 
The manifestations were associated to the behavior, cognition, psycho-affective and physical and organic 
dimensions. Concerning the treatrnent, it was emphasized recreative activity, religious belief and medi cal 
treatrnent. The institutionalized elder people represent the depression by loss, death, sadness, suicide, 
solitude, illnesses and abandon associated to their institutionalized condition. 

Key words: depression institutionalized elder people, social representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sofrimento do ser humano remonta ao iní
cio da civilização e muitas vezes suas conseqüênci
as desembocavam na desistência de continuar 
vivendo em função da dor que dilacerava sua alma. 
Esse sofrimento muitas vezes advinha não só de 
doenças orgânicas, mas, sobretudo, daquelas consi
deradas psíquicas. A história dessas últimas só co
meça a ser delineada enquanto quadro nosográfico 
a partir do fim do século XIX e meados do século 
XX, e é nesse contexto sacio-histórico que ~merge a 
história da síndrome da depressão. (CORDAS,2002). 

Neste direcionamento, a depressão emerge 
como resultante de uma inibição global da pessoa, 
que afeta a parte psíquica. A função da mente altera a 
maneira como a pessoa vê o mundo, sente a realida
de, entende as coisas e manifesta suas emoções. As
sim, a depressão pode ser considerada uma doença 
do organismo como um todo, que compromete o físi
co, o humor e, em conseqüência, o pensamento. 

Desse modo, a expressão "depressão" no 
contexto cotidiano passa a ser utilizada de for
ma genérica e abarca um grande número de do
enças, principalmente aquelas consideradas 
doenças psíquicas. É uma constante no linguajar 
do nosso cotidiano e, assim, passa a ser integrante 
do senso comum e da maneira de pensar de dife
rentes grupos sociais e de diferentes sociedades. 
(COUTINHO, 2001). 

Infere-se que pessoas que vi venciam no seu dia
a-dia certos tipos de situações como perdas, carência 
afetiva, falta de alguém com quem possa trocar laços 
afetuosos ou possuírem um relacionamento mais 
profundo são mais suscetíveis a sofrerem dessa 
síndrome. No entanto nem todos os indivíduos, 
mesmo compartilhando de estilo de vida e situa
ções similares, desenvolvem uma doença depressiva. 
Pergunta-se então: o que as diferencia? Sabe-se que 
as diferentes formas de depressão não têm a mesma 
origem. As causas podem ser desencadeadas por 
diferentes motivos. No entanto na literatura especí
fica afirma-se que existe algum fator de predisposi
ção, que toma algumas pessoas mais predispostas 
do que outras. Entre esses fatores destacam-se as 
suscetibilidades, o sexo, a hereditariedade, a ida
de, a influência do meio, entre outros. 

Partindo desses pressupostos e de que pou
co se sabe sobre como o idoso percebe a si mesmo, 
bem como seu envelhecimento e, ainda, como es
ses processos influenciam no estabelecimento de 

alguns quadros clínicos e, em particular a depres
são, faz-se necessário estudar os fatores sociocognitivo
afetivos que permeiam a depressão, analisando os 
processos através dos quais os indivíduos idosos em 
interação social constroem suas comunicações e a or
ganização dos seus comportamentos. 

A teoria das representações sociais coloca-se, 
diante da sua amplitude e relevância, como um con
ceito central da Psicologia Social no estudo do cotidi
ano dos grupos, uma vez que norteia todas as 
atividades humanas, atividades estas que são media
das pelas construções simbólicas. Ela parte do pres
suposto de que todo conhecimento tem seu valor e 
sua relevância, uma vez que é elaborada e comparti
lhada ao mesmo tempo pelos coletivos e individual
mente pelos atores sociais. As representações sociais 
são verdadeiras modalidades de conhecimento, pois 
permitem que os atores nomeiem, apreendam e trans
formem seu meio ambiente, atribuindo sentido aos 
seres e as coisas. As representações designam a orga
nização do saber individual e/ ou dos coletivos vi
sando a elaboração de um sistema explicativo e 
operatório que empregue categorias e relações parti
culares, para estruturar suas experiências. 

Segundo Nuber (1997), a depressão é um fe
nômeno que vem crescendo nos últimos anos, e 
uma explicação ancora-se em dois fatores princi
pais: a alteração das condições de vida, que impõem 
esforços enormes à cada pessoa e os cuidados que 
atualmente as pessoas não têm consigo mesmas. 

Ainda segundo o pensamento desse autor, o 
reconhecimento da depressão na idade avançada é 
feito com mais dificuldade do que nos mais novos. 
Os sintomas são muitas vezes atribuídos a proces
sos genéticos, sociais, degenerativos cerebrais e do
enças físicas que contribuem em proporções bem 
variadas. Os idosos são mais propensos à depres
são do que os jovens, pois é mais comum nesta fai
xa etária a ocorrência de doenças clínicas, dor 
crônica, um maior consumo de medicamentos, iso
lamento social e perdas secundárias ao longo da 
vida. Por outro lado, as pessoas idosas são mais 
suscetíveis à depressão, sobretudo, se perdem a 
auto-estima, quando começam a se considerar inú
teis- um peso para a sociedade e suas famílias. 

Em nossa cultura, a renúncia ou desistência 
são aspectos importantes na idade avançada. O ido
so deixa de trabalhar, perde o senso de competên
cia e autoridade pessoais, em síntese, são as 
sucessivas perdas que aproximam a depressão 
como algo considerado comum na velhice. 
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Segundo Roth, Mayer & Slater (1976), fato
res sociais como: isolamento, perdas, solidão, apo
sentadoria, pobreza, somados a alguns fatores 
gerais de personalidade são claramente os que mais 
contribuem para as principais alterações no humor, 
para dores difusas pelo corpo, sensação de 
desequihbrio, distúrbios afetivos e neuróticos que 
podem ser considerados importantes em todo o 
período da senescência normal e patológica. 

De acordo com Caldas, Almeida & Laks 
(1994), há uma estimativa de que 10% das pessoas 
com idade de 65 anos ou mais, apresentam sinto
mas depressivos. A prevalência de depressão no 
idoso parece variar entre 20% e 35%. Sintomas 
depressivos ocorrem em 15% da população de ido
sos segundo o estudo da Área de Adaptação 
Epidemiológica, sendo que 3% apresentam depres
são maior. 

A incidência de depressão é mais elevada em 
populações asilares ou em hospitais para internação 
de doentes agudos do que na comunidade (CAL
DAS et al., 1994). As taxas de sintomas depressivos 
nestas populações são de 31% e 23%, respectiva
mente. Cerca de 13% dos idosos asilados desenvol
vem episódio depressivo dentro de um ano, a partir 
da data de seu asilamento. 

Assim, este trabalho propõe-se a estudar a 
depressão sob o ponto de vista dos idosos 
institucionalizados, ancorado no suporte teóri
co/metodológico das representações sociais, en
quanto conhecimento elaborado e compartilhado 
por esse grupo de pertença, já que as representa
ções e as ações constroem-se dialeticamente nas 
relações, diretas e indiretas, que os atores sociais 
estabelecem entre si e o seu contexto social, com 
a finalidade de uma melhor compreensão desse 
fenômeno e de contribuir para a minimização do 
sofrimento dos indivíduos acometidos por essa 
síndrome. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Campo de Investigação 

A pesquisa foi desenvolvida em três institui
ções de idosos: a "Associação Metropolitana de 
Erradicação da Mendicância" (AMEM), a "Vila 
Vicentina" e o "Lar da Providência", todos na cida
de de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Trata-se de insti
tuições de cunho filantrópico que atendem idosos 
de baixa renda. 
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2.2 Participantes 

Fizeram parte desta pesquisa 29 idosos 
institucionalizados, situados numa faixa etária en
tre 60 e 93 anos, de ambos os sexos. Os participan
tes foram escolhidos aleatoriamente, esclarecidos 
a respeito do estudo e questionados quanto à 
anuência em participar da pesquisa, observando
se todas as recomendações da resolução 196/96 do 
Ministério da Saúde. 

2.3 Instrumentos 

Para a coleta dos dados utilizaram-se en
trevistas do tipo semi-estruturadas, contendo 
questões norteadoras subsidiadas nos suportes 
teóricos das representações sociais. Utilizou-se a 
entrevista por possibilitar ampliar o acesso ao 
conteúdo representacional em estudo, permitin
do identificar, além dos elementos do núcleo cen
tral, conteúdos culturais e aspectos de ordem 
afetiva, entre outros, que compõem uma repre
sentação social. 

2.4 Análise e Tratamento dos Dados 

Para análise dos dados foi utilizada a 
Análise de Conteúdo Temática, Bardin (1977), 
que a define como um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de des
crição do conteúdo das mensagens, indicado
res (quantitativos ou não) que permitem a 
inferência de conhecimentos relativos às condi
ções de produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens. 

3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O conhecimento elaborado pelos sujeitos da 
pesquisa foi dimensionado a partir de quatro cate
gorias empíricas: concepções da depressão, mani
festações, causas e tratamento. 

No que se refere à categoria concepções da 
depressão, apreenderam-se, por meio da elabora
ção do conhecimento do senso comum, represen
tações sociais ancoradas em três subcategorias: 
afetivas, mudança de humor e físico-orgânicas. 

Observa-se que as experiências afetivas dos 
idosos têm como tema predominante as perdas e re
miniscências. Os afetos expressam desejos, sonhos, 
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fantasias, expectativas, seja por meio de palavras, 
gestos, atitudes ou pensamentos. Observe-se as fa
las dos atores sociais, compreendendo nesse estu
do, uma predominância de 45,70%. 

[ ... ] imaginar quem já foi e hoje não é 
mais [ ... ]lado sombrio da vida[ ... ] 
quando a pessoa pensa num caso e 
ele não é resolvido [ ... ] é uma pes-
soa muito triste[ ... ] vive sozinho[ ... ] 
é uma pessoa sem existência [ ... ]é 
uma pessoa fraca[ ... ] que cai e não 
se levanta[ ... ] dá vontade de chorar 
[ ... ] não tá ligando pra nada [ ... ]é 
uma pessoa que vive triste[ ... ] que 
não conversa com ninguém[ ... ] 

No que se refere à subcategoria físico-orgânica 
(24,3%), a depressão foi ancorada sobre perturbações 
orgânicas e psíquicas sendo predominantemente 
enfatizada como uma doença. Os recortes das falas 
abaixo atestam as premissas mencionadas acima. 

[ ... ]é a doença do século [ ... ]é uma 
doença muito séria[ ... ] atinge o sis
tema nervoso [ ... ] é um problema 
que dá na cabeça[ ... ] fica doida[ ... ] 
a pessoa fica tremendo [ ... ] é não ter 
saúde[ ... ] é uma doença péssima[ ... ] 

Essas concepções assemelham-se às encontra
das por Coutinho (2001) na pesquisa sobre represen
tações sociais da sintomatologia da depressão 
infantil. Neste estudo a autora assinala que a pala
vra depressão no senso comum envolve uma 
plmalidade de conceitos que vai desde uma concep
ção psicoafetiva, social a uma concepção orgânica e 
verifica-se uma indissociabilidade entre o conceito 
doença (depressão) e ser depressivo (sujeito). 

Constata-se que a mudança de humor é ca
racterizada principalmente pelo sentimento de so
lidão e de instabilidade emocional conforme 
mencionadas nas falas de 30%, dos atores sociais. 

[ ... ]é uma pessoa que vive calada, 
na solidão [ ... ] fica mal humorada 
com todo mundo[ ... ] pessoa apáti
ca[ ... ] é estar sempre muito irritável, 
nervoso, preocupado [ ... ]fica com 
raiva e depois fica boa novamente 
[ ... ] falta de paciência [ ... ] é uma pes
soa que vive chorando [ ... ] falar 
malcriação[ ... ] 

Pode-se considerar a mudança do humor 
como o tônus energético capaz de impulsionar o 
indivíduo para a vida, como uma energia psíqui-

ca dirigida ao relacionamento do ser com a sua 
vida e necessária para conferir uma determinada 
valorização às vivências (BALLONE, 2002). 

Quanto às representações das manifestações 
da depressão, estas ancoram-se nas subcategorias: 
psicoafetiva (59,6%), cognitiva (25,5%) e físico-or
gânica (14,9%). 

As manifestações psicoafetivas encontram
se relacionadas à ambivalência, entre o desejo do 
fazer e a impossibilidade de realizá-lo, bem como 
ao sentimento de tristeza, segundo as falas abaixo. 

[ ... ] não posso fazer nada [ ... ] não 
conversa [ ... ] não dá uma palavra 
[ ... ]fica só, fica no quarto[ ... ] a pes
soa chora[ ... ] não faz as coisas mui
to bem[ ... ] fica quieta no lugar, não 
conversa com ninguém, só fala 
quando quer [ ... ] pessoa que não 
tem alegria [ ... ] sinto que sou des-
prezado[ ... ] vontade de chorar[ ... ] 
vontade de renegar até Deus[ ... ] 
raiva [ ... ] desespero [ ... ] tristeza 
[ ... ] tanta tristeza trago em meu 
coração[ ... ] fica uma coisa presa 
no peito[ ... ] 

Percebe-se que as manifestações psico
afetivas são caracterizadas por isolamento, passi
vidade e falta de comunicabilidade, elementos estes 
assinalados por Lotufo Neto e Ito, em Cordioli 
(1998), bem como sintomas depressivos. Outro as
pecto, expresso nas falas dos idosos, corroborado 
com o saber erudito, refere-se à passividade, ao não 
reagir diante das diversas situações, tristeza e di
minuição das atividades. (CORDIOLI, 1998). 

As manifestações associadas ao cognitivo, en
quanto aparelho depositário de elementos nefas
tos relaciona-se, predominantemente, com 
pensamentos de morte, coisa ruim, angústia, como 
pode ser verificado nos discursos abaixo: 

[ ... ]eu me preocupava com tudo, 
aí piorava[ ... ] pensar demais, fi
car preocupado[ ... ] só pensa em 
coisa ruim [ ... ]a pessoa fica pen
sando em morrer [ ... ] imagina 
atravessar na frente de um carro 
[ ... ]me dá uma vontade de morrer 
[ ... ]fica pensando em matar os ou-
tros [ ... ] pensando em se ma ta r [ ... ] 
pensar na família[ ... ] sempre pen
so que vai acontecer alguma coi
sa ruim [ ... ] só penso em coisa 
ruim[ ... ] 
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Verifica-se que os elementos associados às 
manifestações cognitivas emergiram, principalmen
te, com pensamentos negativos, o que corrobora 
com estudos realizados por Lotufo Neto e Ito, em 
Cordioli {1998), quando relacionam a depressão a 
emoções desagradáveis que"[ ... ] invadem a mente 
da pessoa, sem um esforço deliberado" (p.272). São 
pensamentos caracterizados como extremos, nega
tivos, absolutos, isto é, pensamentos distorcidos que 
servem para manter a visão negativa acerca de si 
mesmo, do mundo e do futuro. 

Ainda no tocante às manifestações cognitivas, 
há uma relação bastante significativa entre o pen
samento de pessimismo e idéias de morte, como 
pode ser verificado nos discursos abaixo: 

só pensa em coisa ruim [ ... ] a pessoa 
fica pensando em morrer[ ... ] imagi
na atravessar na frente de um carro 
[ ... ]me dá uma agonia de morrer[ ... ] 
fica pensando em matar os outros[ ... ] 
pensando em se matar 

A vida afetiva abarca muitos estados perti
nentes à gama prazer-desprazer, como por exem
plo, a angústia em seus diferentes aspectos- a dor, 
a luta, a gratidão e a despersonalização- essas ex
pressões não podem ser compreendidas, se não con
siderarmos os afetos que as acompanham. E, 
mesmo os pensamentos, as fantasias - aquilo que 
fica contido em nós- só tem sentido se soubermos 
o afeto que os subsidiam. 

O prazer e a dor são as matrizes psíquicas dos 
afetos, ou se constituem em afetos originários. En
tre estes dois extremos, encontram-se inúmeras to
nalidades, intensidades de afetos, que podem ser 
vagos, difíceis de nomear ou descriminar. 

A depressão ancorada em manifestações fí
sico-orgânicas remete à dor, perda do apetite e in
sônia, dentre outras manifestações ilustradas 
abaixo: 

[ ... ]a pessoa fica sem querer dormir 
[ ... ]fica sem comer[ ... ] perde o ape-
tite [ ... ]sentir dor[ ... ] dor de cabe-
ça[ ... ] dói o pé, dói o coração[ ... ] não 
pode dormir[ ... ] tremura no corpo 
[ ... ]febre[ ... ] não lembra de nada[ ... ] 
eu perco o sono[ ... ] não consegue 
fazer nada[ ... ] 

Os discursos listados acima são corrobora
dos pelas teorizações de Ballone {2002) segtmdo as 
quais a depressão, majoritariamente, manifesta-se 
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através de uma inibição total da pessoa, afetando o 
conteúdo psíquico, o desejo, a memória, o raciocí
nio e a criatividade. O referido autor menciona ain
da outras manifestações da depressão: mudança 
quanto à percepção do mundo, expressões de sen
timentos e ausência de disposição para com a vida. 

Em relação as causas da depressão, obser
vam-se aspectos psicoafetivos {42,6%), psicossociais 
(36,8%) e físico-orgânicos (20,6%). Entre as unida
des de análise foi possível observar que as causas 
da depressão são desencadeadas principalmente 
por sentimentos de solidão, morte, abandono, se
paração, raiva e dificuldades orgânicas, como de
monstram as seguintes falas: 

[ ... ] tive uma raiva e a depressão quis 
me pegar[ ... ] quando a gente vai vi
sitar alguém triste a gente adoece 
também [ ... ] é muito triste ver os 
amigos morrerem[ ... ] eu me preo
cupava com tudo e aí piorava [ ... ] 
saudade[ ... ] separação da família e 
dos colegas [ ... ]lembranças [ ... ] sa
ber que sou desprezado pela famí
lia [ ... ] brigar com os outros [ ... ] 
quando fiquei cega fiquei sem gos
to pela vida[ ... ] minha tristeza é meu 
filho[ ... ] 

Segundo Stoppe (2003), a mudança de papéis 
na sociedade é uma das principais problemáticas 
que contribuem significativamente para a depres
são na velhice, além dos idosos serem mais pro
pensos à depressão do que os jovens, pela 
ocorrência mais comum nesta faixa etária de doen
ças clínicas, dor crônica, maior consumo de medi
camentos, isolamento social e perdas secundárias 
ao longo da vida. 

Quanto a categoria tratamento, as represen
tações sociais apreendidas ancoraram-se nas se
guintes subcategorias: atividades recreativas 
(68,8%), tratamento espiritual (22,9%) e tratamento 
médico (8,3%). 

Os discursos dos sujeitos apontam, sobretu
do, para a importância do diálogo para o tratamen
to da depressão, bem como da prática de atividades 
recreativas, além da busca da cura pela fé e 
medicamentosa. Isto pode ser demonstrado nas se
guintes unidades de análise: 

[ ... ] às vezes a gente passa a tarde 
conversando, não dá pra ficar de
primido[ ... ] você tem que ser forte, 
crerem Deus[ ... ] a música alegra[ ... ] 
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rezar[ ... ] a pessoa precisa entender 
a religião[ ... ] precisei tomar soro, só 
comecei a melhorar quando minha 
irmã veio me visitar [ ... ] a médica 
daqui foi um anjo, ela me dava 
conselho e me ajudou muito[ ... ] só 
Jesus me cura[ ... ] um dia Deus tira 
todo sofrimento[ ... ] quando estou 
triste gosto de sair e passear para 
me distrair [ ... ] quando os 
terapeutas estão aqui é tão bom, a 
gente faz atividades no salão [ ... ] 
nadar, fazer atividades[ ... ] tem que 
tomar remédio [ ... ] 

De fato, Ballone (2002) aponta que o trata
mento da depressão deve se basear nos aspectos 
biológicos e psicossociais, como corrob?raram as 
unidades de análise já mencionadas. E possível 
constatar, ainda, que os atores sociais da presente 
pesquisa apontaram uma outra forma de trata
mento que não é abordada na literatura, aquela 
que remete a fé, religiosidade e crença em Deus 
( espiritualidade). 

A forma como o idoso percebe a si mesmo 
e seu envelhecimento repercute nas queixas por 
ele apresentadas e, conseqüentemente, na de
manda de tratamento. É comum que os especia
listas defendam a idéia de que o tratamento da 
depressão deve associar psicoterapia e drogas 
antidepressivas. Segundo Angelotti (2001), a ade
são ao tratamento medicamentoso atinge apenas 
uma parcela da população devido a objeções pes
soais e a efeitos colaterais que a droga produz no 
organismo. É possível verificar uma maior eficá
cia ao utilizar a psicoterapia como coadjuvante 
no tratamento. 

Além dos recortes das falas acima expostas, 
apresentar-se-á também a expressão dos afetos 
construída por um dos atores sociais: 

O que é a velhice? 

Oh! Idade experiente, cheia de recordação 

A saudade é tua amiga 

O amor ! A solidão. 

Desprezada pela juventude 

A memória já falhando 

As dores físicas chegando 

E a família? Rejeitando. 

Alegra-te, oh! Idoso 

Ainda tens muito para dar 

BCH-PERtODtCOS 

A sabedoria, a experiência. 

Que a vida toda te deu 

Tu bem sabes, oh velhice. 

Que a vida longa é Dom de Deus! 

M.C.N (82 anos). 

A poesia é uma das formas de expressão dos 
afetos que permite dizer ao outro o que sentimos. 
A vida afetiva ou os afetos ancoram muito doses
tados pertinentes à gama prazer-desprazercomo ates
tam as falas acima mencionadas. 

Os recortes das falas dos atores sociais reme
te-nos a Ballone (2002) quando este se refere ao sig
nificado das perdas continuadas como a diminuição 
do convívio familiar, o declínio físico continuado se
guido de doenças e perda de status ocupacional e 
econômico em decorrência da aposentadoria. Esse 
conjunto de fatores se expressa pelo sentimento 
de invalidez, seguido de reminiscências e de ins
tabilidade de humor que, em casos mais graves, 
configura-se como depressão. 

De acordo com Cordiolli (1998), o enfren
tamento do processo de envelhecimento possui 
perdas que lhe são inerentes, que quando vivenciada 
de forma desadaptada, pode ocasionar ao indivíduo 
sentimento de perda de auto-estima, depressão e desespe
ro, favorecendo um maior isolamento. Algumas das 
perdas mais freqüentes nesta faixa etária são a da 
saúde física, a diminuição das capacidades, a per
da de companhia (sentimentos de solidão), dentre 
outras, como foi observado nesta pesquisa através 
das falas já mencionadas. Ainda segundo o pensa
mento desse autor, para muitas pessoas idosas, o 
efeito cumulativo de perdas repetidas, antes que 
se tenha passado tempo suficiente para o luto e sua 
resolução, apresenta-se como bastante devastador. 
Pelos resultados desta pesquisa observa-se que, na 
velhice, as perdas, na sua grande maioria, tendem 
a se centrar no próprio indivíduo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados demonstraram que as repre
sentações sociais dos idosos insti tucionalizados face 
à questão da depressão constituem-se de concep
ções similares e diferenciadas do conhecimento ci
entífico acerca da depressão. A palavra depressão 
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no senso comum envolve uma pluralidade de con
ceitos que vão desde uma concepção psicoafetiva, 
social a uma concepção orgânica, bem como a afir
mação de uma indissociabilidade entre o conceito 
doença (depressão) e o ser depressivo (sujeito). O 
conhecimento elaborado pelos sujeitos da pesqui
sa se constituiu a partir das categorias empíricas 
de concepção da depressão, causas e tratamento. 
No entanto, emerge neste estudo a manifestação 
da depressão ancorada nas sub-categorias 
psicoafetiva, cognitiva e físico-orgânica. A psico
afetiva revelando a ambivalência entre o desejo 
de fazer e a impossibilidade de realizá-lo, a 
cognitiva relacionada, predominantemente, a 
pensamentos de morte, pensar em coisas negati
vas e preocupação, e a físico-orgânica remeten
do à dor, à perda de apetite e à insônia. 

Observou-se também em pesquisa desen
volvida por Coutinho e colaboradores (2003), 
que as construções desses conhecimentos são 
correlatas com as representações sociais da de
pressão infantil, principalmente no que ser re
fere ao reconhecimento desta síndrome. Na 
criança as principais limitações dizem respeito 
à dificuldade dos pais em reconhecer no filho o 
estado depressivo e às dificuldades que as pró
prias crianças possuem em informar espon
taneamente seus sentimentos. Nos idosos, o 
reconhecimento clínico desta síndrome torna-se 
complexo devido ao fato de os sintomas serem, 
muitas vezes, atribuídos a processos genéticos, 
sociais, degenerativos cerebrais e doenças físicas. 
Desta forma, a susceptibilidade dos idosos aumen
ta na medida em que perdem sua auto-estima e 
começam a se perceber como inúteis, peso para a 
sociedade e família, somados ao sentimento de so
lidão, perda do sentido da vida, de renúncia, de 
desistência. 

Estes resultados apontam que a sinto
matologia da depressão em idosos é permeada 
de elementos que dizem respeito não apenas à 
doença, mas ao próprio momento de vida (a 
velhice), que reveste este fenômeno de uma re
levância que impulsiona os indivíduos a cons
truírem representações que lhes auxiliam a 
atribuir sentido, desenvolver formas de convi
ver com a doença e de agir na vida social de um 
modo geral. 

Todavia, é importante esclarecer as limitações 
deste trabalho que se devem à peculiaridade da 
amostra, o que dificultou uma abordagem mais 
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abrangente. Neste sentido, não se espera que este 
responda a todas as questões que lhe são subjacentes, 
mas que contribua para que novas pesquisas sejam 
feitas com o intuito de melhor compreender a re
presentação social da depressão. 

Finalmente, gostaríamos de registrar que as 
representações sociais da depressão por idosos 
institucionalizados emergiram não apenas por meio 
das falas, mas também através de músicas e poesi
as, conforme a ilustração no corpo do trabalho. 
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