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RESUMO 
 

Este artigo se apresenta como uma análise sobre o artigo "Os tempos no asilo: Uma 
reflexão sobre uma experiência de estágio em Psicologia Social", que retrata uma experiência de 
estágio realizada entre os anos de 2002 e 2003, durante 10 meses, no Asilo Padre Cacique em 
Porto Alegre/RS. Durante esse tempo, o estagiário Lucas Graeff buscou retratar a questão asilar 
com suas particularidades, realçando os aspectos da convivência entre os idosos e a ideia de asilo 
como algo negativo, uma passagem para a morte. Através da leitura do artigo em questão, pode-
se analisar a importância do aspecto psicológico que muitas vezes é negligenciado na vida do 
idoso e identificar a importância da manutenção de suas relações sociais e afetivas, 
principalmente com seus semelhantes, utilizando-se de ferramentas simples como fotografias e 
rodas de diálogos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia do estágio realizado era construir um trabalho coletivo com os idosos a partir de 

narrativas individuais. O autor realça ainda que o asilamento dificulta as lembranças e contribui 

para o esquecimento, seja pela assepsia aplicada durante o ingresso na instituição (o sujeito 

precisa selecionar roupas e pertences que irá levar consigo) ou pelo afastamento dos laços sociais 

(família, vizinhança e etc.) (GRAEFF, 2003). 

Dessa forma, ele buscou criar um caderno de fotografias para criar laços entre os idosos do 

asilo, tentando unir as histórias individuais de cada idoso com a história do próprio asilo. Foram 

solicitadas a ele duas cópias do caderno a ele, para que uma fosse usada em programas de 

televisão e a outra para apresentar a visitantes, o que demonstra a capacidade de sensibilização.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi uma resenha de artigo científico. A bibliografia 

consultada foi composta por obra do autor Lucas Graeff e a descrição de sua experiência de 

estágio em Psicologia Social, cujas palavras-chave são “asilo”, “narrativa” e “fotografia”, bem 

como artigos que dão enfoque à velhice humana sob a ótica da terapia familiar sistêmica. 

 

3. FOTOGRAFIAS 

      

Segundo o autor, a primeira tentativa de formar um grupo através das fotografias foi em 

junho de 2002, na ala feminina do asilo, em que ele mostrou para as senhoras fotos antigas da 

cidade e percebeu que logo depois da novidade do caderno de fotografias, as idosas se recolhiam 

novamente a seus afazeres, até pelo fato de que as fotos eram novas para eles, mesmo sendo de 

épocas que eles viveram, não eram conhecidas por eles. Com isso ele percebeu que um caderno 

somente sobre a cidade não iria funcionar, e tampouco um sobre as cidades natais de cada um, 

tendo em vista que os moradores do asilo eram de lugares diferentes e ele necessitava de um 

tema comum entre eles para suscitar o interesse e a comunicação entre eles. 

Ele percebeu que não havia tema mais comum aos idosos do que o próprio asilo em que 

moravam. Dessa forma, reuniu fotos da arquitetura do asilo e levou para a mesma ala do asilo, a 

ala feminina, e observou que dessa vez a demonstração era carregada de um sentimento de 

familiaridade (GRAEFF, 2003). 
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Então ele foi mostrar o caderno de fotografias para a assistente social, que solicitou uma 

cópia das fotos para serem demonstradas num programa de televisão, cujo resultado foi muito 

agradável. Após isso, foi solicitado a ele que fizesse um caderno de fotografias que simulasse 

uma visita ao asilo, e isso o fez exigir uma condição para a realização da tarefa: que ele pudesse 

unir as histórias individuais dos idosos com as fotografias (GRAEFF, 2003). 

 

Nelson contou-me que, num dia qualquer, ele estava dando uma pequena 

caminhada nos corredores do asilo. Era um dia de primavera e o sol batia 

forte. Então, surpreendentemente, ele se deparou com um grande sabiá a 

sua frente; o pássaro havia ido além dos limites dos jardins, voando até as 

pedras frias do chão do asilo. 

Nelson contou que se maravilhou com a cena e parou para admirar o sabiá. 

Mas subitamente uma pedra despencou do teto e espatifou-se com o piso 

logo à frente de onde Nelson se encontrava. Segundo ele, não fosse o 

pássaro, aquela pedra o teria atingido e, provavelmente, não seria possível 

sobreviver ao impacto. E foi assim que o belo pássaro foi capaz de salvar a 

vida de Nelson (GRAEFF, 2003, p. 7). 

 

Essa foi uma das histórias que Graeff adicionou ao caderno de fotos do asilo, e a marca de 

todas elas são os pequenos detalhes que transformam um relato qualquer em uma história de vida 

(GRAEFF, 2003). 

Mais adiante, o autor demonstra a idéia de asilo como um lugar de passagem, onde muito é 

de todos e pouco é de cada um, ressaltando a perda da individualidade e a falta de socialização 

entre os moradores, que, apesar de conversarem entre si, não sabem de onde vem e nem 

conhecem bem o colega (GRAEFF, 2003). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que o asilo é considerado um lugar de passagem, em que não há individualidade 

e poucas aproximações entre os idosos, o que gera uma dificuldade de socialização. O asilo força 

o idoso a elaborar o luto de sua própria morte, pois espera-se que ele tenha capacidade para 

enfrentar isso pelo simples fato de estar ali e dessa condição ser aparentemente iminente. 

Até a configuração asilar aparenta esse aspecto de lugar de passagem que se enxerga 

praticamente de forma involuntária. Camas que já foram ocupadas por outros idosos que agora 

estão falecidos, cujo destino será semelhante para os que se encontram ocupando agora estas 
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mesmas camas. Roupas e objetos provenientes de doações e a preocupação em manter os objetos 

pessoais seguros tornam o lugar com pouca individualização, criando um desfavorecimento às 

idiossincrasias dos idosos, que já não tem muita interação entre si. 

Uma experiência como a de Graeff permite visualizar como a falta de preocupação com as 

condições psicológicas de idosos asilados pode conferir um caráter negativo muito forte ao 

asilamento, mas que, em contrapartida, pode ser revertido facilmente através de instrumentos 

semelhantes ao caderno de fotografias, que une histórias e familiarizam os idosos, ou 

simplesmente utilizando-se de situações de conversas e diálogos que permitam que eles relatem 

suas histórias aos que os rodeiam, como no caso de Nelson, morador do asilo, que relata para 

Graeff sua experiência e o quanto ela foi significativa para ele no contexto asilar. 

A atenção para com os idosos se faz essencial a partir do momento de que se identifica a 

velhice como uma parte da vida permeada por ansiedades e dificuldades, aumentadas ainda mais 

pela situação de asilamento em que se encontram os idosos relatados no artigo. Não se pode 

deixar de considerar o fato de que muitos deles foram abandonados por suas famílias e entes 

queridos, ou simplesmente não se recordam mais quem eles são devido a um possível problema 

de saúde. 

Além disso, por ser a última etapa do ciclo vital, a velhice é rodeada de transformações 

biológicas, sociais e psicológicas, exemplificadas por perdas de contato com amizades antigas 

(ou simplesmente perda de amigos que já faleceram) e perda de autonomia devido à saúde não 

ser mais a mesma da juventude. Com frequência essas perdas são maximizadas, resultando em 

práticas sociais discriminatórias contra o idoso e em sentimentos de rejeição, solidão, 

incapacidade, dentre outros, podendo eventualmente levar o idoso a apresentar um quadro 

sintomático de depressão (COUTO, 2008). 

O equilíbrio entre as limitações e as potencialidades do indivíduo desempenha um papel 

importante na busca do envelhecer bem. Balanceando as perdas e os ganhos decorrentes da idade, 

o idoso tem a oportunidade de desenvolver formas positivas de lidar com as perdas inevitáveis do 

envelhecimento (NERI, 2003 apud COUTO, 2008). 

A interação e as atividades de grupos com pessoas da própria geração e com experiências 

semelhantes favorecem o bem-estar do indivíduo, trazendo como consequência a construção de 

significados comuns, a maior troca de experiências e contatos sociais. Isso demonstra como esses 

contatos (quando baseados na reciprocidade e solidariedade) e essas relações sociais podem 

proporcionar confiança, ajuda convencional, influenciar o bem-estar global, a saúde psíquica e 

física das pessoas (NOGUEIRA, 2001 apud RESENDE, 2010 e RESENDE; RABELO, 2004 

apud RESENDE, 2010). 

Dessa forma, pode-se perceber de que forma uma atividade semelhante à proposta pela 

experiência de Graeff se demonstra uma alternativa efetiva e saudável para os idosos em situação 
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de asilamento e também uma alternativa às angústias que os idosos convivem, principalmente 

devido à falta de acompanhamento psicológico. Laços sociais têm sido identificados como 

redutores do risco de depressão entre idosos e como promotores de autoconfiança, o que explicita 

o enorme potencial que esse tipo de trabalho tem na melhoria da qualidade de vida de idosos em 

situação de asilamento (García, Banegas, Pérez-Regadera, Cabrera, & Rodriguéz-Artalejo, 2005 

apud COUTO, 2008). 
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