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A proposta deste Simpósio é problematizar o processo de envelhecimento e a
produção de subjetividade, a fim de promover um debate sobre possibilidades de pesquisa e
de intervenção em Psicologia junto aos mais velhos. Os trabalhos aqui apresentados são parte
de um núcleo de estágio profissionalizante, do qual somos coordenadora, no curso de
graduação em Psicologia da UNESP (Universidade Estadual Paulista), campus de Assis,
denominado “Envelhecimento e Processos de Subjetivação”, em que se articulam a pesquisa e
a intervenção. Também compõe esta proposta de Simpósio a psicóloga e Mestre em
Psicologia pela UNESP (Assis) Camila Cuencas Funari Mendes e Silva, cuja pesquisa de
mestrado foi co-orientada por nós, e na qual se propõe a discutir as relações intergeracionais
entre avós idosos e netos, que é um dos temas mais problematizados na Gerontologia,
atualmente.
Nosso objetivo, com este trabalho, é proporcionar maior visibilidade aos processos de
envelhecimento, utilizando, para isso, as contribuições e ferramentas teóricas da Psicanálise,
da Psicologia de Grupos de Pichon-Rivière, da Clínica Nômade e da Análise Institucional, de
acordo com a proposta de cada resumo. Com isso, objetivamos ampliar o olhar para o
envelhecer e o papel da Psicologia diante da demanda do aumento do número de idosos em
nosso país.
Desde a década de 1950, diversas pesquisas e previsões estatísticas têm apontado o
crescente processo de envelhecimento da população, seja em países desenvolvidos ou em
países em desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida elevou
consideravelmente seus índices e a proporção de idosos aumentou sobremaneira, chegando a
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ultrapassar alguns países europeus, em números absolutos (Minayo, 2011). Se há algumas
décadas atrás nosso país se reconhecia enquanto um país jovem, no futuro próximo –
poderíamos até dizer no presente mesmo – seremos um país de cabelos grisalhos (Veras,
1994). O avanço da ciência, a queda da taxa de natalidade, o acesso a bens de saúde e outros
fatores tem contribuído para que se tenha mais anos de vida e uma presença mais acentuada
dos idosos no cenário social, gerando algumas discussões e problemáticas para a sociedade
(Camarano, Kanso, 2009; Correa; França; Hashimoto, 2010).
O crescimento do número de idosos no Brasil, nas últimas décadas, propiciou maior
visibilidade social dessa população, que por tanto tempo esteve preterida na agenda política.
Esse fato pode ser ilustrado, por exemplo, no fim da década de 1970, quando houve, em nosso
país, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as condições de
vida do idoso, visando desenvolver uma política específica para essa faixa etária até então
relegada no plano social (Salgado, 1978). Também os gerontólogos, na mesma época,
procuravam chamar a atenção para a população envelhecida, empenhando-se, através do
discurso científico, para transformar a velhice em uma questão política ou para propor
práticas para um envelhecimento saudável (Haddad, 1986; Debert, 2004). Com a velhice
mantida durante tantos anos à margem das preocupações políticas e sociais, a década de 1980
assistiu a uma série de denúncias da falta de tratamento aos idosos, na tentativa de se romper
o “pacto de silêncio” em torno da velhice no Brasil, expressão cunhada por Simone de
Beauvoir (1990) para se referir à condição humana dos idosos no plano social nos idos dos
anos de 1970 na Europa.
Se há pouco mais de 30 anos atrás a população envelhecida era relegada e até
marginalizada nas políticas públicas, no mercado capitalista e no plano social, hoje temos
assistido a um movimento de revitalização do envelhecimento, que aparece como categoria
emergente nos setores mencionados. A promulgação do Estatuto do Idoso (Brasil, 2003), a
elaboração de políticas voltadas especificamente para essa faixa etária, como a Política
Nacional do Idoso (Brasil, 1994), os programas de saúde, as associações e clubes da Terceira
Idade, as Universidades Abertas, o crédito e empréstimo financeiro em desconto em folha da
aposentadoria, o turismo, o comércio em geral e outros movimentos contemporâneos tem
colocado os mais velhos com maior destaque na sociedade do que há poucas décadas atrás.
Dos vários desafios que o envelhecimento populacional lança para a sociedade e para
a efetivação de políticas públicas, como a assistência à saúde, a previdência social, e outros,
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também a ciência e, em particular, a Psicologia se veem diante de um cenário que convoca à
reflexão e à produção de conhecimentos e de estratégias de atuação com a população
envelhecida.
Entendemos que a análise minuciosa e científica dos fatores que envolvem o
envelhecer de homens e mulheres e uma escuta afinada de suas necessidades fazem da ciência
psicológica um “palco” que visa assegurar a visibilidade dos inúmeros idosos. Esse tema vem
ocupando uma posição privilegiada no lócus das preocupações científicas. Pesquisas (Berquó,
1999; Camarano, Kanso, 2009; Minayo, 2011) realizadas em diferentes campos – Medicina,
Antropologia, Psicologia, Sociologia, entre outros – apontam que os principais protagonistas
do saudável envelhecimento da população são as inovações tecnológicas e científicas, com
destaque para a indústria farmacêutica e as ciências da saúde, as mudanças comportamentais,
e a criação de programas para idosos, os quais contribuíram para uma maior longevidade
humana.
Evidentemente que a incorporação dos mais velhos no cenário social não se faz sem
conflitos e desafios, sobretudo no que diz respeito às barreiras do preconceito que ainda
persistem de maneira razoável, apesar das conquistas já realizadas nesse campo. Um exemplo
disso é a estigmatização dos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPI),
conhecidos como “asilos”, que muitas vezes são vistos como pessoas incapazes, debilitadas
física e psicologicamente, como pessoas à espera da morte e apartadas do convívio social
mais amplo (Correa, 2009). Por isso, uma das propostas de nosso Simpósio é exatamente
questionar tais concepções e propor outros olhares e práticas em Psicologia que possam
produzir autonomia, trocas afetivas e ressignificação do envelhecer, conforme relata o texto
“Psicologia no contexto asilar: construindo cartografias junto a idosos institucionalizados”,
que traz a experiências de escutas terapêuticas junto a idosos asilados. Ainda sobre as
barreiras do preconceito contra os mais velhos, a psicóloga e mestre em Psicologia Camila
Cuencas Funari Mendes e Silva propõe, em sua pesquisa, a valorização das trocas
intergeracionais, a fim de que o idoso, especialmente representado na figura dos avós, possa
exercer a função social de ser memória e porta-voz das heranças simbólicas familiares, pois
muitas vezes eles não encontram espaço de escuta junto aos mais jovens. Já no trabalho sobre
rodas de conversa desenvolvido junto a idosos usuários do serviço de um CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social), em um município de pequeno porte, e relatado por um
grupo de estagiárias em Psicologia, notamos o quanto muitos deles se sentem expropriados da
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vida social e desvalorizados pelos seus saberes que acumularam ao longo do tempo, uma vez
que o contemporâneo sobrevaloriza a produção do conhecimento técnico, especializado e
instrumentalizado (Chauí, 2003). Certamente a problemática sobre os preconceitos contra os
idosos não se esgota nessas questões, infelizmente (Neri, 2007), mas pretendemos trazer
algumas contribuições de nossas pesquisas e trabalhos de intervenção em Psicologia a fim de
problematizar o envelhecer e seus desdobramentos na produção de subjetividade e no
contexto social, a fim de fomentar possibilidades de exercícios de protagonismos na velhice
(Rozendo, Justo, Correa, 2010).
É de extrema importância que se coloque o processo de envelhecer no epicentro das
discussões sobre o contemporâneo, particularmente, no que diz respeito à abertura de novos
espaços sociais. Entendemos que a experiência de envelhecer está profundamente atravessada
pelas características econômicas, sociais, políticas, éticas, estéticas e culturais da
contemporaneidade. Nesse sentido, envelhecer, para além de ser algo da ordem individual,
também é um processo coletivo, uma vez os sentidos e as práticas sobre o envelhecimento são
construídos socialmente. O homem envelhece socialmente e a própria sociedade, a cultura e
os processos de subjetivação que engendra sofrem o impacto do envelhecimento de sua
população.
Além disso, é necessário destacar que cada um dos trabalhos relatados nesta proposta
de Simpósio atenta para o fato de que o envelhecer, como processo individual e social, é
diverso e multifacetado: há a velhice asilada, há aqueles que se denominam “terceira idade”
sob um signo jovial, há idosos avós e tantos mais quanto forem possíveis... Enquanto
fenômeno biopsicossocial, o envelhecimento é dotado de singularidades, de acordo com as
tramas que o compõem. Nesse sentido, processo de envelhecimento também é processo de
produção de subjetividades. Com isso, a Psicologia, com sua diversidade de campos teóricos e
de ferramentas de intervenção, pode contribuir para a construção de olhares, sentidos e
práticas junto aos mais velhos que fomentem a ressignificação do envelhecer e a promoção de
direitos humanos que respeitem as singularidades, as potencialidades e a multiplicidade do
processo de tornar-se velho.
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O fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro acompanha os índices mundiais.
O aumento da expectativa de vida e a diminuição das taxas de natalidade promoveram uma
transição demográfica que desafia as ciências, as famílias, o Estado e toda uma sociedade com
novas demandas e necessidades. Avanços tecnológicos na área da saúde, farmacologia e
mudanças econômicas aparecem como os principais responsáveis por uma vida mais longeva.
O envelhecimento pode ser entendido como um fenômeno biológico gradativo com
consequências psicológicas que modifica as relações com o tempo, com mundo e com sua
própria história. Não podemos negar que o envelhecer implica em reconhecer limites, mas
também a existência de possibilidades e desejos. Entendemos a velhice ultrapassa os limites
cronológicos, pois ela se constitui da maneira que os valores sociais e culturais são
transmitidos em determinado momento da história, promovendo sua valorização ou
desvalorização nesse processo de ressignificação do envelhecer em diferentes contextos
culturais e históricos (Featherstone, 1994; Rozendo, 2010).
Um ponto a ser destacado para a compreensão da multiplicidade e também da
singularidade do processo de envelhecer decorre do aumento da longevidade, que propicia
maior convívio entre gerações no cotidiano das famílias brasileiras, constituindo bases
importantes para a compreensão de mudanças no interior familiar, bem como em toda a
organização social.
A interação entre diferentes gerações que formam uma família e ocupam uma mesma
casa é uma configuração atual da família brasileira. Segundo uma pesquisa encomendada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 2000, nosso país passa por um
aumento crescente no número de netos e bisnetos que residem e são sustentados por seus
avós. Este dado nos traz ainda a situação econômica do país, que coloca idosos aposentados
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como eixos socioeconômicos. Neste sentido, o idoso passa de uma situação de dependência
para a condição de provedor familiar.
Amparados no discurso psicanalítico, interpretamos que a maior convivência de
diferentes gerações carrega em si a função de assegurar às gerações mais novas uma
identidade familiar. A psicanálise, enquanto teoria científica, contém em seu pensamento a
questão simbólica da formação psíquica do indivíduo, que pode ser tomada enquanto objeto
de interpretação as relações entre diferentes gerações. Segundo Freud (1905), através do
processo simbólico, há uma troca de valores e desejos que possibilita a diferentes idades sua
constante constituição como sujeitos. De acordo com esta teoria o simbolismo pode ser
compreendido como:
Em sentido amplo, modo de representação indireta e figurada de uma ideia, de um conflito, de um
desejo inconsciente, neste sentido, em psicanálise, podemos considerar simbólica qualquer
formação substitutiva; Em sentido restrito, modo de representação que se distingue principalmente
pela constância da relação entre símbolo e o simbolizado inconsciente, essa constância encontra-se
não apenas no mesmo indivíduo e de um indivíduo para outro, mas nos domínios mais diversos
(mito, religião, folclore, linguagem, etc.) e nas áreas culturais mais distantes entre elas. (Laplanche;
Pontalis, 2004, p.482).

Assim, enfocamos nosso trabalho nas relações intergeracionais que realizam um
movimento entre gerações através da transmissão de legados psíquicos que passam de geração
em geração. Este encontro de diferentes gerações, conceituadas enquanto relações
intergeracionais, podem trazer ao envelhecimento uma sensação de continuidade e também de
mudanças, colocando este idoso como um mediador entre o passado e, aonde se pode segundo
Barros (1987) reelaborar este passado, trazendo vivências ainda mais significativas como
construtor de seu futuro. Este mediador, por sua vez, se faz presente pela figura de avós e
bisavós, no contexto familiar.
As autoras Attias-Donfut e Segalen (1998), possuem um complexo estudo sobre as
questões familiares francesas e consideram que “os avós são os grandes esquecidos da
sociedade, são as grandes figuras familiares do nosso tempo” (p.95). Esses avós/idosos,
através de um simbolismo, transmitem às crianças e/ou jovens uma memória familiar, de um
tempo não cronológico e memorial. Com esse pressuposto, as gerações mais novas que
convivem com idosos são receptáculos de transmissões inconscientes, formadores de uma
identidade genealógica. Assim, a relação estabelecida entre diferentes gerações transmite uma
herança cultural, de maneira simbólica, essencial para a formação da subjetividade de crianças
e jovens, de um meio familiar e social.
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De acordo com a concepção de um envelhecimento enquanto um processo (concepção
essa fruto da interlocução de diferentes áreas do conhecimento) os idosos são sinônimo de
memória tanto familiar como de toda uma sociedade, como sobreviventes de um período
histórico. Para Bosi (1987) a memória é social e plural, construída e acionada nas relações em
sociedade, ou seja, somente se dá na interação com o coletivo. Neste sentido, a velhice
compõe uma memória familiar e social, através da transmissão simbólica de histórias,
conceitos e afetos de tempos em tempos. Para Goldfarb e Lopes (2009, p. 1), “o que acontece
aqui e agora, em uma família determinada e inserida em uma dada cultura vai depender do que foi
transmitido de geração em geração: o legado psíquico que cada criança dessa família recebe ao nascer
e sobre o qual vai se estruturar sua vida psíquica.

Portanto, os legados psíquicos construídos e reproduzidos no contexto familiar por
memórias e experiências caracterizam a primazia simbólica, consideramos os idosos um
continente à espera de reconhecimento.
E, por fim, no contemporâneo, desejamos profundamente que haja a disseminação de
estudos e práticas que olhem para o envelhecimento de maneira sensível às suas necessidades,
aonde o psicólogo possa atuar tanto de forma individual com idosos, como em grupos e
instituições, seja na avaliação e na reabilitação; na psicoterapia, em programas estendidos a
familiares e cuidadores; e também na área da informação da população acerca do
envelhecimento e suas conseqüências. , ainda, lidar com a questão de forma articulada com
os demais saberes, fortalecendo os la os sociais, culturais, pol ticos e cient ficos acerca do
fenômeno do envelhecimento, a fim de que o legado dos mais velhos possa ser apropriado e
ressignificado pelas gerações subsequentes.
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Ao pensarmos sobre o processo de envelhecimento devemos considerar que existem
vários modos de envelhecer, logo, podemos falar em envelhecimentos. Estes, em especial a
velhice asilada, é frequentemente associada à fragilidade, incapacidade e doença, uma vez que
nossa sociedade contemporânea supervaloriza a juventude, o novo e o moderno. Em
consonância com o envelhecimento populacional, tais velhices passam a ser vista como um
problema social (Debert, 2004; Graeff, 2007) que requer proteção e cuidado em nome de uma
segurança, a qual as fragilizam, retira sua autonomia e promove exclusão social.
Tal como uma Instituição Total (Goffman, 1974), no Asilo há uma lógica de
confinamento e disciplinamento dos corpos com a tendência de fechamento, que implica em
uma barreira de relações sociais com o mundo externo, uma vida fechada e administrada por
um coletivo arregimentado que faz vigilância e uma automatização da vida pelo tratamento
único ao coletivo que deve ter comportamento padrão.
Como exposto por Lucas Graeff (2005), nos primeiros momentos do idoso no Asilo
ele passa por um ajustamento e um aprendizado de novos padrões culturais, logo, do conjunto
complexo e hierarquizado de maneiras de pensar e agir que configura numa tentativa da
instituição de uniformização dos ritmos dos envelheceres. Diante disso, a atenção aos ritmos
cotidianos se torna uma chave para a compreensão das camadas de sentidos, dos diferentes
processos de envelhecer e das diferentes experiências de habitar esse espaço coletivo.
O confinamento, a rotina, a perda dos pertences pessoais, a convivência forçada com
outros idosos traz à tona elementos que promovem a mortificação do eu e a perda da condição
de sujeito, tal como descrito por Goffman (1974). Sobre a mortificação do eu e a autonomia, o
autor pontua:
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Uma das formas mais eficientes para perturbar a "economia" de ação de uma pessoa é a obrigação
de pedir permissão ou instrumentos para atividades secundárias que a pessoa pode executar
sozinha no mundo externo, - por exemplo, fumar, barbear-se, ir ao banheiro, telefonar, gastar
dinheiro, colocar cartas no correio. (Goffman, 1974, p.44)

Diante disso é clara a urgência de (re)pensar e produzir, na formação profissional em
Psicologia, estratégias em que se possa entrar em contato com a população idosa asilar e com
a equipe institucional, estudar sobre seu processo de subjetivação e as Instituições de Longa
Permanência, além de construir metodologias de trabalho e intervenção junto à instituição
como um todo. Sob essa perspectiva, nosso trabalho envolve três estagiárias dos 4º e 5º anos
do curso de Psicologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESPAssis) que atuam no estágio curricular supervisionado, denominado “Envelhecimento e
Processos de Subjetivação”, cuja intenção é analisar e compreender as vicissitudes da
subjetivação nos processos de envelhecer e cartografar o contexto asilar, construindo
coletivamente práticas e saberes na atenção psicológica e na análise institucional com idosos
institucionalizados em asilos da cidade.
O objetivo do presente trabalho é analisar as experiências de escuta terapêutica e
acolhimento e as possibilidades de intervenção no espaço asilar em uma cidade de médio
porte do interior paulista. Nossa proposta de ação junto a essa população visa a produção de
um espaço do e para o idoso, valorizando as narrativas e resgatando a memória por meio da
escuta e da observação participante, refletir acerca dos processos de envelhecimento, construir
estratégias e práticas na atenção psicológica com idosos institucionalizados em asilos e o
mapeamento da cultura asilar através do conhecimento de suas práticas e do contexto asilar na
percepção dos que ali vivem os tempos e os espaços.
O trabalho de escuta com idosos institucionalizados foi possível através da demanda
trazida pela Assistente Social responsável pela ILPI (Instituição de Longa Permanência para
Idosos), uma vez que essa profissional alegou que alguns idosos, especialmente os que
apresentam mobilidade bastante reduzida, solicitaram um espaço de escuta em psicologia.
As práticas terapêuticas das três estagiárias acontecem semanalmente com alguns
moradores dessa ILPI em encontros com cerca de 1 hora de duração. Este trabalho está sendo
realizado há nove meses e os relatos dos encontros são discutidos em grupo sob a supervisão
semanal de uma docente do Departamento de Psicologia Evolutiva, Social e Escolar, na qual
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são utilizadas como suporte as experiências no contexto asilar de Maísa Tordim Ramos
(2012) e Lucas Graeff (2005), a clínica nômade de Suely Rolnik (1997) e a pesquisa sobre
memória e sociedade de Ecléa Bosi (1994) que valoriza as narrativas e as lembranças dos
velhos.
Por meio do método cartográfico (Guattari, Rolnik, 2000), podemos acompanhar os
processos sem um caminho linear que visa um fim, mas com uma atenção à espreita, que é
flutuante, concentrada e aberta ao habitar-se o território asilar. Nas palavras de Kastrup (2010,
p. 8), “trata-se, aí também, de ativar uma virtualidade, de potencializar algo que „já estava
lá‟”. É um método que permite a experimentação e a invençã,o ao acatar o ritmo e ao
acompanhar a dinâmica dos processos de produção de desejo, de subjetivações e de
envelhecimentos que ali ocorrem. Em outras palavras, cartografar é criar e habitar um
território existencial e de observação, se aproximando da pesquisa etnográfica, servindo-se da
observação participante e desenhando sua rede de forças (Barros, Kastrup, 2010).
A abertura do espaço institucional para a prática e estudo das estagiárias foi propícia
para as experimentações da observação participante e escuta descentrada da clínica nômade
de Rolnik (1997), nas quais as estratégias metodológicas são delineadas a cada encontro por
meio da escuta e da cartografia da dinâmica institucional e dos ritmos cotidianos no asilo, no
„estar lá‟ e no circular no espaço, fortificando vínculos que possibilitam o envolvimento nos
acontecimentos. Além disso, valemo-nos, também, dos estudos de autores que abordam o
tema da institucionalização, como Gregorio F. Baremblitt (1991) e Erving Goffman (1974).
No decorrer de um ano de trabalho, alguns encontros foram se configurando em
processos terapêuticos, com a criação de um cenário existencial que usufrui de dispositivos,
como o Acompanhamento Terapêutico (AT), a pintura, o desenho e a leitura, com a finalidade
de transcender as rotinas diárias, ressignificar as vivências e as histórias de vida e uma
reconstrução da relação com o tempo e o espaço. Outros encontros caminharam no modelo
de plantão psicológico e da observação participante, em busca de encontros que afirmem a
vida e que alarguem os limites institucionais, rompendo com as práticas naturalizadas e
hegemônicas. Em ambos há um acolhimento respeitoso e empático, atenção e escuta que
buscam promover saúde, disparar possibilidades de criação e de retomada da autonomia, ou
seja, ressignificar a própria existência do idoso no contexto asilar.
Com o mapeamento das narrativas dos idosos nas escutas terapêuticas e nos
acolhimentos temos conseguido vislumbrar a organização social do Asilo. Com o amparo dos
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conceitos e práticas da cartografia estamos nos territorializando e tem sido possível mapear
teórica e fisicamente o espaço de vivência, a existência e as experiências dos asilados, no qual
os idosos estão sob responsabilidade do espaço institucional com limites e regras bem
estabelecidas. Além disso, vislumbramos a dinâmica da equipe dirigente e seus dilemas com a
direção, com a eficiência institucional e com a manutenção dos padrões humanitários de
tratamento para com os internos, tal qual pontua Goffman (1974).
Nossas práticas produziram desdobramentos que nos empurram a olhar também para a
equipe, visto que é ela quem forma a instituição. Apesar do interesse e do comprometimento
da Assistente Social e da equipe dessa ILPI e dos relatos da mesma de que nossa prática tem
sido muito benéfica para os mais velhos, temos complexas inquietações quanto ao
distanciamento estereotipado entre os residentes e a equipe e ao poder que é restrito à gestão
institucional. Desta maneira, por meio da Análise Institucional (Baremblitt, 1998) almejamos
produzir brechas no „entre‟ que potencialize as vidas, as conexões, as parcerias e a instituição
em seu todo, construindo pontes que alavanquem a produção de novos sentidos e a promoção
de saúde.
Por fim, estamos construindo a proposta de um trabalho que almeja a
intersetorialidade, com cuidados integrados que transcendam as especialidades, que vise à
valorização dos vínculos e uma mudança do paradigma da estrutura para que seja voltada ao
cuidado e atenção ao idoso e que olhe para as velhices não como um fim, uma limitação, mas
um ponto de alargamento e de criação. Nossa cartografia, também em construção, afirma a
emergência de práticas disparadoras de reestruturação do espaço, de suas relações e de suas
práticas, afrouxando fronteiras entre a própria equipe, os próprios residentes e entre ambos, na
tentativa de romper com uma gestão do envelhecimento que é reducionista e que não
reconhece sua heterogeneidade.
Diante do exposto, a articulação entre saberes e práticas do psicólogo com a população
asilar e com o espaço institucional revela a importância do rompimento de valores
tradicionais que desvaloriza e retira a autonomia do idoso institucionalizado. A psicologia,
fazendo um movimento contrário, busca potencializar o cotidiano, as singularidades e as
relações que são estabelecidas naquele espaço, portanto nossa prática também é um
compromisso ético e político que busca assegurar, afirmar e dar visibilidade ao idoso como
um sujeito de desejos, direitos e de afirmação da vida.
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O presente trabalho tem a intenção de relatar uma experiência de estágio desenvolvida
com idosos que frequentam o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado
em uma cidade de pequeno porte do interior paulista. Nosso trabalho envolve duas estagiárias
dos 4º e 5º anos do curso de Psicologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” (UNESP-Assis) que atuam no estágio curricular supervisionado, denominado
“Envelhecimento e Processos de Subjetivação”, cujo objetivo é analisar e compreender as
vicissitudes da subjetivação no processo de envelhecer, construindo coletivamente práticas de
atuação psi com idosos.
De acordo com A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), o CRAS é
uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social
que executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços
socioassistenciais locais da política de assistência social. Esse estabelecimento institucional
atua junto a famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o
convívio sociofamiliar e comunitário através do Programa de Atenção Integral às Famílias.
Na proteção básica, o trabalho com famílias deve considerar novas referências para a
compreensão dos diferentes arranjos familiares, superando o reconhecimento de um modelo
único baseado na família nuclear, e partindo do suposto de que são funções básicas das
famílias: prover a proteção e a socialização dos seus membros; constituir-se como referências
morais, de vínculos afetivos e sociais; de identidade grupal, além de ser mediadora das
relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado.
Um dos programas oferecido pelo CRAS que contempla o público idoso é o Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. Podem participar desse programa
idosos acima de 60 anos com vulnerabilidade social, idosos que possuem o Benefício de
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Prestação continuada (BPC) e idosos com vivem em situação de isolamento social, a fim de
prevenir a institucionalização em asilos. No CRAS em que estamos inseridos, o programa é
composto por oficinas de artesanato, aulas de ginástica, aulas de letramento pelo PEJA
(Programa de Educação de Jovens e Adultos) e as rodas de conversa que coordenamos.
É importante problematizarmos que as práticas promovidas pelos equipamentos da
Assistência Social nem sempre vão ao encontro da proposta de mudança social e do incentivo
a cidadania. Esse é um grande desafio a ser encarado na efetivação das políticas assistenciais,
a fim de evitar práticas que visam a normatividade, a disciplina, e a docilização dos corpos.
De acordo com Benelli (2015) um elemento estrutural das instituições, em geral, é o
descompasso e a contradição entre o plano estabelecido em seus estatutos e as práticas
implementadas em seus projetos cotidianos.
Nesse sentido, devemos nos questionar do papel da psicologia dentro das instituições
da Assistência Social e que práticas ela está promovendo nestes estabelecimentos. De acordo
com Andrade, “é preciso problematizar as práticas psicológicas desconstruindo e desnaturalizandoas, pois a Psicologia enquanto uma construção histórica diz respeito a uma determinada época, bem
como das relações e controles sociais em que ela surgiu e se fez “necessária” (Andrade, p.65, 2009).

O envelhecimento da população é uma realidade, sendo assim, é importante
pensarmos em como a velhice está sendo inserida nas políticas públicas, nos programas da
assistência social e em estratégias de atuação que possam dar voz e empoderamento aos
idosos em situação de vulnerabilidade.
Assim, nosso objetivo junto a estes idosos é desenvolver conversas e discussões sobre
temas que interessem a eles e que possam ter componentes reflexivos, de modo a aumentar
sua autonomia e confiança para expressarem suas opiniões e pontos de vista junto ao grupo.
Em alguns encontros, propomos temas que possam resgatar memórias e vivências antigas, a
fim de promover processos de ressignificação do passado e de valorização da cultura em que
eles vivem. Procuramos, ainda, refletir sobre os processos de envelhecimento e desenvolver
estratégias de empoderamento sobre os direitos e políticas voltadas para a pessoa idosa.
As rodas de conversa no CRAS são desenvolvidas uma vez por semana, com duração
de uma hora e meia, e contam com a participação de cerca de vinte idosos. Normalmente,
utilizamos como disparador de um determinado tema um aquecimento, que pode ser
composto por uma música, um vídeo, ou alguma dinâmica.
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Utilizamos como suporte teórico o grupo operativo, desenvolvido por Enrique J.
Pichon-Rivière (1983), para podermos compreender a dinâmica e o funcionamento do grupo.
De acordo com Pereira (2013, p. 25), o grupo operativo, com “seus construtos, conceitos e
reflexões são permeados pela idéia de movimento e transformação contínua dos sujeitos, de seus
vínculos e de seu modo de operar na realidade”.

A dialética que é um conceito central na obra de Pichon-Rivière é utilizada para pensar
o grupo. Para ele o grupo está em constante movimento e transformação, se estruturando, se
desestruturando e se reestruturando. Pensando nos movimentos dos grupos, o psicanalista
argentino criou a figura do cone invertido, que é composta da seguinte forma: na base estão os
materiais explícitos e emergentes, no vértice estão os materiais implícitos, e um espiral
compõe o cone indo dialeticamente do explicito ao implícito, a fim de, explicitá-lo. “Dentro
deste cone pode-se representar o movimento que acontece entre o desejo de mudança, de
entrar em contato com o novo e os medos e ansiedades que levam à resistência”. (Pereira,
2013, p. 25)
A técnica do grupo operativo leva em consideração o sujeito como ser ativo no
mundo, com conhecimentos, saberes e historia de vida particular. De acordo com Pereira
(op.cit., p. 27), “coloca o sujeito no centro de seu processo de aprendizagem, como sujeito
ativo e protagonista na produção de sua saúde, na construção do conhecimento e dos sentidos
que dão significado à sua experiência humana”. Com isso, acreditamos que esse referencial
traz importantes ferramentas teórico-práticas, com o intuito de promover a autonomia e o
processo de aprendizagem no contexto grupal.
Nossa intervenção junto ao grupo de rodas de conversa iniciou-se em março de 2014 e
no decorrer deste tempo pudemos abordar temas diversos, como: medicina popular, remédios
caseiros, tecnologias, trocas de conhecimentos, direitos da pessoa idosa, memórias da cidade,
alimentação, infância, percepções, memória, entre outros. Os temas nunca eram levados a
nível informativo, mas sim de modo que pudessem gerar uma discussão e uma reflexão sobre
o mesmo.
Percebemos, ao longo desse processo, uma grande dificuldade dos idosos em falar
sobre si mesmos e expressar suas opiniões. A cultura das especialidades é muito presente, ou
seja, o detentor do saber para eles está representado na figura do médico, do psicólogo, da
assistente social, do advogado, ou seja, naquele que supostamente detém o saber competente e
especializado (Chauí, 2003), adquirido através do diploma universitário. Também notamos
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que, em grande parte das vezes, os participantes do grupo buscam aprovação e uma resposta
correta para determinado assunto. Tal fato também nos atentou para salientar os aspectos
referenciais e particulares do grupo, uma vez que todos os idosos participantes nasceram em
sítios e trabalharam desde muito jovens em atividades no campo, com poucas oportunidades
de freqüentar escolas, assim, muitos fundamentam as caracterizações de suas narrativas como
ínfimas e de pouca relevância para serem compartilhadas e estimadas com algum valor.
Romper com essas esteriotipias do pensamento é uma das tarefas e desafios do grupo
operativo e, no processo desse trabalho, temos trabalhado junto ao grupo para promover a
valorização de suas experiências de vida.
Procuramos abordar temas em que seus referenciais de vida estejam presentes, para
possibilitar uma maior participação do grupo, criando, assim, espaços em que as relações e
trocas se dinamizam e se otimizam. Buscamos também, levar elementos para quebrar o
paradigma das especialidades. A roda de conversa sobre remédios caseiros e medicina popular
contribuiu muito para que eles percebessem que também são detentores de conhecimentos.
Segundo Eclea Bosi (1994), as memórias dos idosos ocupam uma função social, mas,
atualmente, por conta da dinâmica de vida e pela fácil aquisição de informações em meios
tecnológicos, os espaços para a transmissão destas memorias estão se esvaindo. Nas palavras
da autora,
Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não conhecemos pode chegar-nos
pela memória dos velhos. Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por quem
não os viveu e até humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma
experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, ressignificação pelo desfiguramento das
paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra de arte. (BOSI, p.82,
1994)

No decorrer do projeto enfrentamos, ainda, algumas dificuldades relacionadas
principalmente às questões práticas e estruturais que viabilizariam o funcionamento das
atividades, como falta de transporte para os idosos e constantes trocas de horários da roda de
conversa. Estas intercorrências nos atentaram para a importância da aproximação e integração
com o serviço e com a equipe que nele atua, de modo a permitir mudanças qualitativas em
nossas práticas juntamente aos idosos participantes.
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Para concluir, notamos que a velocidade das mudanças entre as gerações têm um
impacto significativo na população idosa usuária do CRAS, gerando muitas vezes um
sentimento de inadequação, numa dificuldade em acompanhar a mudança de valores e a
evolução tecnológica. Por outro lado, observa-se um reconhecimento de alguns pontos
interessantes da contemporaneidade como facilidades com a evolução da medicina e algumas
mudanças no que diz respeito à liberdade de expressão, assim como uma vontade de estar em
movimento, de expressar a subjetividade. Verificamos que as rodas de conversa são uma
oportunidade para a expressão e valorização da subjetividade, para reflexão em grupo de
forma a resgatar a capacidade de pensar criticamente o contexto em que se vive, além de ser
um espaço de criação de vínculos, entre as coordenadoras e os idosos e entre os próprios
idosos.
Nossa inserção em um equipamento da assistência social nos fez refletir sobre o papel
do psicólogo dentro destes espaços e, assim, concluímos que nossas ações e atividades podem
promover práticas que nos convidam a repensar papel tradicional do psicólogo, para além da
premissa de enquadramento do sujeito, com o objetivo de possibilitar práticas que visem a
autonomia e a emergência de protagonismos.
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