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Proposta de intervenção palhaçal para instituições de longa permanência para idosos
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Resumo
 
Os programas de palhaçaria hospitalar existem há quase vinte anos no mundo. No entanto, a grande maioria destas
ações é voltada para o público infantil. Poucos projetos neste sentido são desenhados especificamente para a
população da terceira idade. O presente trabalho discute a possibilidade de criação de um programa metodológico de
visitação palhaçal para idosos em instituição de longa permanência para idosos. A proposta da intervenção inicia-se
com a escuta dos idosos e desenvolve-se através de jogos propostos pelos palhaços, sendo esses totalmente
construídos a partir de resposta individual dos idosos. Os palhaços passam por constante mudança e renovação, para
atender às diferentes demandas que vão surgindo e para aperfeiçoar o que já foi construído. Não se trata, entretanto
de um programa com a finalidade de promover espetáculos artísticos para os idosos, mas sim, de através da
interação individual entre palhaço e idoso, provocar através do jogo reflexões sobre sua condição asilar. O palhaço
cumpre assim seu papel de subverter a ordem e provocar questionamentos. Com o crescimento do número de idosos
institucionalizados, é latente a necessidade de propiciar experiência de reinvenção na terceira idade, especialmente
falando dos idosos institucionalizados. As consequencias esperadas perpassam pelas relações sociais do idoso com
seus pares e com os profissionais atuantes nas instituições de longa permanência, além de outras pessoas que fazem
parte de suas vidas, como família e amigos.
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