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                                                      RESUMO 
 
 
 

Leonardi, L. C. (2015). Caixa Lúdica para Idosos: uma nova proposta psicoterapêutica. Tese de 
Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 

          Ninguém envelhece da mesma maneira e as alterações causadas pelo envelhecimento desenvolvem-se 
num ritmo diferente para cada pessoa. O objetivo deste trabalho é realizar uma investigação 
exploratória do potencial psicoterapêutico do instrumento Caixa Lúdica para Idosos (CLI) oferecendo 
possibilidades de utilização em diferentes contextos, abarcando assim, um grande número de idosos, 
em variadas condições de saúde. Utilizou-se a metodologia qualitativa de enfoque psicanalítico. 
Participaram da pesquisa quarenta e cinco idosos, distribuídos da seguinte forma: quinze idosos 
provenientes de um Hospital  Escola da zona oeste da cidade de São Paulo, quinze idosos provenientes 
de uma Universidade Aberta à Terceira Idade da zona oeste da cidade de São Paulo e quinze idosos 
provenientes de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos da zona oeste da cidade de São 
Paulo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo (CEPH-IPUSP). Foram utilizados os seguintes instrumentos: 
Entrevista Preventiva Semi-dirigida, Mini-Exame do Estado Mental (MMSE), Escala Diagnóstica 
Adaptativa Operacionalizada (EDAO), Psicoterapia Breve Operacionalizada (PBO) e a Caixa Lúdica 
para Idosos (CLI). Foram realizadas duas entrevistas utilizando-se a Escala Diagnóstica Adaptativa 
Operacionalizada (EDAO) e seis encontros utilizando-se a Psicoterapia Breve (PBO) e a Caixa Lúdica 
para Idosos (CLI), uma vez por semana, com duração de até uma hora, durante um total de oito 
semanas com cada participante. A Caixa Lúdica para Idosos facilitou o vínculo emocional no 
atendimento clínico, permitindo que significativa quantidade de material emergisse, facilitando o 
manejo de angústias básicas, desejos inconscientes, conflitos e principais mecanismos de defesa em 
função do caráter lúdico e projetivo do instrumento. A utilização deste procedimento clínico permitiu a 
manifestação das múltiplas expressões do mundo interno, fator decisivo para a compreensão dos 
idosos, possibilitando insights sobre novos sentidos para a história de vida, novas significações e a livre 
expressão de fantasias inconscientes, contribuindo assim para ampliar a compreensão psicodinâmica do 
idoso bem como permitindo o acesso a aspectos preventivos, e em decorrência, propiciando ações 
eficazes seja para a conquista, manutenção ou melhoria das condições de saúde, bem estar e qualidade 
de vida da população idosa.  
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Apresentação 
 
 

 

 

    Acreditamos ser interessante, neste momento, situar o leitor quanto ao percurso 

desenvolvido com o tema central do presente estudo, a Caixa Lúdica para Idosos, até o 

momento atual. O presente trabalho teve início em 2006, durante um projeto de avaliação 

da qualidade de vida, sob a supervisão do Prof. Dr. Avelino Luiz Rodrigues e apoio do 

Laboratório SUCOR- Sujeito e Corpo do Instituto de Psicologia da USP (Leonardi, 2007). 

Durante o desenvolvimento deste projeto houve a criação, desenvolvimento e utilização de 

um instrumento inédito na área da psicologia: a Caixa Lúdica para Idosos (CLI), da qual na 

condição de autora, detenho os direitos, após seu devido registro nos órgãos competentes.   

Esta criação obteve vários prolongamentos tais como ter sido o tema central de minha 

dissertação de mestrado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (Leonardi, 

2011), apresentações de trabalhos em diversos eventos científicos nacionais e 

internacionais, trabalho contemplado com o Prêmio Júlio de Melo Filho em Congresso de 

Medicina Psicossomática, recebimento de convite para realização de entrevista disponível 

no site do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (2011), artigo científico 

publicado na Revista Psicologia Usp (Leonardi & Rodrigues, 2012) e incluído na lista de 

referências sugeridas para candidatos ao concurso de mestrado e doutorado do 

departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo, entre outros, culminando com a presente tese de doutorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO  

 

 

     Iremos iniciar esta seção abordando sucintamente sobre o envelhecimento e suas  

vicissitudes, pois maiores detalhamentos, sob diferentes perspectivas, estarão presentes nas 

demais seções deste trabalho. 

 

     O envelhecimento da população tem manifestado um crescimento suficientemente 

significativo de forma a incitar reflexões, em todas as camadas da sociedade, sobre o lugar 

ocupado pelo idoso, o papel da família, a organização da conjuntura social, de saúde, 

pública e privada que existe atualmente para abarcar este expressivo aumento do número de 

idosos. Este novo panorama exigirá esforços amplos e específicos de numerosos órgãos, 

departamentos, entidades, sociedades, especialidades, núcleos familiares, entre outros para 

que possa adaptar-se às novas demandas e corresponder às mesmas, sob uma perspectiva de 

acolhimento, inserção, igualdade de direitos, deveres e participação ativa. 

 

     As pesquisas sugerem que uma em cada nove pessoas no mundo possuem sessenta anos 

ou mais, e a previsão para 2020 é de que haverá um idoso para cada 13 habitantes, assim, 

em menos de 25 anos eles serão 15% da população e em 2050 alcançaremos, pela primeira 

vez, um número de idosos maior do que crianças menores de quinze anos, totalizando 22% 

da população global. A perspectiva no Brasil é de que a população acima de sessenta e 

cinco anos que resultava em 14,9 milhões em 2013, se eleve para 58,4 milhões em 2060, 

sendo que a expectativa média de vida dos brasileiros deve aumentar de 75 para 81 anos. 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2013). 

 

     A velhice traz consigo um mal-estar caracterizado pela presença do sentir-se velho, 

localiza-se numa fase do desenvolvimento humano em que há grande quantidade de 

conteúdo relacionado ao passado, embora o conteúdo presente e futuro permaneça muitas 

vezes mesclado de inseguranças e outras questões, tendo como elementos: não crer na 

continuidade da vida, ocorrência de pensamentos ruins, perda dos relacionamentos vitais e 



humanos, incapacidades físicas, emocionais, cognitivas, sensação de inutilidade, negação 

da velhice, medo da morte e de ficar doente, medo da solidão e da institucionalização. 

     Muitas vezes torna-se difícil a adaptação às situações, podendo desaparecer o espírito de 

luta, conforme Guardini (1987). A velhice é uma situação delicada pois é propícia ao 

desinvestimento, uma vez que parece que há pouco a ser resgatado, ressignificado, o que se 

agrava quando o ambiente é hostil, ou ainda quando ocorre a  ausência de sensação de que a 

vida vale a pena (Goldfarb, 2004). Determinadas circunstâncias freqüentes na velhice, 

como a perda da pessoa amada, de um amigo e de atividades significativas podem não só 

precipitar o declínio físico e psicológico, como também agravar uma doença em qualquer 

altura da vida (Aiken, 1989). A adaptação às situações é peculiar. Cada qual segundo sua 

história, características, irá compreender o processo de uma forma e reagir à este de acordo 

com os recursos internos e mecanismos de que dispõe.  

     Diante deste cenário, a Caixa Lúdica para Idosos (CLI) detém papel relevante como 

instrumento de aproximação à população idosa, facilitando o acesso aos conteúdos internos, 

dinâmica de personalidade, conflitos, ansiedades, angústias, bem como o manejo de suas 

questões, através do caráter lúdico e projetivo do instrumento, além de possuir aspectos 

preventivos. Num momento anterior, na elaboração da dissertação de mestrado defendida 

em 2011 no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo que versava também 

sobre a Caixa Lúdica para Idosos, nos debruçamos sobre a importância de desenvolver uma 

nova proposta psicodiagnóstica. Neste momento, o presente trabalho concretiza a 

canalização de nossos esforços direcionados para o seguinte objetivo: realizar uma 

investigação exploratória do potencial psicoterapêutico do instrumento CLI oferecendo 

possibilidades de utilização em diferentes contextos, abarcando assim, um grande número 

de idosos, em diferentes condições de saúde. Deste modo, diante do panorama mencionado 

anteriormente, a Caixa Lúdica para Idosos se torna uma possibilidade interessante para 

facilitar a aproximação ao público idoso, permitindo uma melhor compreensão de suas 

questões e assim por conseqüência, interações mais eficazes de acordo com seus 

dinamismos e peculiaridades, numa perspectiva psicoterapêutica. A utilização da CLI pode 

ampliar as possibilidades de alcance ao público idoso direcionando ações efetivas, 



rompendo o formato cristalizado que sugere fragilidade, isolamento, decadência e ausência 

ou redução de perspectivas de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

 

     A Caixa Lúdica para Idosos demonstrou promover significativa facilitação no tocante à 

aproximação ao público idoso, nas diferentes instituições pesquisadas no presente trabalho, 

pois através de seu caráter lúdico, permitiu que cada idoso se revelasse sem o perceber, 

com liberdade para preencher sua caixa personalizada de forma peculiar e original, 

começando por onde desejasse, e escolhendo os rumos das inserções, de acordo com a 

ordem de prioridade que lhe ocorria internamente, bem como direcionando as 

verbalizações, interações e por conseqüência, as intervenções, a partir de suas 

características individuais de ritmo, conteúdos, temas, tempo verbal, diante do 

delineamento de sua história de vida no passado, presente e futuro.  

 

     As reflexões presentes neste estudo, bem como os dados obtidos, reafirmaram dados da 

literatura revelando que não basta nos prepararmos para lidar com as situações de conflito 

instaladas, seja em função das perdas (físicas, emocionais, entre outras), adoecimento, 

solidão, institucionalização, aposentadoria, sendo necessárias adaptações para cada 

momento, pois não menos importante se torna o viés preventivo. Nesse sentido a Caixa 

Lúdica para Idosos permite avaliar as necessidades, possibilidades, processo de 

adoecimento dos idosos, permitindo identificar aspectos latentes que poderiam não ter sido 

percebidos, assim como intervenções que viessem a ser necessárias em seus estágios 

iniciais de adoecimento. 

 

     Convém mencionar que o presente estudo se utilizou de uma proposta metodológica que 

agregou a técnica da EDAO e da PBO ao tema central deste trabalho pois consideramos 

que um enfoque psicoterapêutico breve seria mais interessante para ampliar a aplicabilidade 

da CLI, adequando-se também a uma tendência de preferência por aproveitamento do 

tempo, diminuição de custos, e desejo de resultados mais rápidos por atendimentos mais 

breves além de ser mais apropriado para um estudo científico com tempo determinado.  

 



     Assim, uma psicoterapia com começo, meio e fim delinearam o espaço intersubjetivo 

entre a pesquisadora e os participantes, embora os limites físicos do instrumento CLI, e a 

finitude do estudo, não tenham sido suficientes para impedir que os idosos prosseguissem 

com a construção de suas caixas personalizadas, seja no âmbito da fantasia ou não, como 

foi observado a partir dos relatos dos participantes. De qualquer forma, em todos os 

contextos sugeridos pelo presente estudo, pudemos observar a notória aceitação da 

atividade, seja do ponto de vista organizacional/ institucional bem como dos participantes 

para realização da atividade, assim como a aderência à proposta da CLI revelando 

significativa motivação e envolvimento durante todo o processo de pesquisa.    

 

     O preenchimento da CLI ocorreu dentro dos limites da PBO, sem contudo desvencilhar-

se de suas características de projeção, ludicidade, aprofundamento de questões, entre 

outras. Ao que parece, de acordo com os dados obtidos através do processo de coleta de 

dados, análises, e resultados, esta combinação contribuiu para o alcance do objetivo pois 

permitiu avaliar mais de perto o potencial psicoterapêutico da Caixa Lúdica para Idosos. 

 

     O enquadre da PBO conferiu começo, meio e fim, bem como favoreceu o 

desenvolvimento de uma atitude clinica mais pontual através do levantamento da situação-

problema e da utilização das interpretações teorizadas. A CLI forneceu espaço para 

identificação de questões, conflitos, ansiedades, angústias, traços de personalidade, 

memórias, acolhimento das mesmas, possibilitando reflexões, alinhamentos, compreensões 

e ressignificações, sendo possível de ser utilizada em diferentes contextos institucionais, 

beneficiando a população idosa e auxiliando o trabalho do psicólogo na aproximação, 

acolhimento e manejo dos conteúdos internos de cada idoso, a partir do preenchimento de 

cada caixa lúdica individual, numa perspectiva de psicoterapia.  

 

     A proposta de utilizar diferentes contextos, tais como os diferentes perfis institucionais 

que envolveram a etapa de coleta de dados do presente estudo, ocorreu no sentido de 

fornecer mais expertise e habilidade para o aplicador, bem como observar de que maneira 

ou em que medida seria possível ampliar sua aplicação para que a Caixa Lúdica para Idosos 

não ficasse restrita ao ambiente de consultório ou de pesquisa acadêmica, mas se 



configurasse como um instrumento que pudesse ser utilizado em diferentes momentos e 

locais, alcançando o idoso em seu ambiente e dinâmica emocional/psiquismo enquanto 

oportunidade de se desenvolver um novo olhar sobre suas questões. 

 

     Com base no material obtido, refletindo sob os modos de vinculação, percebemos que os 

participantes do Hospital Universitário manifestaram demanda para conversar, mas 

diferentemente da Instituição de Longa Permanência para Idosos, eles estavam numa 

condição transitória na qual tão logo recebessem a alta hospitalar retornariam aos seus 

lares, desse modo, pareciam motivados a se cuidarem mais e recuperarem sua condição de 

saúde demonstrando disposição para vida, para delinear planos, diferentemente da condição 

de passividade sem perspectivas observada na Ilpi. Ao que parece, para manutenção de uma 

perspectiva de vida mais positiva, de um olhar para o futuro mais consistente, alguns 

requisitos são facilitadores, tais como a liberdade de ir e vir, o contato interpessoal através 

da participação em grupos sociais, um nível de atividade que forneça a sensação de 

pertencimento e importância. 

 

    A CLI se caracteriza como um instrumento capaz de conectar realidade e fantasia, 

acessar medos, conflitos, ansiedades, mecanismos de defesa, entre outros, de modo seguro 

e interessante para ser utilizado como recurso durante a proposição de uma psicoterapia. 

Conforme Leonardi (2011), preencher a caixa parecia assemelhar-se a um processo de 

repreenchimento interno, pois possibilitava a recordação de pessoas, vivências, objetos, 

entre outros. Não havia limite para seu preenchimento, excetuando-se o limite físico da 

caixa, pois o que era colocado dentro da caixa co-existia igualmente dentro de cada um dos 

idosos, auxiliando no processo de espelhamento e re-identificação de sua história de vida, 

diante do formato continente que é peculiar à CLI. A construção da CLI se configurou 

como um recurso para resgatar a si próprio na linha do desenvolvimento e partir adiante 

(idéia de movimento, processo, futuro) sem esquecimento de sua história e de seu eu 

irrepetível. 

 

    Nas três instituições que envolveram o presente trabalho, a CLI se mostrou perfeitamente 

aplicável, sendo possível sua utilização ser adaptada aos diferentes contextos, sem nenhuma 



dificuldade, tendo apresentado plena aceitação por parte dos participantes.  Sendo, ainda, 

marcadamente um instrumento de fácil aplicação, baixo custo, capaz de realizar uma 

aproximação ao público idoso, um levantamento rápido de dados sobre sua dinâmica 

interna de funcionamento, o que pode ser valioso inclusive em situações críticas, 

dificuldades de comunicação, processos cognitivos que comprometam a interação, quadros 

mistos, situações emergenciais, pós-trauma, experiências de violência, entre outros.  Além 

disso, funcionou como um termômetro sobre a condição de saúde dos indivíduos além dos 

aspectos preventivos, promovendo ressignificações, insights, oportunidade de revisão de 

vida, re-identificação com suas questões, liberdade de expressão, construção de um novo 

olhar sobre o percurso da história de vida, a partir da eleição de fatos, objetos, aspectos que 

o participante considerava importante, trazendo para o momento presente estes elementos 

repletos de carga afetiva, identificações, mecanismos de defesa, posicionamentos, como um 

espelho de si próprio, num processo de interação com a caixa e sua história, acompanhado 

pela pesquisadora. 

  

    Embora a técnica da CLI seja simples, trata-se de um instrumento clínico na área da 

psicologia, e como tal sinaliza que seu manejo requer cuidados, devendo ser utilizado por 

psicólogos experimentados, capazes de realizar intervenções suportivas, reasseguradoras, 

pontuais, sendo habilitados para acolher, compreender dinâmicas, sofrimentos, adaptações, 

através de uma conduta ética, responsável e bem direcionada. As próprias características do 

instrumento CLI, bem como de sua utilização revelam com clareza que o psicólogo, pelas 

competências e habilidades que apresenta, se caracteriza como um profissional capaz de 

uma escuta especializada, contribuindo para o campo de atenção ao idoso no tocante à 

promoção e manutenção da saúde, prevenção de agravos, reabilitação e cuidados paliativos 

em diferentes âmbitos, bem como capacidade de compreensão e manejo adequado das 

diversas relações que permeiam o idoso, tais como a relação entre idoso e família, idoso e 

profissionais da saúde, idoso e instituição, idoso e cuidadores, idoso e sociedade, entre 

outros. 

 

 



    A partir do levantamento de dados obtido através da Edao e da CLI e o manejo dos 

mesmos num enquadre de psicoterapia breve, (PBO), pudemos perceber que a CLI 

permitiu, com base em suas características e no trabalho desenvolvido, um manejo do 

material que favoreceu a adequação setorial e por conseqüência, a evolução das soluções, 

possibilitando a oportunidade de experimentar maiores reflexões, compreensões, 

integrações e fortalecimento dos recursos internos para lidar com as situações que se 

apresentavam, propiciando, em decorrência, adaptações mais eficazes, a partir de 

posicionamentos mais satisfatórios diante da vida, em direção a maiores e melhores 

condições de saúde e qualidade de vida. Em assim sendo, foi possível desenvolver-se um 

conhecimento e compreensão acerca do indivíduo a partir de sua caixa, pois a construção 

da caixa lúdica representava uma apresentação do idoso/a à pesquisadora, revelando o 

indivíduo tal como ele se encontrava,  em toda sua singularidade e peculiaridade, 

favorecendo, assim, o estabelecimento de uma atitude clínica bem como um  ambiente  

(contexto)  que propiciavam o  desenvolvimento do potencial psicoterapêutico do referido 

instrumento: Caixa Lúdica para Idosos. Ao que parece, de acordo com os dados obtidos 

através do processo de coleta de dados, análises, e resultados, esta combinação de 

instrumentos contribuiu para o alcance do objetivo pois permitiu avaliar mais de perto o 

potencial psicoterapêutico da Caixa Lúdica para Idosos. 

 

     O fato de permitir olhar para sua própria história na linha do tempo apresenta potencial 

terapêutico, além de ser capaz de situar as lembranças historicamente (resgate de 

memórias), tornando possível observar que tipo de adaptações foram utilizadas, bem como 

o caráter preventivo, já referenciado anteriormente, sugerindo ser um instrumento que 

denota, mais uma vez, ineditismo, e singularidade trazendo contribuições significativas ao 

público idoso bem como à sociedade como um todo. Dessa forma, a Caixa Lúdica para 

Idosos, conforme os dados revelam nas seções do presente trabalho, preencheu os critérios 

que a configuram como um instrumento dotado de potencial psicoterapêutico que pode ser 

amplamente utilizado em diferentes contextos, beneficiando a categoria profissional dos 

psicólogos em seu trabalho, em prol de maior qualidade de vida e saúde para a população 

idosa. 
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