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COM AFETO,

a todos os idosos do asilo Dr. Carlos Romeiro,
em especial à dona Adélia, ao senhor Antônio, 
Clotilde (Clô), Darcila, Efigênia Maria, Geralda 
(Gê), Hermínia, Holanda, João Batista (Bacana), 
Joaquim, José Cassimiro, José dos Santos 
(Libano), Maria Elisa, Maria Francisca,  
Maria Inês, Maria Isabel (Dapá), Maria Miguel, 
Maria José, Maria Marta (Martita), Maria Rocha  
(Rochinha), Maria Tereza, Mauro, Perciliano, 
Raimundo (Raimundinho), Vicentina e Vilma. 

Aproveito ainda para agradecer a toda equipe de 
profissionais do asilo por todo o acolhimento, 
atenção e suporte durante o período em que 
estive na instituição, em especial à Lara e 
Daiane, do setor administrativo.



ALÉM DOS MUROS é um projeto de imersão 
fotográfica no cotidiano do ASILO DR. CARLOS 

ROMEIRO, uma Instituição de Longa Perma-
nência para Idosos, em Conselheiro Lafaiete 
-cidade em que moro-, no estado de Minas 
Gerais. Posso afirmar que este foi um TEMA 

PULSANTE desde o início por vários moti-
vos. Primeiramente, pela familiaridade com 
o asilo e alguns idosos de lá. Eu já havia visi-
tado a instituição antes e, inclusive, desen-
volvido um ensaio fotográfico que não pude 
concluir, devido a problemas com a câmera. 
Segundo, pela relevância e atualidade do 
assunto. Terceiro, e de ordem íntima e pes-
soal, pela semelhança de uma das idosas do 
asilo com a minha querida avó materna que 
já faleceu. Visitar a instituição também não 
deixava de ser uma maneira de reavivar uma 
lembrança.

De forma breve, o trabalho se trata de um 
FOTOLIVRO DIGITAL que pretende, através 
das fotografias que remetem à IDENTIDADE 
dos personagens e também daquelas que 
portam o AFETO implícita ou explicitamen-
te, ser um GRITO DE RESISTÊNCIA em meio 
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a uma realidade ainda dura, porém muito 
estigmatizada, que habita as Instituições 
de Longa Permanência para Idosos, antiga-
mente conhecidas como asilos. Lá, pouco 
a pouco fui descobrindo PERSONAGENS E 

HISTÓRIAS ENCANTADORAS, uma realidade 
além dos muros físicos e imaginários desse 
tipo de local, uma realidade que precisa-
va ser mostrada. Por outro lado, o trabalho 
também pretende ser um ALERTA SOCIOLÓ-

GICO E POLÍTICO sobre como nosso país ain-
da está despreparado estruturalmente para 
amparar uma população que cresce cada vez 
mais em grande escala no Brasil e que pre-
cisa de assistência em todos os âmbitos da 
vida.

ENCONTRO é a palavra que define e resume 
exatamente tudo que vivi no asilo. Essa ex-
periência foi um verdadeiro encontro com o 
outro, comigo mesma, com a nossa própria 
condição enquanto seres humanos. Foi uma 
verdadeira aula que a vida me deu sobre jor-
nalismo e que o jornalismo me deu sobre a 
vida e seus afetos. Enfim, foi uma prática que 
me ensinou a viver.
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No asilo, INFÂNCIA E VELHICE 
se misturam, realidade e fantasia 
muitas vezes parecem 
se confundir. 
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Sem demonstrar domínio, 
FRANCISCA toca seu violão 
e pandeiro em acompanhamento 
às músicas que canta. 

Ao pedir uma palinha, ouve-se o 
som desarmônico e descompassado 
dos instrumentos, contrastando 
com sua empolgação e voz  
reconfortantes.
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É comum os idosos pedirem 
PRESENTES a quem visita o asilo. 
Entre as mulheres, as pulseiras, 
os anéis, brincos, relógios, óculos, 
colares, roupas e calçados são 
os mais desejados. No dia a dia, 
elas costumam se enfeitar com 
os acessórios e permanecer com 
eles durante boa parte do tempo. 
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O asilo é aberto à VISITAÇÃO 
diariamente, na parte da tarde.
A instituição costuma receber 
pessoas da comunidade toda 
semana. Grande parte dos 
idosos é receptiva e aparenta 
gostar deste contato. 
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Durante o período em que estive 
no asilo, os idosos eram sempre 
tratados com ATENÇÃO E CARINHO. 
Quando perguntados, confirmavam 
ser muito bem cuidados pelas 
pessoas que lá trabalham.
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GERALDA sempre está acompanhada 
de uma boneca vestida com  
roupinha de bebê, a quem chama 
de Hélio, e afirma ser um filho. 
Por onde vai, ela a carrega consigo, 
no colo. 

Geralda conversa, faz companhia 
e dorme junto à boneca.
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Entre os idosos parece haver  
uma relação de AMIZADE,  
caracterizada pelo companheirismo 
e cooperação. 

No dia a dia, demonstram 
ajudar a cuidar uns dos outros, 
principalmente os que  
compartilham quarto. 
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MARIA E JOSÉ casaram-se no asilo, 
“de mentirinha”, como dizem as 
funcionárias. 

Eles passam o dia juntos e se 
separam apenas ao cair da tarde, 
quando se recolhem a seus  
dormitórios. Na instituição,  
homens e mulheres não podem 
dividir o mesmo quarto. 
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Desde setembro de 2015, o asilo 
opera com alvará sanitário e de 
funcionamento e localização 
vencidos. A direção da instituição diz 
que a entidade enfrenta constantes 
DIFICULDADES FINANCEIRAS, sendo 
portanto, muito difícil reparar  
as irregularidades existentes.
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Mais da maioria dos idosos  
da instituição convive com a  
realidade do ABANDONO FAMILIAR. 

Alguns contam ter sido levados 
ao asilo por seus parentes, contra 
a própria vontade. Após entrarem 
para a instituição, são poucos os 
que recebem visitas da família.
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ANTÔNIO é um senhor mudo que 
gosta de desenhar. Ele sempre 
tem um caderno, canetas e lápis, 
a seu alcance. Na foto, Antônio 
segura uma de suas ilustrações, 
inspirada no pôster do filme da 
parede de seu quarto, segundo 
funcionárias.
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RAIMUNDO, conhecido carinhosamente 
pelos funcionários como Mundinho, 
é um dos idosos mais sociáveis e 
colaborativos do asilo.
 
Além de ajudar seus companheiros 
de instituição no dia a dia, ele gosta 
de contribuir em tarefas domésticas.
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Mensalmente, voluntários  
se mobilizam para promover  
ATIVIDADES LÚDICAS aos idosos, 
como música, dança, jogos etc. 
Apesar de nem todos os idosos 
participarem, boa parte aparenta ficar
feliz com esse tipo de iniciativa.
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Nas tardes de terças e quintas, 
parte dos idosos se reúne no pátio 
da instituição para rezar junto a 
voluntários, que conduzem a 
cerimônia religiosa. 

Alguns residentes participam 
da CELEBRAÇÃO CATÓLICA, outros 
apenas observam ou se dedicam 
a outros afazeres.
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O quarto de 'MUNDINHO' é um dos 
mais singulares do asilo. Muito 
devoto, ele acumulou imagens 
católicas em seus móveis e  
paredes ao longo dos anos, em 
sua grande parte, presenteadas 
por voluntários.
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O contato dos idosos com 
o mundo externo é POUCO 

FREQUENTE. Eles podem sair da 
instituição apenas na companhia 
de um responsável, por isso, os 
portões do asilo permanecem 
fechados e trancados. Muitos 
afirmam sentir falta do convívio 
em sociedade.
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Muitas vezes o abandono, 
a solidão, o isolamento, o receio 
da dependência e da morte 
permeiam as vivências no asilo. 

Esses sentimentos, porém, 
DIVIDEM ESPAÇO com o afeto, 
cuidado e apoio dedicados aos 
idosos diariamente.
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