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Com a longevidade, a malha social do indivíduo longevo torna-se ra-
refeita. Frequentemente a institucionalização é a reta final de um percurso 
chamado vida. Perdas, mudanças bio-psico-sociais interferem na autonomia 
e identidade do idoso, exigindo ressignificação da consciência individual. A 
língua é um fato social; a fala exterioriza a consciência individual, cuja 
existência se funda na necessidade de interação. Além das manifestações 
verbais, observam-se manifestações não verbais, ou mesmo sincréticas. A 
institucionalização pode influenciar na linguagem do idoso e outras formas 
alternativas de significação desenvolvem-se quando comprometida a fala. O 
objetivo desta pesquisa é analisar o papel da instituição de longa permanên-
cia no processo da consciência individual dos idosos, através da linguagem. 
Objetivos inerentes: analisar a relação discurso - enunciado de responsáveis 
por idosos institucionalizados no Abrigo Nosso Lar e investigar como se dá 
o silenciamento desses idosos. A Neurolinguística Discursiva, Coudry 
(1988, entre outros) e a Análise de Discurso, Orlandi (1995, entre outros), 
nortearam este trabalho. Trata-se de um estudo transversal, não experimen-
tal, que compreende uma pesquisa qualitativa quanto à observação e coleta 
de dados, de caráter subjetivo quanto à observação e análise de sistemas 
alternativos de significação em idosos institucionalizados em ILPI, em Vitó-
ria da Conquista. Foram selecionados cinco idosos da instituição como 
sujeitos da pesquisa. A amostra se dá pelo fato dos sujeitos, em condição 
natural da senescência, apresentarem possibilidade de óbito. A obtenção de 
dados foi realizada com recurso audiovisual, entrevistas e observação direta 
na significação dos processos não verbais manifestadas. À transcrição e 
análise de dados, foi aplicada a metodologia dado-achado, que possibilita a 
teorização de cada dado de forma dinâmica “pela interação dialógica entre 
pesquisador e sujeito” (COUDRY, 1988). Analisar o silêncio, em meio ao 
não verbal, enquanto sistema alternativo de significação, contribui para 
compreensão da produção desses sistemas, cooperando para possíveis ações 
preventivas. 
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