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INTRODUÇÃO
Há diferentes espaços de proteção
social, entre eles: o espaço
doméstico, governamental, privado
e o comunitário¹. Neste último
encontram-se as instituições de
longa permanência para idosos ILPIs, um dos elos da rede de
cuidados ao idoso, locus de
produção de significados que
marcam e caracterizam cada
sistema institucional².
OBJETIVOS
Teve como objetivo conhecer o
perfil das instituições, o perfil dos
idosos
e
o
processo
de
institucionalização sob a ótica dos
colaboradores.
MÉTODOS
O procedimento metodológico
adotado
foi
a
abordagem
qualitativa, o local deste estudo
foram as ILPIs e os sujeitos-objeto
desta pesquisa os colaboradores.
Optou-se por colher as informações
utilizando
um
questionário
autoaplicável, composto por 45
questões, abertas e de múltipla
escolha.
RESULTADOS
Os dados coletados através dos 44
questionários respondidos foram
organizados através da análise de
conteúdo³ e emergiram unidades de

significados que foram agrupadas
em três categorias: 1ª) Conceitos e
Pré-conceitos, 2ª) O cuidado
essencial e emancipatório, e 3ª) A
emergência
do
pensamento
sistêmico.
CONCLUSÃO
Os significados atribuídos
à
instituição, ao idoso e ao processo
de institucionalização possibilitaram
reconhecer que os conceitos
formulados são impregnados pela
historicidade e vivência de cada
indivíduo, são dependentes do
contexto social ao qual o sujeito
pertence, e mais do que isso, são
produtos
do
processo
de
institucionalização experimentado
por estes profissionais.
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