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envelhecer é a mesma que faz de tudo para 

esconder a velhice, de modo com que se 

supervalorizem os jovens que se contemplam no 

espelho narcísico de sua jovialidade; assim, a 

sociedade não quer também envelhecer. Essa é 

uma perspectiva esquizofrênica que, ao mesmo 

tempo, anuncia a velhice como uma conquista e a 

rejeita. Aponta, ainda, para um sistema social 

mutilador, à medida que pouco se diversifica tanto 

em termos de multiplicar em diversidade quanto 

em frentes de trabalho, em que o jovem, o grande 

alvo da produção capitalista, acaba também não 

tendo vez.‖ (SERAFIM FORTES PAZ) 



 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo apresentar e analisar o envelhecimento 

populacional, suas políticas, a responsabilidade da família para os cuidados com seu 

parente idoso e a atuação do profissional de Serviço Social na garantia dos direitos 

da pessoa idosa. Considerar o envelhecimento como uma conquista significa 

garantir políticas públicas direcionadas aos idosos que lhes assegure viver uma 

velhice com dignidade. Iremos citar também a redução do papel protetor do Estado 

no que concerne à garantia de direitos e de condições dignas de vida para essa 

população com a passagem de suas responsabilidades para o terceiro setor e 

sociedade civil. A legislação brasileira assegura uma melhor qualidade de vida para 

o idoso, sendo conhecida como a Constituição Cidadã, mas veremos que não condiz 

com a realidade vivenciada pelos idosos brasileiros. Veremos na verdade um 

abandono estatal e a culpabilização à família. 

 

 

Palavras Chaves: Políticas Públicas, Abandono Familiar, Pessoa Idosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to present and analyze the aging population, its policies, the 

family's responsibility to care for their elderly relative and the performance of 

professional social work in ensuring the rights of the elderly. Consider it aging as an 

achievement means ensuring public policies for the elderly to ensure they live a 

dignified old age. We will also mention the reduction in state protective role regarding 

the guarantee of rights and decent living conditions for this population with the 

passage of their responsibilities to the third sector and civil society. Brazilian law 

ensures a better quality of life for the elderly, being known as the Citizen Constitution, 

but we will see that not reflect the real situation of the elderly in Brazil. We will see in 

fact a state abandonment and blame the family. 

 

 

Keywords: Public Politics, Abandonment family, Old People. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto do nosso acúmulo teórico adquirido durante o 

processo de formação profissional, o qual incluiu também nossa inserção como 

estagiário no Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso (PAISI) no município 

de Macaé-RJ entre o período de 2012 e 2014. 

Durante este período realizamos um levantamento através de uma pesquisa 

com os idosos atendidos pela instituição e pudemos constatar que uma grande parte 

deles sofre com o abandono familiar. O dado nos despertou interesse em pesquisar 

a questão, inclusive porque percebemos que muitos idosos desenvolveram doenças 

depois que foram abandonados por suas famílias. Vimos que era um tema 

importante para pesquisar pela invisibilidade que apresenta e, portanto, com a 

necessidade de conhecer e questionar sobre o processo que o envolve. O abandono 

do idoso é crime e a proteção para eles precisa ser ampla, a sociedade precisa 

cobrar do poder público e o Estado tem a responsabilidade de criar políticas públicas 

para que se tenha uma mediação e permita a família cumprir seu papel. 

Ressalta-se que o trabalho do assistente social deve ter como eixo central a 

busca de estratégias para superação das limitações postas no cotidiano profissional, 

articulados aos princípios do projeto ético-político do Serviço Social. Um dos 

grandes desafios que se coloca para o assistente social na área da saúde e da 

assistência é a compreensão das suas múltiplas expressões. Podemos afirmar que 

uma delas é a questão do abandono familiar do idoso. 

Nesta sociedade que produz e reproduz desigualdade social e preconceito há 

a necessidade de ações políticas efetivas para garantir que os direitos sociais da 

população idosa sejam devidamente respeitados. É necessário a eliminação de 

todas as formas de abandono e estimular o respeito à pessoa idosa e a importância 

da sua integridade social. 

A família não tem somente o papel reprodutivo, mas também é fonte de afeto 

e solidariedade, isto é, atributos que ultrapassam os meros laços sanguíneos. Na 

medida em que os idosos vão se tornando impotentes, indefesos, fragilizados, nem 

sempre são acolhidos por sua família. São muitas vezes rejeitados e forçados a 

morar em asilos, na solidão, longe de parentes e amigos. 

E qual é o contexto social e político que observamos essa realidade? O 

Estado brasileiro vem sofrendo um desmonte e se caracterizando mínimo para o 
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social e máximo para o capital. Observamos a precarização das políticas públicas, o 

que claramente tem rebatimentos sobre a classe trabalhadora e também sobre 

aqueles que já não estão mais inseridos em processos de trabalho. Deparamo-nos, 

então, com uma realidade na qual, por não serem prestados os serviços necessários 

para que a população idosa tenha condições mínimas e com qualidade de vida, os 

familiares acabam por abdicar dos cuidados com os mais velhos. O objetivo do 

trabalho é contribuir nestas reflexões sobre o abandono familiar da pessoa idosa 

ainda que consideremos todos os limites que nossa análise apresenta como, por 

exemplo, muitas questões dessa realidade que ficaram em aberto. 

Nossa metodologia foi de uma breve revisão bibliográfica e de entrevista com 

questões abertas para duas assistentes sociais – uma profissional do PAISI e outra 

do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) que atende 

as denúncias de abandono familiar levadas ao Conselho do Idoso de Macaé. 

Optamos por não entrevistar os usuários tendo em vista o prazo prejudicado, 

sobretudo, pela realidade do calendário de reposição após a greve dos três 

segmentos das universidades federais.  

O trabalho foi dividido em dois capítulos. No primeiro, discutimos os dilemas 

do envelhecimento populacional  no contexto da contrarreforma do Estado brasileiro, 

contextualizando as transformações do mundo do  trabalho e os limites das políticas 

públicas no âmbito da desestruturação social do Estado e de ampliação do terceiro 

setor, embora com o elenco da legislação que afirma a cidadania da pessoa idosa. 

Já no segundo capítulo procuramos introduzir algumas discussões sobre a 

realidade dos idosos no Brasil, com ênfase na questão do abandono familiar, 

novamente refletindo o papel do Estado nas políticas de proteção social. Também, 

buscamos brevemente problematizar alguns dados que coletamos nas entrevistas 

com duas assistentes sociais em Macaé-RJ, contextualizando-os no cenário das 

políticas sociais em retrocesso. 

Desse modo, entendemos o presente trabalho como uma singela contribuição 

às discussões sobre a população idosa no Brasil e, em particular, acerca do 

abandono familiar, objeto de nossas preocupações de pesquisa, mas cientes dos 

vários limites e lacunas que o estudo possa apresentar.  
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CAPITULO I 

 

DILEMAS DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO CONTEXTO DA 

CONTRARREFORMA DO ESTADO 

 
1.1 Envelhecimento populacional: alguns aspectos e sua invisibilidade 

expressão da questão social. 

 
 

Podemos afirmar que o século XXI está marcado por profundas 

transformações na estrutura populacional em vários países do mundo, inclusive o 

Brasil. O Brasil vem sofrendo nas últimas décadas um processo de transição 

demográfica com esse aumento da proporção de idosos, que é um fenômeno global, 

com exceção de alguns países africanos. Isso se dá por conta de fatores 

epidemiológicos e das características sociais e econômicas das populações.  

Em virtude da alta taxa de mortalidade, a espécie humana apresentou 

expectativa de vida muito baixa. No Brasil, nas primeiras décadas do século 

passado a taxa de mortalidade era muito alta, três de cada dez brasileiros morriam a 

cada ano e isso freava o crescimento da população apesar da taxa de fecundidade 

muito elevada. Embora hoje ainda a taxa de mortalidade seja grande devido à 

pobreza e desnutrição em alguns países, é importante ressaltar que também grande 

parte das causas de mortes se dá através de infartos e de acidente vascular 

cerebral, sem falar da depressão e demência. Segundo dado do IBGE, em 1940 a 

expectativa de vida ao nascer não ultrapassava os 40 anos de idade e menos de um 

quarto dos brasileiros alcançavam os 60 anos. Os idosos nessa época 

representavam apenas 3% da população brasileira. Entre 1940 e 1970 a mortalidade 

caiu e a população cresceu. O processo de distribuição de alimentos, melhoria das 

condições sanitárias, habitação, os programas de saúde pública e de erradicação 

das doenças transmissíveis foram determinantes para essa mudança demográfica, 

pois a maior barreira para que se chegasse aos 60 anos eram as doenças da 

infância. Nessa época, a população brasileira passou de 41 milhões para 93 milhões 

de pessoas. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios de 2005 do 

IBGE o grupo de idosos com 60 anos ou mais continua crescendo com o passar dos 

anos. O percentual desses idosos na população brasileira era de 6,4% em 1981, 
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aumentou para 7,9% em 1992, foi para 9,0% em 2001 e quatro anos depois 

alcançou 9,9%. Entre 2000 e 2020, a expectativa de vida dos homens ultrapassará 

os 70 anos de idade e as mulheres os 76 anos. Estimativas apontam que no ano de 

2025 teremos 34 milhões de idosos no Brasil, o que vai colocar o país em sexto 

lugar no ranking mundial de países com maior número de pessoas nessa faixa 

etária. (IBGE, 2000) 

O interessante nesse estudo é que entre os onze países com as maiores 

populações de idosos daqui a quarenta anos, oito situam-se na categoria de países 

subdesenvolvidos, de acordo com os critérios atuais. Com isso, as grandes 

populações idosas dos países europeus cederão lugar a países caracteristicamente 

jovens como a Nigéria, Brasil ou Paquistão. No Brasil, por exemplo, o aumento da 

população idosa será de 15 vezes, entre 1950 e 2025, enquanto que o da população 

como um todo será de não mais que cinco vezes entre o mesmo período. Este 

processo pode ser observado claramente na tabela abaixo: 

 

 

No Brasil o processo de envelhecimento da população ocorre aceleradamente 

se for comparado aos países europeus que levaram cerca de 140 anos para 

envelhecer. Para Minayo (2004), este fato se fundamenta na distinção entre a 

realidade brasileira e a europeia. Na realidade europeia a longevidade está 

relacionada às confortáveis condições de vida na saúde e no bem estar social. 

Podemos observar que atualmente existe uma heterogeneidade dentro do 

próprio grupo de idosos. Barros (2004) atribui essa miscigenação ao processo de 

mudança individual do homem e as transformações societárias em que ele está 

exposto. Afirma, portanto, que homens e mulheres têm modos de envelhecer 



16 

 

 

diferenciado. Para autora, classe, gênero, idade e geração são quatro categorias 

fundamentais para que se compreenda o indivíduo na sociedade, pois configuram o 

seu contexto histórico. Essa afirmação fica evidente quando é considerado o 

contexto de desigualdade social e econômica em que a população está inserida. 

Nos aspectos demográficos, Moreira (1998) destaca outra tendência 

importante no processo de envelhecimento chamada ―feminização da velhice‖. A 

população idosa do sexo feminino tem maior longevidade quando comparada à 

mesma categoria do sexo masculino. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílios de 2005 do IBGE, a parcela feminina da população representava 51,3% 

no total de habitantes do país e alcançava 56,1% no contingente de 60 anos ou mais 

de idade. Desta forma, observa-se que contingente de homens idosos no Brasil é 

inferior ao de mulheres e as projeções apontam que este fato tente a ser maior com 

o passar do tempo. Em 2050, a população idosa alcançaria 38,3 milhões de 

pessoas, das quais 58,4% seriam mulheres. Existiriam 14 mulheres idosas para 

cada 10 homens idosos. 

A velhice é natural e ao mesmo tempo cultural. É um fenômeno biológico e 

natural, sendo consequentemente universal. É cultural, pois representa vários 

elementos simbólicos referentes a uma determinada cultura. A definição de idoso é 

muito imprecisa, pois a mesma é percebida de formas diferentes em várias culturas. 

Mercadante cita Beauvoir em seu artigo Velhice: a identidade estigmatizada para 

falar sobre o fenômeno cultural e biológico da velhice: 

 

A velhice é uma totalidade complexa, e é impossível se ter uma 
compreensão da mesma a partir de uma discrição analítica de seus 
diversos aspectos. Cada um dos aspectos reage sobre todos os 
outros e é somente a partir da análise do movimento indefinido da 
circularidade relacional dos vários elementos que se pode apreender 
da velhice. (1999, p.56) 
 

 Assim, surge uma questão a ser considerada como aponta Minayo: ―a 

necessidade de desnaturalizar o fenômeno velhice e considerá-la como uma 

categoria social e culturalmente construída.‖ (2002, p.14) A velhice não constitui 

propriamente o avanço da idade cronológica e sim as determinações sociais e 

culturais. O processo biológico é real e que podemos facilmente reconhecê-los por 

seus sinais físicos, internos e externos, entretanto o que configura pertencer a 

alguma fronteira etária são as organizações sociais e o sentido político. A sociedade 
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constrói diferentes aspectos sobre o idoso, com diferentes práticas e representações 

sociais. Segundo Minayo: 

 

Essas fronteiras e suas apropriações simbólicas não são iguais em 
todas as sociedades nem na mesma sociedade em momentos 
históricos diferenciados – nem num mesmo tempo, para todas as 
classes, todos os seguimentos e gêneros. (2002, p.15) 
 

A sociedade passou por várias transformações com o processo de 

industrialização, os avanços tecnológicos, e a emergência do capitalismo que 

modificou o rumo da história do mundo. Com o advento do capitalismo a velhice 

adota outro aspecto no imaginário social: o de carga econômica, e de modo 

particular para as suas famílias e consequentemente para a sociedade. Essa nova 

perspectiva retira do idoso o seu potencial transformador, recolocando-o como um 

mero empecilho a ser sustentado e cuidado pela família e sociedade, extirpa dos 

idosos o direito de administrar a sua própria história. Esse processo de 

industrialização trouxe um enfraquecimento de antigos vínculos comunitários, a 

precarização dos bens familiares, como também uma nova organização e modos de 

vida no meio urbano. Mioto cita Seccombe para discorrer sobre os impactos do 

capitalismo nas famílias afirmando que:  

 

os efeitos que a separação entre a rua e a casa, a divisão de tarefas 
entre a mulher (em casa) e o homem (no trabalho), a instauração do 
salário individual e com ele o ideal do ―macho que mantém a família‖, 
tiveram nas relações e nas condições de vida da classe operária... 
não são poucas as provas contidas nos relatos policiais e nos 
documentos dos tribunais que indicam a luta sobre a distribuição do 
salário no interior das famílias. (2009, p.131). 

 
Nessas divisões de papéis a família se caracteriza como instância privada, na 

qual o homem em particular assume a posição de trabalhador assalariado 

responsável moral pelo sustento familiar e essa é fonte de proteção por excelência 

para todos os seus membros. Paralelamente para explicitar o conceito de idoso que 

estamos discutindo é importante situá-lo no mundo do trabalho e o que entendemos 

por trabalho e as suas dimensões.  

A categoria trabalho sempre teve seu lugar na história da humanidade, sendo 

o trabalho uma categoria ontológica, capaz de humanizar o ser social. É através do 

trabalho que o homem interage com a natureza satisfazendo suas necessidades. 

Nesta relação, o ser humano evolui e, ao mesmo tempo em que transforma a 



18 

 

 

natureza, o meio, ele também é transformado por ela. Esse processo de modificação 

é o que diferencia o homem dos outros animais por ter a capacidade teleológica. 

Com a chegada da sociedade capitalista, o trabalho (e consequentemente o 

processo de trabalho) assume novos contornos. A força de trabalho passa a ser uma 

mera mercadoria e o processo de trabalho não somente produtor de coisas úteis, 

mas principalmente, de valor de troca. 

Na realidade em questão grande parte dos idosos só é considerada útil 

socialmente quando ainda cumpre um papel social, ou seja, quando ainda consegue 

trabalhar e contribuir com a dinâmica do sistema capitalista. Enquanto o idoso está 

―servindo‖ ele ainda tem valor, mas se ficar doente, incapaz de realizar alguma 

função social, esses idosos muitas vezes são abandonados por seus familiares e/ou 

deixados, como por exemplo, em instituições asilares.  

No perfil estigmatizado que perpassa o imaginário popular e que reforçam 

ações preconceituosas, as qualidades atribuídas aos idosos são amplas e 

generalizadas, ressaltando as características negativas e dessa forma colocando-os 

como sujeitos fadados ao declínio físico e mental, impossibilitados de administrar a 

própria vida. A definição de idoso/velho é comum a ideia da incapacidade para o 

trabalho, muito ligada às ideologias difundidas dentro do capitalismo onde as 

impressões da idade ficam ainda mais ratificadas quando levamos em conta o 

sistema de produção que exige do trabalhador vigor e força.  

Para o capital, a capacidade de produção é um elemento fundamental. Desta 

forma, os considerados velhos não servem porque não possuem a força necessária 

para produzir. A dispensa das funções acaba sendo quando todas as forças já estão 

no final, teoricamente entre os 60 e 65 anos. Vale ressaltar aqui que este também é 

um fator determinante muitas vezes para o desenvolvimento de doenças em idosos, 

como a depressão, pois muitos ainda não se veem incapazes para o mercado de 

trabalho. 

O envelhecimento causa transformações no indivíduo, é um período de 

transição que acarreta possíveis surgimentos de distúrbios psicológicos e de saúde 

como baixa autoestima, sensação de perda da autoeficácia, autoimagem, stress e a 

depressão. Também é especialmente o que investigamos neste trabalho, o 

abandono familiar da pessoa idosa. 

A depressão é um dos grandes problemas que acontecem na velhice, é um 

transtorno mental quase que comum. Idosos que são colocados em instituições de 



19 

 

 

longa permanência e são abandonados por seus familiares podem adquirir a 

doença. A depressão se diferencia da tristeza por ser persistente e por interferir 

significamente na vida social e na saúde do indivíduo. Em idosos geralmente a 

depressão assume formas mais discretas e pode ser erroneamente confundida com 

sintomas de outras doenças e até mesmo considerada um aspecto habitual do 

envelhecimento.  

A violência contra o idoso é um fenômeno mundial e faz parte da violência da 

sociedade em que vivemos, pois apresenta raízes no contexto social, econômico, 

político e cultural. O problema da violência contra o idoso normalmente está 

encoberto no interior da família e da sociedade. Observamos que atualmente a 

mídia tem denunciado com frequência maus tratos e negligência nos lares e 

instituições de longa permanência, como: agressão física, psicológica, abuso sexual 

e outras. A violência contra o idoso apresenta-se não somente com agressão física e 

abandono familiar, mas em múltiplas formas.  

O Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741/2003 (BRASIL, 2003) estabelece que 

―nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão‖. Estabelece, ainda, que os casos de suspeita ou 

confirmação de maus tratos devem ser obrigatoriamente comunicados pelos 

profissionais a qualquer tipo de órgão: delegacia, Ministério Público, Conselho do 

Idoso, todos em seus níveis municipal, estadual e nacional. A violência contra o 

idoso é toda situação que ocasiona danos físicos, psíquicos, econômicos ou 

privação de suas necessidades básicas. 

Na velhice existem muitas contradições mesmo com a Política Nacional do 

Idoso e o Estatuto do Idoso, há uma dissimulação de sentidos e um processo de 

silenciamento das contradições. A construção de velhice na sociedade em que 

vivemos possui um sentido aparentemente positivo, pois surgem os termos de 

terceira idade, melhor idade, velhice ativa, idoso jovem, tanto no que se refere ao 

lazer, turismo, vida social e, sobretudo, ao trabalho. Há também olhares 

diferenciados sobre a velhice e, quando não convém tê-la como algo positivo, a 

contradição é evidenciada, reforçando os sentidos pejorativos, como incapacitados, 

inativos, improdutivos, doentes, à espera da morte. O estudo que tomamos como 

referência aponta que nos trajetos sociais de sentidos existem discursos 

contraditórios sobre a velhice e o envelhecimento e que têm implicações sérias nas 
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relações sociais porque reproduzem a opressão sobre o idoso. Mas como 

superarmos essas contradições?  

Pode-se concluir que a exclusão da pessoa idosa está invariavelmente 

associada ao trabalho, à atividade produtiva. No Brasil o indivíduo pode se afastar 

da sua atividade aos 60 anos (mulheres) e 65 (homens), com isso o trabalhador 

adquire o estatuto de aposentado, que produz aquele efeito de afastamento, sua 

retirada da sociabilidade para o isolamento.  

Muitas famílias de baixa renda são obrigadas a vender a sua força de trabalho 

em condições de miserabilidade e não conseguem a manutenção do idoso existente 

em sua família. Neste sentido, o terceiro setor, as instituições de longa permanência, 

os asilos são em alguns casos a alternativa buscada pela família. Essas instituições 

na verdade reproduzem a precarização da vida do trabalhador, constituem um fardo 

para a família que tem poucas condições e precisa vender mais a sua força de 

trabalho para sobreviver. Assim a família acaba sendo responsabilizada pelo 

abandono de seu parente idoso. Dentro dessa lógica, apagam-se as contradições 

geradas pelo sistema capitalista e é transferida para os indivíduos a 

responsabilidade pelos atos e/ou omissões. 

Ao vivermos em um mundo que prioriza o lucro, a própria estrutura do 

trabalho na esfera capitalista trata de perverter e alienar ainda mais o homem, já que 

esse se vê obrigado a vender sua força de trabalho. Diante de todo esse processo 

de desenvolvimento, como fica o indivíduo que envelheceu? Acontece a ruptura do 

indivíduo, pois é o momento que o ser deixa de ser produtivo e, consequentemente, 

deixa de vender sua força de trabalho ao capitalista:  

 

[...] no panorama da existência humana, a velhice passou a ocupar 
um lugar marginalizado, à medida que seu potencial evolutivo e 
produtivo já havia atingido o ápice, perdendo, a partir daí, o valor 
social. Sem a possibilidade de produzir riqueza, a velhice perde 
também o valor simbólico e, paralelamente, valores negativos lhe 
foram atribuídos e apoiados em critérios de potencial funcional de 
produção e reprodução de riqueza. (OLIVEIRA apud SILVA, 2007, 
p.254-255). 
 

Sendo assim, a aposentadoria pode ser vista como algo natural e necessário, 

já que a força de trabalho daqueles que envelhecem precisa ser substituída por 

outra mais hábil e vigorosa. Ao deixarem de serem produtivos, os mais velhos 

parecem deixar de ser interessantes aos olhos de uma sociedade que cobra seus 
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pares o lucro e a capacidade de produzir, ao mesmo tempo em que exclui aqueles 

que, por algum motivo, não se enquadram nos perfis estabelecidos e tidos como 

ideais. Desta forma, os mais velhos acabam sendo vistos como indivíduos que 

oneram a sociedade e não retribuem benefícios econômicos diretamente. Para a 

cultura do senso comum o idoso aposentado sugere aquela pessoa que se despede 

da vida, conforme aponta Mercadante (1999, p.75):  

 

Na nossa sociedade, ser velho significa na maioria das vezes estar 
excluído de vários lugares sociais. Um desses lugares, densamente 
valorizado, é aquele relativo ao sistema produtivo, o mundo do 
trabalho. Estar alijado do sistema produtivo quase que inteiramente 
define o ―ser velho‖. O alijamento do mundo produtivo – 
extremamente valorizado, na nossa cultura – espalha-se, criando 
barreiras impeditivas de participação do velho nas outras tantas e 
diversas dimensões da vida social.  

 
 
 

1.2 As transformações do mundo do trabalho e da questão social1 

 

A mudança nos sistemas de produção, aderindo a um sistema mais flexível 

de acumulação, de flexibilidade nos processos de trabalho, de novos mercados, de 

inserção de novas tecnologias, contempla a passagem do fordismo para o 

                                                 
1
 A partir da metade do século XIX, esferas conservadoras da sociedade, podemos entender como a 

esfera burguesa, tendem a naturalizar a questão social e, para além, como nesse período a Igreja 
Católica ainda tinha forte influência social, existia o discurso que ir de encontro às problemáticas que 
se apresentavam no capitalismo seria contrariar a vontade divina. Ou seja, a maneira de combater as 
manifestações da questão social, seria através de medidas que não ferissem a ordem social 
estabelecida, em outras palavras, não se aproximarem dos princípios fundantes da sociedade 
burguesa. Somente no momento em que as classes subalternas começam a tomar consciência de 
que sua situação poderia ser mudada através de lutas, a pobreza passa a ser vista como uma mazela 
da sociedade, ou seja, apenas quando os trabalhadores tomam ciência de que deveriam ‗dar voz‘ aos 
problemas sociais por eles enfrentados e ir às ruas para que suas reivindicações pudessem ser vistas 
e houvesse uma manutenção da ordem social vigente. Esse conjunto de fatores que poderiam 
prejudicar de alguma maneira a burguesia foi dado o nome de questão social. Quando as grandes 
massas começam a entender-se enquanto classe e passam a ocupar espaços políticos e sociais 
importantes, obrigando a burguesia a reconhecer seus direitos sociais, políticos e de cidadania, há 
um enfraquecimento das bases materiais e subjetivas de sustentação dos argumentos liberais. ―É fato 
conhecido que historicamente a questão social tem a ver com a emergência da classe operária e seu 
ingresso no cenário político, por meio das lutas desencadeadas em prol dos direitos atinentes ao 
trabalho, exigindo o seu reconhecimento como classe pelo bloco do poder, e, em especial pelo 
Estado.‖ (IAMAMOTO, 2001, p. 17) 
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toyotismo, forma vista pelo capitalismo de superar sua crise de produção. Como cita 

Antunes (2000, p.11): 

 

seu desenho organizacional, avanço tecnológico, capacidade de 
intensificação do trabalho, combinação de trabalho em equipe e a 
possibilidade de controle sindical permitiram ao capital um 
disciplinamento da força de trabalho e uma racionalização do 
processo produtivo, promovendo uma intensificação da exploração 
do trabalho, fazendo com que os trabalhadores operassem várias 
máquinas diferentes ao mesmo tempo e também, através de um 
ritmo ditado pela cadeia produtiva.  

 
De modo que, similarmente ao fordismo vigente ao longo do século XX, mas 

seguindo um receituário diferenciado, o toyotismo reinaugura um novo patamar de 

intensificação do trabalho, combinando fortemente as formas relativa e absoluta da 

extração da mais valia. Não mais o trabalho mecanizado era sistematizado via 

esteira de montagem para abastecer o consumo em massa, mas sim através de 

uma acumulação flexível e tendo por principal característica a terceirização e o 

controle da qualidade, ou seja, produção ainda mais rápida, de maneira ainda mais 

controlada pelos capitalistas e cada vez mais substituindo o trabalhador por 

máquinas. Assim sendo e como citam Behring e Boschetti (2011): 

 

cada vez mais substitui-se trabalho vivo por trabalho morto, fazendo 
com que o trabalho individual perca a importância num sentido de 
capacidade e inserção social e ainda o investimento em novos e 
equipamentos fazem com que o mundo do trabalho descaracterize-
se, reduzindo a oferta por empregos e aumentando a apropriação 
privada.  

 
O capital começa a expandir-se para áreas onde a mão de obra é mais 

barata, assim, seus gastos serão menores e o nível de exploração muito maior. É a 

chamada desterritorialização, na qual as grandes empresas se espalham por todo o 

mundo, mantendo suas matrizes no país de origem. É a era dos grandes 

conglomerados, dos grandes monopólios. Um produto que antes era produzido na 

mesma fábrica, desde suas peças até o final, agora divide-se em várias fábricas, 

cada parte produzida em um lugar. A terceirização cresce de maneira absurda, já 

que a prestação de serviços permite que o volume de produção continue, mas não 

gere tantos gastos para o capital. 

 

Propiciado pelos recursos informacionais, que garantem 
comunicações instantâneas entre agentes econômicos situados nos 



23 

 

 

mais distantes rincões do planeta, esse processo tem suportes na 
gigantesca concentração do sistema bancário e financeiro. Esta, ao 
longo dos últimos trinta anos, acompanhou a concentração geral 
operada na economia capitalista; contudo, teve efeitos específicos, 
dada a amplitude que as atividades especulativas adquiriram nesse 
mesmo lapso de tempo: menos de 300 bancos (e corretoras de 
ações e títulos) globais controlam, em finais do século XX, as 
finanças internacionais. (BRAZ e NETTO, 2007, p. 230) 
 

Significa dizer que a economia mundial pauta-se no processo de fusão entre 

indústrias e instituições financeiras, passando então a comandar todo o conjunto de 

acumulação, configurando-se em um modo de dominação social, econômica e 

política, tendo por sustentação o aparato estatal. Como nos apresenta Behring 

(2003): 

 

compromete a soberania dos Estados nacionais, na medida em que 
estes perdem o controle sobre a economia no sentido de sua 
intervenção, porém agindo de maneira forte internamente, com vistas 
à garantia das realizações de mudanças estruturais exigidas pelos 
mecanismos financeiros, no sentido de frear qualquer tipo de 
oposição ou resistência. 
 

A fim de legitimar esse movimento, não é só necessária uma reestruturação 

que vise somente à mudança da base econômica, é preciso também que essa nova 

organização da produção seja disseminada no âmbito estatal para que ela seja 

introduzida nas relações sociais através das políticas estatais. Nesse sentido, a 

reestruturação produtiva exige, também, uma reforma intelectual e moral, buscando 

construir uma nova visão sobre o trabalho e um novo modo de pensar política, para 

que seja atendida a demanda do atual projeto do capital.  

As transformações no mundo do trabalho causam diversos transtornos, no 

que diz respeito àqueles que estão envolvidos diretamente na produção de 

mercadorias, principalmente no que tange a necessidade de que o trabalhador 

esteja em frequente qualificação e seja polivalente, que seja capaz de desenvolver 

várias atividades ao mesmo tempo, para que seus serviços sejam solicitados em 

diversas esferas diferentes e o mesmo seja capaz de dar respostas eficazes a essas 

demandas.  

Além disso, existe o fato de influenciar essa força de trabalho a ―vestir a 

camisa‖ da empresa e enxergar seu local de trabalho como uma extensão de sua 

casa, para que eles atinjam perspectivas individuais devem tratar aquele local como 

um local onde gostam de estar e os leva a crer que o crescimento da empresa 



24 

 

 

implica diretamente no crescimento deles. Esse incentivo acontece de maneira sutil, 

utilizando-se do discurso de que são ‗colaboradores‘, ‗cooperadores‘, ‗associados‘, 

etc. 

Tal fato seria uma maneira de fazer com que os trabalhadores disseminassem 

as ideias liberais, restringindo o nível de consciência coletiva dos mesmos, ou seja, 

fazendo com que estes reproduzissem tais ideias sem analisar mais a fundo os 

rebatimentos desse projeto societário em suas vidas enquanto cidadãos, além de 

impedir que a classe trabalhadora fosse politicamente coesa e buscasse maneiras 

de sobrepor-se à hegemonia ou, ainda, que se rebelasse contra a mesma. 

 

No âmbito da produção, os trabalhadores que se mantêm 
empregados, além de serem contemplados com aplicações 
atualizadas dos princípios e diretrizes psicológicas que embasam as 
relações humanas no trabalho, são ‗convidados‘, juntamente com 
seus patrões, harmonicamente, a realizar na sociedade civil os 
denominados programas de responsabilidade empresarial, doando 
aos projetos sociais da empresa horas de seu trabalho. Dessa forma, 
o trabalhador contemporâneo, paulatinamente, abdica de sua função 
militante e transmuta-se em voluntário. Em seu ambiente de trabalho, 
ele se transfigura em um cidadão colaborador que abdica 
espontaneamente do enfrentamento ao patrão na defesa de seus 
direitos de cidadania e de suas condições de trabalho.  (NEVES, 
2007, p. 7) 
 

É evidente que dos objetivos capitalistas, além de reverter a queda nas taxas 

de lucro, também se pautam em novas maneiras de explorar a força de trabalho. 

Podemos citar não só a precarização do trabalho, como também a redução salarial 

que obriga o trabalhador a ter mais de uma função ou mais de uma ocupação 

inserido em diferentes processos de trabalho.  

As taxas de desemprego crescem absurdamente, despertando olhares para o 

chamado desemprego estrutural, configurado pelo aumento em grande escala do 

exército industrial de reserva, o qual no capitalismo contemporâneo é naturalizado e 

posto como um problema sem solução.  

Assim sendo, o capital encontra terreno fértil para uma mutação, para mais 

uma maneira de transformar a sociedade, ainda que para pior, principalmente 

quando falamos sobre a destruição das conquistas das lutas do movimento operário 

e dos trabalhadores, suprimindo suas conquistas no que tange a direitos sociais. 

 

Para legitimar essa estratégia, o grande capital fomentou e 
patrocinou a divulgação maciça do conjunto ideológico sob a 
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designação de neoliberalismo (...). Essa ideologia legitima 
precisamente o projeto do capital monopolista de romper com as 
restrições sociopolíticas que limitam a sua liberdade de movimento. 
Seu primeiro alvo foi constituído pela intervenção do Estado na 
economia. (BRAZ e NETTO, 2007, p. 226 e 227) 
 

 

1.3 A contrarreforma do Estado e seus rebatimentos nas políticas sociais 

 
O Welfare State se caracterizou com a garantia da política social e do pleno 

emprego, entre outros avanços. Mas não podemos pensar que esse Estado olhava 

apenas para os trabalhadores. A implementação das políticas sociais fora sim, 

inegavelmente, uma conquista por parte da classe trabalhadora, porém, existiam 

interesses capitalistas, visto que os benefícios também significaram uma concessão 

para que os trabalhadores tivessem acesso as mercadorias, aumentando o mercado 

consumidor e fazendo crescer também a ideologia burguesa do consumo.  

Os pilares do Welfare State foram impulsionados pela intensa miséria pós 

Segunda Guerra Mundial, o que em parte determinou o surgimento de legislações 

sociais e de um conjunto de medidas de proteção social. O Estado de Bem-Estar 

Social fica vigente até 1970 quando começa a ser questionado e entra em crise, 

fazendo assim com que os ideários liberais comecem novamente a ganhar força, 

defendendo que a crise devia-se aos gastos do Estado com as políticas sociais. 

Fortalece-se então, uma nova ordem social: o neoliberalismo. 

A grande maioria das instituições financeiras em solo norte americano, na 

reunião conhecida como Consenso de Washington, ditou os pontos principais do 

modelo neoliberal para os países da América Latina, entre eles a focalização das 

políticas sociais. As mesmas não deveriam ter um caráter universal, mas 

direcionadas para os grupos específicos que vivem em situação mais crítica, por 

exemplo:  

 

Sugere-se que o uso do conceito de pobreza refere-se a um marco 
teórico bem definido –proposto pelo neoliberalismo –, que, ao 
priorizar os ―pobres‖ como alvo de suas políticas, implica o 
deslocamento da política social da noção universalizada de ―direito‖ 
e, em última instância, sugere a supressão da ideia e da realidade da 
cidadania social. (UGÁ, 2004, p.55) 
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A proposta dessa nova ordem societária ataca substancialmente o Estado. De 

seu ponto de vista, o Estado não deve intervir na economia, deve deixar livre o 

mercado. Com isso, observamos uma crescente privatização das empresas estatais, 

além de uma crescente prestação de serviços terceirizados que permitem que a 

produção de bens de consumo continue, mas não gerando tantos gastos para o 

capital.  

Observa-se um período de Estado mínimo de direitos, onde os direitos sociais 

são reduzidos e tudo que foi conquistado pelos trabalhadores através da luta de 

classes vem sendo destruído. Os serviços sociais são reduzidos não só em 

quantidade, mas também em qualidade, visto que o Estado não garante recursos 

para financiamento, dando lugar a políticas sociais mais pontuais e focalizadas. 

 

O século XXI se inicia com transformações profundas nas políticas 
sociais nos países capitalistas centrais. Se não se pode falar em 
desmantelamento, é inegável que as reestruturações em curso 
seguem na direção de sua restrição, seletividade e focalização; em 
outras palavras, rompem com os compromissos e consensos de pós-
guerra, que permitiram a expansão do Welfare State. (BEHRING e 
BOSCHETTI, 2011, p. 134) 

 

A reforma do Estado deve ser analisada como parte de um processo histórico 

e conjuntural de crise do capital, na qual ocorre a redução do papel do Estado. Com 

a crise do capital e do Estado de Bem-Estar-Social o projeto neoliberal se instala 

definitivamente e transfere as obrigações do Estado para o setor privado.  

Contraditoriamente, no Brasil na década de 1980, passamos por um período 

de lutas e conquistas, sobretudo as manifestações populares que potencializaram a 

criação da Constituição Federal de 1988. Através dessas lutas e da visibilidade dada 

por elas aos direitos sociais foi possível direcionar a questão social para a esfera 

pública e política, chamando à interferência real do Estado a fim de reconhecer e 

legalizar direitos e deveres dos sujeitos envolvidos.  

. 

É portanto via trabalho que determinados problemas sociais da 
realidade brasileira transformam-se em questão social, e como algo 
pertinente à esfera pública. Vale dizer, passa ao âmbito da política, 
uma vez que começa sistematicamente a ser remetida para a 
responsabilidade do Estado. Isso significa, em outros termos, que se 
assume aqui uma diferenciação básica entre problemas e questões 
sociais: enquanto os primeiros dizem mais respeito a fenômenos 
indesejáveis, porém aceitáveis de com eles se conviver, as segundas 
remetem à esfera do reconhecimento de alguns dentre esses 
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fenômenos como legítimos, e como tal devendo ser enfrentados pela 
coletividade, construindo e regulando-se assim determinados 
padrões de solidariedade social. (COHN, 2000, p. 388) 
 

A Carta Magna representa um grande marco na história do país, simbolizando 

conquistas em diversas áreas como os direitos civis, políticos, trabalhistas, entre 

outros. Porém, é na área dos direitos sociais que podemos observar os maiores 

avanços e em seu texto fica estabelecido o tripé da Seguridade Social no qual:  

 

a saúde aparece como um direito de todos e dever do Estado, a 
Previdência será devida mediante contribuição, enquanto a 
Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição. (...) um sistema de proteção 
integral do cidadão, protegendo-o quando no exercício da sua vida 
laboral, na falta dela, na velhice e nos diferentes imprevistos que a 
vida lhe apresentar. (COUTO, 2008, p. 159) 

 

Entretanto, atendendo a dinâmica mundial neoliberal, logo as conquistas 

sociais no Brasil mostram sua fragilidade como garantia constitucional. Para Mota, 

no contexto da reforma ―a tendência é de privatizar os programas de previdência e 

saúde e ampliar os programas assistenciais, em sincronia com as mudanças no 

mundo do trabalho e com as propostas de redirecionamento da intervenção social 

do Estado‖ (1995, p. 122). Com a lógica do ajuste fiscal e privatista os trabalhadores 

sofreram com a perda de direitos e isso é mais uma estratégia do capital para o 

favorecimento de acumulação de lucros, desfavorecendo a classe operária.  

Ainda na atualidade, podemos observar que as expressões da questão social 

não somente continuam existindo, como estão cada vez mais latentes. Aqui 

podemos citar a discriminação, a desigualdade, a distância entre benefícios e 

necessidades, a privatização do público, entre outros. Significa dizer que as 

expressões de desigualdade trazidas por um novo modelo societário, na qual a 

esfera social recebe apenas o mínimo para sua subsistência, tendem a se 

manifestar de uma maneira muito mais radicalizada. 

O controle social é uma peça importante para reverter essa situação de um 

Estado privatizante, mas o movimento operário encontra-se atualmente muito 

fragmentado e fragilizado em um momento que a participação popular é fundamental 

para rebater esse cunho privatizante e neoliberal. A precarização das políticas 

sociais é intrínseca as mazelas que os trabalhadores são submetidos.  
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É importante citar também o terceiro setor, uma categoria que atua como 

agentes do bem estar, substituindo a política pública, na qual é de responsabilidade 

do Estado. Para Yazbek (1993), isso significa a refilantropização da assistência 

social. Experimentamos um desmonte estatal, no sentido de seu afastamento das 

responsabilidades sociais, passando-as a uma esfera da sociedade civil. É, portanto, 

no contexto de fragmentação das políticas sociais estatais que verificamos o 

―terceiro setor‖ como mediador dos serviços sociais na lógica capitalista num Estado 

que transfere para o setor privado suas responsabilidades sociais. 

 

Essa nova sociedade civil ativa, sem antagonismos de classe, 
constitui-se em lócus fundamental de um capital social necessário à 
sedimentação de uma nova cultura cívica e de uma nova cidadania 
política conforme aos interesses mais contemporâneos da burguesia 
mundial baseada na valorização da participação popular 
colaboracionista. (NEVES, 2007, p. 5) 
 

Posicionando historicamente, nas décadas de 1970 e 1980 as ONGs tem 

papel coadjuvante, trabalhando junto aos movimentos sociais no sentido de 

enfrentamento ao que estava colocado, tanto por via de manifestações quanto por 

demandas advindas do Estado. Porém, na década de 1990 as ONGs passam a ter 

uma relação diferente com o Estado, abre-se espaço para uma relação clientelista 

entre o aparato estatal e as citadas ONGs. Portanto, com o advento do 

neoliberalismo a forma de luta desses movimentos e sua disposição para a luta se 

altera. Grande parte daqueles movimentos que antes lutavam, reivindicavam, fora 

absorvido pelo projeto neoliberal. Sendo assim, modificaram a compreensão de 

políticas públicas como direito, universal e gratuito dos serviços àqueles que 

necessitassem dos mesmos. A hegemonia do neoliberalismo impôs aos movimentos 

sociais uma perda de vigor, dificultando sua mobilização.  

Os movimentos sociais abrem espaço para as ONGs e muitos dos militantes 

que antes lutavam nos movimentos sociais, acabam por concordar com o ideário 

assistencialista e clientelista das mesmas. Como vimos, em um primeiro momento, 

essas instituições foram criadas para dar algum tipo de suporte aos movimentos 

sociais, porém, mais tarde existe uma inversão nessa relação, quando as ONGs se 

tornam os principais atores e ocupam o lugar antes ocupado por aqueles atores dos 

movimentos sociais. Há um grande investimento de governos estrangeiros – 

principalmente europeus e norte americanos – nas ONGs, para que as mesmas 
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pudessem ser aliadas do projeto neoliberal no sentido de oferecer políticas 

compensatórias e de caráter focalizado e emergencial.  

Aliás, podemos aqui trazer a tona a discussão da autogovernabilidade e 

independência dessas instituições, que surgem como mecanismos de luta ao lado 

dos movimentos sociais e que quando passam a retaguarda da luta mostram caráter 

seletivo, pois passam a associar-se a mecanismos governamentais, inclusive 

prestando serviços terceirizados, mostrando que a autonomia que pretendem só 

existe na teoria. Podemos citar ainda que as organizações sem fins lucrativos 

apresentam ligações diretas com várias empresas privadas, tendo estas um claro 

interesse econômico no que diz respeito à isenção de impostos ou, ainda, de 

manipular pela mídia que existe uma consciência social em suas ações 

empresariais. 

Seria assim, uma forma encontrada pelo Estado e burguesia de estruturar 

uma sociedade civil com uma nova roupagem de estímulo ao consenso. Para além, 

seria, como cita Fontes (2006), um mecanismo para reduzir sua ação direta no que 

tange à prestação de serviços compensatórios frente às profundas desigualdades 

sociais, assumindo com isso um papel de coordenador de iniciativas privadas. 

 

Por seu turno, para o caso das ONGs, pesquisas mostram como 
grande parte dos recursos repassados do Estado para alguma 
organização (por meio das ―parcerias‖) – ou seja, parte da mais-valia 
recolhida pelo Estado em forma de impostos, e supostamente 
dirigida a atividades assistenciais –, não chega a seus destinatários 
finais, ficando para custear os gastos operacionais destas 
organizações. Nisto podemos até considerar o ―salário‖ de altos 
funcionários de muitas organizações; aquelas chamadas 
popularmente de ―pilantrópicas‖: alguém bem relacionado monta uma 
ONG, e daí consegue financiamento, a maior parte do qual se 
destina a seu salário como gerente ou diretor – aí claramente há uma 
finalidade ―lucrativa‖. (MONTAÑO, 2002, p.58) 
 

Neste contexto, o Estado diminui sua intervenção no campo social, apelando 

para a solidariedade, disseminando seus ideais através da mídia, introduzindo um 

discurso de que as responsabilidades estatais são da sociedade civil como meio de 

atenuar a crise que o Estado vivencia. Acontece que o Estado no neoliberalismo a 

todo o momento faz menções ao esgotamento do Estado justificando a retirada de 

determinadas responsabilidades sociais do setor estatal para minimizar os gastos. 

Deparamo-nos com uma sociedade inteiramente atravessada pelas leis de mercado, 

na qual há cada vez menos participação do Estado para tudo que é ligado ao social, 
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então, vemos a ampliação de uma esfera da sociedade que hoje conhecemos como 

terceiro setor.  

O terceiro setor representa a atividade pública na esfera privada, ou seja, a 

sociedade civil agora passa a intervir no tratamento das expressões da questão 

social, através de ONGs, entidades, instituições sem fins lucrativos. Muitos 

defendem a falência do Estado e o terceiro setor como uma forma de ―ajudar‖ no 

tratamento da questão social, na qual aparentemente haveria espaço de 

participação da sociedade civil. O que vemos é justamente o contrário. Com o 

surgimento do terceiro setor, as políticas sociais, principais formas de atuação do 

Estado frente às expressões da questão social, tornam-se cada vez mais 

precarizadas, uma vez que o Estado minimizando suas ações, exime-se da 

obrigação de gerá-las, transferindo essa responsabilidade para o setor privado, que 

na maioria das vezes atende somente a seus próprios interesses. 

 

Por um lado, a diminuição dos custos da atividade social — não pela 
maior eficiência destas entidades, mas pela verdadeira precarização, 
focalização e localização destes serviços, pela perda das suas 
dimensões de universalidade, de não-contratualidade e de direito do 
cidadão — desonerando o capital. (...) É neste terreno que se 
inserem as ‗organizações sociais‘, o ‗voluntariado‘, enfim, o ‗terceiro 
setor‘, como fenômeno promovido pelos (e/ou funcional aos planos 
dos) governos neoliberais, orientados para América Latina no 
Consenso de Washington. (MONTAÑO, 2002: 47) 
 

Assim como muitas mercadorias e muitas ideias de mundo, o terceiro setor 

também é uma ideologia importada dos Estados Unidos, na qual o voluntarismo faz 

parte da cultura política que está pautada no individualismo tão entrelaçado no 

projeto liberal, ou seja, cada indivíduo deveria agir de maneira a atender seu próprio 

interesse e não de maneira a maximizar os ideários de coletividade. O termo terceiro 

setor tem, então, origem norte-americana e é pensado por intelectuais do grande 

capital, chegando ao Brasil por intermédio de um funcionário da fundação Roberto 

Marinho, como pontua Montaño (2002, p. 53). Tal fato mostra claramente o quanto 

esse conceito foi criado para atender diretamente os interesses da alta burguesia. 

O interesse em dividir a sociedade em setores dá-se como meio de 

individualizar cada um dos mesmos, autonomizando sua dinâmica e delegando a 

cada pessoa um lugar específico e funções específicas, fazendo aparentar que um 

não depende do outro e que um não poderia se misturar com o outro. A lógica seria 

resolver o afastamento entre Estado e mercado que teoricamente estariam em crise 
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e não seriam capazes de atender às demandas postas pela sociedade; seria assim, 

uma maneira de articular aparelhos públicos e privados, responder a demandas que 

o Estado não consegue mais atender e que o mercado não se interessa em 

responder. Em suma, buscando uma caracterização das instituições/organizações 

pertencentes ao terceiro setor, o mesmo é dividido em cinco categorias/temas, são 

elas: Sociedades Civis Sem Fins Lucrativos ou Entidades Sem Fins Lucrativos; 

Associações; Entidades Filantrópicas, beneficentes ou de caridade; Organizações 

Não Governamentais e Fundações. Complementando, ainda as empresas cidadãs, 

as atividades voluntárias e as atividades pontuais e informais como também 

pertencentes à lógica do chamado terceiro setor.  

Logo, no cenário contemporâneo se percebe as diversas transformações no 

que concerne à ordem econômica, política e social, a orientação das políticas sociais 

é alterada de forma significativa, sendo estas privatizadas e retiradas aos poucos do 

âmbito estatal, chamando a sociedade civil a ser protagonista.  

No que diz respeito à organização e o financiamento de políticas sociais 

destinadas à população, o Estado sugere desmonte de políticas universalistas e 

retorno do assistencialismo como único objeto da ação social. O enfrentamento da 

desigualdade passa a ser tarefa da sociedade ou de uma ação estatal tímida, 

suficiente apenas para minimizar as consequências negativas dos programas de 

ajuste estrutural. 

Apresenta-se ainda o retorno à família, visto que, ainda que haja os mais 

diversos tipos de conformação familiar na contemporaneidade, a família ainda é 

entendida como uma esfera de proteção social, levando em consideração o fato de o 

núcleo familiar ser, como citam Farage e Helfreich (2012), marcado pelo caráter 

informal de provedor do bem-estar, sendo livre da burocracia e do controle e 

trazendo a tona sua predisposição para cuidar, proteger e educar. E ainda segundo 

as mesmas autoras: 

 

Essa prática, marcada pelo altruísmo, solidariedade e boa vontade, 
vai a cada passo conformando a responsabilidade da família em 
prover a proteção social de seus membros. Entretanto, tratar a 
família como fonte privilegiada de proteção social torna-se um 
equívoco quando não se considera que a mesma está inserida em 
uma determinada classe social. (FARAGE e HELFREICH, 2012, 
p.94) 
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Ou seja, deixa-se de considerar as especificidades e limites de cada família, 

transformando a mesma numa espécie de parceira ou micro prestadora de serviços 

de um Estado que deveria zelar por seu bem-estar e não transferir a 

responsabilidade para família. 

Assim, o acelerado envelhecimento populacional de que tratamos no primeiro 

item deste capítulo nos faz refletir um grande desafio na sociedade contemporânea: 

como garantir uma vida digna a todos os idosos brasileiros?  

Mulheres e homens se organizam politicamente em busca de alcançarem 

metas em comum, fugindo do caos que se instalaria se cada um buscasse os 

interesses individuais e particulares. Concluímos assim, que a política surge da 

convivência humana. Muito se fala que a política é uma possibilidade de solucionar 

conflitos, isso se dá porque ela não se limita a uma forma de regulação, mas sim 

porque ela é dialeticamente contraditória, não contendo somente aspectos positivos, 

sendo um espaço de conflito de interesses.   

 
 

1.3.1 A legislação e a afirmação dos direitos de cidadania da pessoa idosa 

 

A ampliação da cidadania possibilita o reconhecimento da dimensão social, 

sendo um espaço que se situa entre o econômico e o político, indo contra a lógica 

do mercado e compelindo ao Estado atribuições positivas. ―Tendo como meta, as 

vantagens da comunidade e a satisfação das necessidades sociais, a política 

converte-se em participação democrática.‖ (PEREIRA, 2008, p.91). A política em sua 

definição moderna traz como conceito política pública a qual abarca a política social.  

Aqui consideramos a política pública como uma estratégia de ação pensada, 

planejada e avaliada, orientada por um pensamento coletivo, onde tanto o Estado 

como a sociedade exercem papéis ativos. Assim tem em sua principal função a 

materialização de direitos de cidadania conquistados pela sociedade e protegidos 

por lei. 

 

As políticas sociais conduzidas pelo Estado capitalista representam 
um resultado da relação e do complexo desenvolvimento das forças 
produtivas e das forças sociais. Elas são o resultado da luta de 
classes e ao mesmo tempo contribuem para a reprodução das 
classes sociais. (FALEIROS, 2000, p.46) 
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Como já mencionamos, a Constituição Federal de 1988 foi um marco 

importante na história da sociedade brasileira, por se basear em princípios 

democráticos universais, igualitários, ampliando direitos sociais com indiscutíveis 

avanços no campo da proteção social, por isso é conhecida como Constituição 

Cidadã. Isso se deu a partir de revindicações e lutas de movimentos sociais, como 

por exemplo, associações e sindicatos. Conforme Born (2008): 

 

As políticas públicas surgem muitas vezes provocadas pelos 
cidadãos que sentem a necessidade de algum serviço específico ou 
da falta de solução para problemas que estão passando. A 
sociedade civil, por meio das suas mais diversas organizações, 
pressiona o estado para ofertar uma política pública. (p.31) 
 

A partir destas considerações, percebemos que os avanços das políticas 

públicas de atenção aos idosos foram aprovados mediante as mobilizações da 

sociedade civil e em particular dos cidadãos idosos: 

 

Para que as políticas públicas sejam efetivadas e possam alcançar 
os resultados esperados, elas devem contar com a participação dos 
cidadãos, inclusive fiscalizando a sua realização. A participação das 
pessoas nos negócios do Estado é uma forma de exercer a 
cidadania. (BORN, 2008, p.31) 
 

A constituição brasileira pela primeira vez identifica o idoso como cidadão em 

seus artigos 203, 229, e 230. Em 1994 é promulgada a Lei 8.842, ou seja, a Política 

Nacional do Idoso (PNI) que foi um marco para todos aqueles que trabalham com 

idosos, ao ampliar a concepção de velhice e do processo de envelhecimento. A PNI 

aponta para a necessidade do envolvimento da sociedade como um todo para que 

se possa enfrentar o desafio de assistir a uma população que nas últimas décadas 

têm apresentado um crescimento acentuado em nosso país. É um documento que 

propõe mudanças na assistência, na medida em que chama o idoso à participação, 

apresentando-o como pessoa ativa, entretanto esta lei só terá efeito se for divulgada 

e conhecida por todos. 

A PNI é abrangente e norteia as mais diversas áreas das políticas públicas 

para o idoso, apontando claramente para a necessidade de capacitação de recursos 

humanos para atuar nos programas, serviços e ações destinados aos idosos. Em 10 

de Dezembro de 1999 foi promulgada a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), 

através da Portaria 13395/GM, a qual se fundamenta na concepção da atenção 
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integral à saúde da população em processo de envelhecimento, em conformidade 

com o que determina a Lei Orgânica da Saúde 8080/90 e a Lei 8142/94 que 

regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Através deste documento compete ao setor saúde promover o acesso dos 

idosos aos serviços de saúde, prestar assistência integral e realizar ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, buscando a preservação e melhoria 

das capacidades funcionais dos idosos. O envelhecimento da população extrapola a 

esfera familiar como também a responsabilidade individual e alcança o âmbito 

público (Estado).   

Em outubro de 2003 foi promulgada a Lei 10.741, denominado ―Estatuto do 

Idoso‖ que em seus vários capítulos contemplam as mais diferentes áreas. No artigo 

1º, encontramos o compromisso do Estado de regular os direitos destinados às 

pessoas idosas com idade igual ou acima de sessenta anos. A dignidade humana se 

faz o principal alicerce e a finalidade na criação do estatuto. Como no seu Art.2: 

 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
em condições de liberdade e dignidade. (ESTATUTO DO IDOSO, 
2003) 
 

Nota-se a atenção em garantir todos os direitos fundamentais, essenciais e 

próprios da pessoa humana, vindo resgatar a dignidade perdida dos idosos, 

esquecida em 1994 (PNI), até então apenas como uma ―carta de intenções‖. A 

Política Nacional do Idoso foi um alerta sobre essa parcela da sociedade que estava 

esquecida nas páginas da constituição se fazendo prelúdio da atenção que deveria 

ser dada aos idosos brasileiros. Assim, o Estatuto vem ratificar e efetivar algumas 

orientações já colocadas nas constituições, como nos afirma Paulo Frange: 

 

O artigo 2º do Estatuto do Idoso ratifica/confirma o artigo 5º da 
Constituição Federal (CF), que versa, genericamente, sobre direitos 
e garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro. Entretanto, este 
artigo vai além da norma constitucional, vez que prevê 
especificamente os interesses e necessidades dos idosos. O artigo 
5º da CF adus/prevê o Princípios da Igualdade/Isonomia, proibindo 
distinções de qualquer natureza, garantido direitos básicos do 
indivíduo, tais como à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. (FRANGE, 2004, p.12) 
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Outro avanço relevante está disposto no artigo 33, que prevê que a 

assistência social será efetuada de forma articulada, conforme os princípios e 

diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, na Política 

Nacional do Idoso – PNI e no Sistema Único de Saúde – SUS. Complementando no 

art. 34: 

 

Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 
família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, 
nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas 
(ESTATUTO DO IDOSO, 2003). 
 

Sabemos que na prática, de fato, nem tudo é implementado. É preciso insistir 

na cobrança por parte dos gestores do Estado em providenciar os meios e os fins 

para que os idosos possam desfrutar dos seus direitos, tão bem colocados nos 

estatutos, políticas e programas. Uma forma rudimentar para efetivação de direitos é 

torná-los públicos, isto é, o direito para ser exercido deve antes de qualquer coisa se 

tornar conhecido. Outro fator é o investimento na capacitação profissional, nas 

estruturas físicas dos locais de atendimento do idoso, pois devem contribuir para um 

viver mais saudável, sendo também nossa responsabilidade através da 

reivindicação do direito a um atendimento digno. 

No Brasil, enquanto registram-se avanços na conquista dos direitos sociais, 

da Seguridade Social e da gestão das políticas, através da Constituição Federal de 

1988, esta tem que ser implantada em um contexto de questionamentos desse 

modelo de Estado, em razão das crises do capitalismo. A saída para a 

recomposição da taxa de lucro do capitalismo foi a redução dos gastos sociais e 

consequentemente a contrarreforma do Estado na perspectiva de desmonte dos 

direitos conquistados legalmente.  

Essas transformações sociais, econômicas e políticas ocorridas no contexto 

do capitalismo contemporâneo tiveram e vêm tendo seus rebatimentos nas políticas 

sociais, particularmente na Seguridade Social, com a mercadorização da saúde, a 

focalização da assistência social e a reforma da Previdência. Nesse processo de 

contrarreforma do Estado acontece a desresponsabilização estatal e a precarização 

das políticas públicas sociais.  



36 

 

 

Percebemos que no Brasil a questão da concentração de renda se torna uma 

maneira de institucionalizar a precarização dos serviços prestados, fortalecendo a 

subordinação do público ao privado. Existe um processo de fragmentação da 

Seguridade Social, pois se mostra como uma política que abrange a população 

como um todo, mas na verdade se expressa de forma diferenciada a essa 

população. A contrarreforma significou fortes impactos para a população e para as 

políticas sociais geridas pelo Estado, onde essas mudanças ocorridas são próprias 

da ideologia burguesa, gerando retrocessos históricos no que diz respeito à classe 

trabalhadora, com grandes perdas no campo dos direitos sociais.  

A Seguridade Social é financiada por seus próprios beneficiários e os 

contribuintes da Previdência Social. No sistema capitalista, em especial no Brasil, 

acontece uma apropriação do fundo público da Seguridade Social para a valoração 

e acumulação do capital que está ligado à dívida pública. Ou seja, os recursos que 

deveriam ser aplicados nas políticas sociais acabam sendo desviados para outras 

finalidades. Com esse processo de contrarreforma e ajuste fiscal do Estado, aquela 

centralidade da Seguridade que existia em torno da Previdência, agora gira em torno 

da Assistência que assume a condição de uma política estruturadora e não como 

mediadora de acesso a outras políticas e a outros direitos, como é o caso do 

trabalho.  

Percebemos que as conquistas dos trabalhadores, como direito à 

aposentadoria e aos sistemas públicos de financiamento de pensões, tem sido 

atacado pelo neoliberalismo no que diz respeito à privatização do setor público e a 

redução do Estado. Aqui, o envelhecimento é tido como um problema social em 

função apenas do declínio biológico e do crescimento demográfico dos idosos, com 

isso, envolve a família, a sociedade civil e o Estado para solucionar esse ―problema‖. 

 

O envelhecimento constitui um problema social, principalmente, para 
as classes destituídas de propriedade (exceto de sua força de 
trabalho) e de controle do seu tempo de vida, em função das 
contradições e determinações da sociedade capitalista que 
engendram desigualdades, vulnerabilidade social em massa, 
degradação, desvalorizações e pseudovalorizações, para essa 
classe social, especialmente com o avanço da idade cronológica, 
com desgaste da força de trabalho. (TEIXEIRA, 2008, p.23). 
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Diante dessa reflexão, podemos concluir que o processo de desmonte da 

Seguridade Social, em especial da Previdência e da Saúde, possui um interesse 

lucrativo e abandona a concepção de universalidade.  
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CAPITULO II   

 

O ABANDONO FAMILIAR DA PESSOA IDOSA NO BRASIL: (DES) ATENÇÃO DO 

PODER PÚBLICO? 

 
 
2.1 Algumas discussões acerca do abandono familiar da pessoa idosa 

 
 
Os valores de outras sociedades, devido à colonização, foram 
impostos, o que determinou o modelo de desenvolvimento social e, 
consequentemente, as formas pelas quais são construídas as 
representações sociais. Nesse contexto, a velhice sempre foi 
relegada, seguindo a perspectiva das sociedades capitalistas 
colonizadoras (NETTO, 2001, p. 20). 

 
Nas sociedades pré-capitalistas idosos que não eram detentores de bens 

eram deixados às margens da sociedade, quando conseguiam chegar a idades mais 

avançadas, já que devido às condições de vida, muitos morriam antes de chegar a 

chamada ‗terceira idade‘. Quando o idoso encontrava-se nas camadas consideradas 

mais abastadas da sociedade, era respeitado e tornava-se inclusive alguém de 

grande influência no local onde vivia. 

Nossa forma de entender a velhice e de lidar com ela é culturalmente 

construída. Entretanto, em seus primórdios, os estudiosos do processo de 

envelhecimento conceituaram a velhice como uma enfermidade natural, considerada 

fase de deterioração e ruína da existência humana.  

É notório o fato de que a sociedade não se preparou para um crescimento tão 

acelerado da população idosa, crescimento esse que se dá por diversos motivos 

incluindo principalmente os avanços da medicina. Não podemos mais considerar o 

mundo como um mundo jovem, pois atualmente a população acima de 60 anos 

cresce muito mais do que a população de jovens e crianças, isto é, é importante 

frisar que o mundo ainda não possui a população em sua maioria idosa, ainda há 

uma maioria de crianças e jovens adultos, principalmente nos países em 

desenvolvimento, mas a população idosa nos últimos anos vem crescendo mais em 

relação aos jovens e as crianças.  

Sendo assim, a precariedade dos atendimentos e a debilidade de políticas 

sociais públicas afetam diretamente a população idosa. O problema nem sempre é a 

condição social, de renda, mas sim porque não temos uma política de saúde que 
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acompanhe o processo de envelhecimento da população no sentido de ofertar 

serviços de cuidados diferenciados que supram as necessidades dessa população 

idosa. 

 

Na modernidade se valoriza a produtividade e com isso foi construído a ideia 

de que ser velho significa não produzir mais. Nessas sociedades o envelhecimento é 

investido de valores negativos, tornando o velho, a velhice e o envelhecer algo 

indesejável e gerador de sofrimento. Enquanto a juventude é fortemente exaltada, a 

velhice é excluída e estigmatizada. Basta ver que, na sociedade capitalista o velho 

perde seu poder como produtor de bens e riquezas, então perde o seu valor social. 

A velhice e o envelhecimento situam-se na contracorrente de uma sociedade 

centrada na produção, no rendimento e no dinamismo. No engendramento dessa 

exclusão, está um sistema político e econômico que prioriza a força do jovem no 

mercado de trabalho e descarta aqueles considerados ―velhos ou ultrapassados‖. No 

processo de desconstrução de imagens negativas, atribuídas à velhice, faz-se 

necessário haver o compromisso social, no sentido de exigir que os direitos da 

população mais velha sejam garantidos, proporcionando-lhes uma velhice digna. Os 

idosos vivem em um cenário cotidiano de preconceito cometido por pessoas que 

rejeitam e lutam contra o seu próprio destino: a velhice.  

Essa cultura produzida e reproduzida socialmente converte os problemas dos 

mais velhos em responsabilidade individual, onde cada um seria responsável por ter 

uma ‗velhice‘ saudável ativa ou não, fazendo com que aqueles que não se 

empenham em enredar por uma nova carreira sejam considerados males sociais. Na 

sociedade contemporânea, definir velhice bem como conhecer o processo de 

envelhecimento consiste também em contribuir para a quebra de preconceitos 

sociais existentes. Neste sentido é de extrema importância a atuação do Serviço 

Social frente a essa expressão da questão social, por ser tratar de uma profissão 

que tem suas ações voltadas na garantia dos direitos, da liberdade, igualdade, 

cidadania e justiça social.  

Vemos como necessidade a interação e inserção do idoso no meio social, 

fazendo com que não se perca a noção de cidadania. Pois, idosos que são isolados 

do convívio com os demais, pelos mais diferentes motivos relacionados à sua 

condição, tendem a adoecer e ficar mais vulneráveis a doenças e problemas de 
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saúde mental. O isolamento sofrido pela pessoa idosa também é uma forma de 

violência social.  

O estigma pode ser entendido como uma forma de dominação do homem 

pelo homem, de maneira que todo aquele que for diferente do estipulado ―normal‖ 

seja excluído e/ou considerado inferior, sendo ‗deixado de lado‘. Nesse sentido, os 

membros de uma categoria social determinam um padrão de julgamento, no qual 

não se aplica a eles. Refere-se ao pensar e agir de maneiras diferentes, cumprir 

uma norma, um estilo de conduta contraditório na esfera da socialização dos 

indivíduos. Conforme descreve Goffman:  

 

Quando normais e estigmatizados realmente se encontram na 
presença imediata um dos outros, especialmente quando tentam 
manter uma conversação, ocorre uma das cenas fundamentais da 
sociologia porque, em muitos casos, esses momentos serão aqueles 
em que ambos os lados enfrentarão diretamente as causas e efeitos 
do estigma. O indivíduo estigmatizado pode descobrir que se sente 
inseguro em relação à maneira como os normais o identificarão e o 
receberão. (...) Essa incerteza é ocasionada não só porque o 
indivíduo não sabe em qual das várias categorias ele será colocado, 
mas também, quando a colocação é favorável, pelo fato de que, 
intimamente, os outros possam defini-lo em termos de seu estigma. 
(...) Assim, surge no estigmatizado a sensação de não saber aquilo 
que os outros estão ―realmente‖ pensando dele. (1998, p. 15) 

 

Em uma sociedade onde a pessoa ―útil‖ é aquela que se encontra inserida no 

mundo do trabalho (contribuindo para a reprodução do capitalismo), a pessoa idosa 

é considerada um ―peso‖, uma pessoa inativa. Essa situação ainda é mais crítica se 

pensarmos o momento de seletividade e focalização das políticas sociais públicas e 

da extrema dificuldade na garantia de direitos aos usuários.  

Quando nos referimos ao abandono do idoso, estamos nos referindo a um 

crime. A parcela idosa da população brasileira cresce, e junto crescem as maldades 

sofridas por eles. Culturalmente, quando um idoso necessita de cuidados, a família é 

quem assume o papel. Entretanto, questionamos a naturalização e culpabilização 

das famílias pelo abandono, pois muitas vezes faltam recursos para cuidar desse 

idoso dependente. Nós temos uma Previdência Social que é bastante ampla no 

sentido de garantir uma renda ao idoso, mas na maioria das vezes é de apenas um 

salário mínimo e não supre os gastos com os cuidados necessários que esse idoso 

necessita. Ainda assim, apesar das condições de vida precárias, características da 

classe trabalhadora na sociedade capitalista, contraditoriamente, muitas vezes são 
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esses idosos com o dinheiro de sua aposentadoria que garantem o sustento de suas 

famílias. 

A Política Nacional do Idoso aponta para a necessidade do envolvimento da 

sociedade como um todo no enfrentamento da questão. É abrangente e norteia as 

mais diversas áreas das políticas públicas para o idoso, apontando claramente para 

a necessidade de capacitação de recursos humanos para atuar nos programas, 

serviços e ações destinados à pessoa idosa. O investimento em pesquisa, na área 

da geriatria e da gerontologia, se faz necessário para que se possa produzir 

conhecimento específico que contribua para a construção de propostas. 

Porém, a PNI não apenas mascara as desigualdades sociais, mas também a 

tragédia do envelhecimento para os trabalhadores. A responsabilidade com os 

idosos é transferida para as famílias e a PNI prioriza o atendimento dos idosos na 

própria família. Segundo Teixeira: 

 

As diretrizes da PNI priorizam o atendimento do idoso na própria 
família que, se por um lado, são mecanismos de desinternação, 
desasilamento dos idosos, por outro, responsabilizam as famílias 
com a proteção e os cuidados com seus idosos, além das chamadas 
organizações sociais não-governamentais, e restringem a atuação do 
Estado a casos extremos de pobreza e abandono, sem investimentos 
de porte na política asilar ou de formas alternativas de assistência. 
(TEIXEIRA, 2008, p.270). 
 

A Política Nacional de Saúde do Idoso tem as seguintes diretrizes: promoção 

do envelhecimento saudável, manutenção da capacidade funcional, a assistência às 

necessidades de saúde do idoso, a reabilitação da capacidade funcional 

comprometida, a capacitação de recursos humanos especializados, apoio ao 

desenvolvimento de cuidados informais e o apoio a estudos e pesquisas. 

Apesar de seus direitos estarem pautados na forma de lei, a partir da criação 

do Estatuto do Idoso, assegurando os direitos sociais, civis e políticos da população 

idosa e criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade, com o advento do neoliberalismo e o desmonte do Estado de 

direitos vemos retroceder essas conquistas.  

Assim sendo, num contexto de precarização de políticas sociais, as ações 

voltadas para a população idosa se reduzem em ações paliativas e compensatórias, 

como por exemplo, oficinas de artesanatos. Naturalizar e culpabilizar os familiares 

pela situação de abandono é desresponsabilizar o Estado. O sistema de proteção 
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social brasileiro é robusto em termos de transferência intergeracional de renda, mas 

ele é pobre em termos da provisão de cuidados de atenção à vida diária e isso faz 

com que rebata fortemente sobre a família. 

 
 
2.2 Algumas problematizações acerca do abandono familiar no município de 

Macaé/RJ: desafios para o Serviço Social. 

 
  

Ao falarmos de idosos nos deparamos sempre com questões sobre o 

envelhecimento, que vai além do processo biológico, evidenciamos também 

aspectos históricos, que influenciam diretamente na forma que vai se conduzir o 

processo de envelhecimento. Levando-se em conta a sua complexidade, já que tem 

sua incidência mundial, o processo de envelhecimento assume expressões culturais 

diversas que variam entre os diferentes países e/ou regiões do mundo, portanto: 

 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial iniciado, a 
princípio, nos países desenvolvidos em decorrência da queda de 
mortalidade, a grandes conquistas do conhecimento médico, 
urbanização adequada das cidades, melhoria nutricional, elevação 
dos níveis de higiene pessoal e ambiental tanto em residências como 
no trabalho assim como, em decorrência dos avanços tecnológicos. 
Todos esses fatores começaram a ocorrer no final da década de 40 e 
início dos anos 50. (MENDES, GUSMÃO, FARO E LEITE, 2005) 
 

Preteridos do mercado de trabalho, os idosos passam em sua maioria, a 

depender da intervenção do Estado, seja por questões previdenciárias, de saúde, 

abrigamento, entre outros. No entanto a realidade que nos deparamos é que,  

 

O Estado passou a ser, em tese, o agente responsável pela proteção 
social, principalmente pelos mais vulneráveis. Porém, na prática, o 
Estado não assume de fato e de modo satisfatório a sua 
responsabilidade relativa às questões de proteção social. A despeito 
das falhas do poder público, no que concerne a sua verdadeira 
função estatal, a questão do envelhecimento começa, a partir daí, a 
se constituir em problema social. (RODRIGUES E SOARES, p. 4, 
2006) 
 

No Brasil enfrentamos problemas corriqueiros atenuados por questões 

burocráticas, pela corrupção demasiada, pelo total descaso do poder público frente 

ao enfrentamento da questão social e entre outros fatores que passam a gerar 

transtornos desnecessários, sobretudo numa parcela da população que no geral é 
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esquecida pelo poder público, salvo raras exceções. Os avanços conquistados nos 

dispositivos de lei pertinente aos idosos ainda não tiveram sua materialização na 

prática, estando muito distante do cenário que a partir da garantia integral desta 

legislação específica pode ser alcançado, alterando de forma substancial a realidade 

que nos deparamos na atualidade.  

Ao tratar da legislação especifica para pessoas idosas, os avanços mais 

expressivos são observados a partir da Constituição Federal de 1988, na qual se 

institui uma nova ideia de Seguridade Social, indo além no seu artigo 230, que diz ―a 

família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida‖ (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).   

As relações entre o idoso e a família se modificam, uma das primeiras 

mudanças ocorridas e/ou percebidas é a de inversão de papéis na hierarquia 

familiar, geralmente ocorre que o idoso deixa de ser o ―chefe‖ da família, aquele que 

comanda as finanças até as decisões mais importantes da casa e passa a ser o 

indivíduo comandado por seus familiares. Portanto, 

 

O indivíduo idoso perde a posição de comando e decisão que estava 
acostumado a exercer e as relações entre pais e filhos modificam-se. 
Consequentemente as pessoas idosas tornam-se cada vez mais 
dependentes e uma reversão de papéis estabelece-se. Os filhos 
geralmente passam a ter responsabilidade pelos pais, mas muitas 
vezes esquece-se de uma das mais importantes necessidades: a de 
serem ouvidos. (MENDES, GUSMÃO, FARO E LEITE, 2005) 
 

Ainda que possa ocorrer um estremecimento das relações familiares 

decorrentes de tais questões evidenciadas, buscar um bom relacionamento entre o 

idoso e a família pode ser benéfico para ambos os lados. Segundo Rodrigues e 

Soares (2006), 

 

A presença do idoso na família pode ter muito a contribuir para o 
grupo, uma vez que ele, além de ter uma história pessoal a oferecer 
ao ambiente, representa ainda a história da estrutura familiar em si. 
São eles, os transmissores de crenças, valores que contribuem para 
a formação de indivíduos conscientes de suas raízes ajudando a 
construir seus referenciais sociais. (p. 16) 
 

Embora na prática nem sempre a realidade observada seja do idoso ser 

tratado dignamente por sua família, tendo em vista que as relações familiares são 

construídas ao longo da vida e que a convivência pode não ter sido da melhor forma, 
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não se pode ignorar a necessidade de um bom relacionamento entre os idosos e 

seus familiares. Conforme esse histórico, em alguns casos os motivos recaem sobre 

o abandono familiar. Segundo a assistente social que entrevistamos em Macaé-RJ, 

do Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso (PAISI), “Um dos fatores 

relevantes em casos de abandono familiar da pessoa idosa é o histórico desse 

idoso, a história do idoso com os filhos reflete muito na velhice do próprio.” A partir 

dessa afirmação podemos refletir que de fato não se pode cobrar amor e afeto de 

nenhum familiar para com seu idoso, porém, deve-se ao menos permitir que a 

pessoa idosa receba a devida indenização pelo dano que lhe foi causado quando 

abandonada pelos seus familiares. É óbvio que a indenização em si não gera afeto e 

amor, mas tem pelo menos um caráter pedagógico de responsabilização civil por 

abandono afetivo praticado. Além de uma forma de sanção para aqueles que o 

abandonaram afetivamente, também pode servir como um desestímulo para aqueles 

que possam vir a causar tal tipo de dano ao idoso. Como já havíamos citado 

anteriormente, não podemos somente culpabilizar a família pela questão do 

abandono, mas precisamos cobrar do Estado criação de políticas públicas e 

melhorias naquelas que já existem, para que possamos assim garantir os direitos da 

pessoa idosa.  

Voltamos a ressaltar que, neste contexto de corte do financiamento das 

políticas públicas, as famílias têm sido mobilizadas a assumirem responsabilidades 

que muitas vezes são da esfera do Estado no conjunto de medidas de proteção 

social direcionadas aos vários segmentos de nossa sociedade. Precisamos romper 

com a ideia de que ter envelhecimento saudável é apenas uma questão de mudança 

de hábitos, o que descaracteriza o papel das políticas públicas para a pessoa idosa 

ainda pouco implementada no país. 

 

“Os rompimentos de vínculos na minoria dos casos se dão por 
questões sociais (falta de recursos financeiros), mas na maioria dos 
casos por abandono injustificado dos familiares ou por questões 
anteriores, como pais que abandonaram ou maltrataram seus filhos 
na infância são os que mais se destacam.”  

 

Entre outros fatores que podem acarretar no abandono familiar, além da 

história de vida do idoso, o despreparo e o desequilíbrio emocional para cuidar 

desse idoso e o quadro clínico dessa pessoa idosa que pode fazer com que a família 

não tenha meios financeiros para ampará-lo, se tornando assim um ―peso‖ para a 
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família.  

Quando nos referimos ao abandono da pessoa idosa nessa sociedade, o que 

observamos é fruto do desmonte estatal, fundamentado pela lógica neoliberal, que 

vem afetando diretamente as políticas públicas e precarizando o atendimento, 

sobretudo, da população idosa. Ao transferir a responsabilidade para a sociedade 

recai o atendimento sobre o chamado ―terceiro setor‖, sobretudo na forma de 

asilamento.  

Embora a violência física e a negligência ganhem proporções maiores devido 

ao fato de ocorrerem com maior frequência, não se pode deixar de considerar as 

outras formas de violência que por muitas vezes são silenciosas, difíceis de 

identificar como a situação de abandono.  

Ainda na entrevista que realizamos com a assistente social do Programa de 

Atenção Integral à Saúde do Idoso (PAISI), ouvimos que a situação de abandono 

familiar em Macaé é grave e precisa ser enfrentada, pois denúncias de abandono do 

idoso ocorrem diariamente no município e geralmente ignoradas pelo poder público2:  

 

“a atuação referente ao caso de abandono se baseia em 
encaminhamentos para outras instituições, disque 100, Ministério 
Público, CREAS, mas infelizmente a atuação das instituições frente 
aos casos de abandono intervém com muita morosidade.” 

 
Ainda que a precarização do trabalho do assistente social esteja associada à 

própria natureza precária das políticas sociais, é dever do profissional garantir 

acesso aos direitos e garantias constitucionais da pessoa idosa, incluindo o acesso 

às políticas públicas direcionadas ao segmento. 

                                                 
2
 Não podemos deixar de citar aqui o exercício profissional da assistente social do Ministério Público 

de Macaé, tendo por base a dificuldade encontrada para conseguir a realização de uma entrevista 
com questões referentes ao nosso objeto de pesquisa. Sabemos que o Ministério Público deve 
cumprir a função de promover os valores democráticos como uma instituição universalizante, mas 
observamos que essa condição ainda não se consolidou como uma realidade efetiva. Notamos que o 
corporativismo e o conservadorismo insistem em se manifestar no dia a dia de alguns profissionais de 
Serviço Social. Não podemos afirmar qual o motivo real levou a assistente social do Ministério Público 
a não nos atender. Entretanto, o que podemos afirmar é que os dados que poderíamos ter obtido na 
realização do contato com a profissional seriam imprescindíveis para a nossa pesquisa. Além do que, 
entendemos que contribuir com o nosso estudo seria até favorável para o próprio exercício 
profissional no Ministério Público, uma vez que aponta e aproxima alguns aspectos sobre os casos de 
negligência e abandono familiar.  
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Concretamente, estruturas jurídicas e políticas tem se mostrado incapazes de 

enfrentar as questões pertinentes ao público usuário. A reforma do Estado impactou 

de forma relevante no formato das políticas sociais e que essas políticas são cada 

vez mais prejudicadas e descaracterizadas do seu aspecto de direito e de conquista 

democrática. 

Com o advento do neoliberalismo, observamos um desmonte da noção de 

direito, ainda com todo avanço obtido nas legislações que regem a Política Social do 

Idoso no Brasil, existem muitas barreiras que devem ser ultrapassadas, sobretudo, 

com relação às práticas assistencialistas, muito presente ainda no cotidiano.  

A sociedade capitalista acaba nos impondo certos limites e que só é possível 

perceber esse movimento depois de um aprofundamento teórico critico, que nos 

possibilite debruçar sobre a realidade e encontrar respostas concretas para tais 

limitações que acabam nos privando da igualdade, da liberdade, da universalidade, 

da garantia de nossos direitos.  

O abandono da pessoa idosa vem alcançando números crescentes na 

atualidade e acreditamos que o assistente social tem como prevenir esse tipo de 

violência. Quando perguntamos ao profissional responsável em atender as 

demandas de abandono familiar levadas para o Conselho Municipal do Idoso, quais 

ações o assistente social pode fazer para prevenir esse tipo de violência contra os 

idosos, obtivemos a seguinte resposta: “É difícil, porque enquanto profissional você 

tem que se posicionar neutro, pois você não sabe da história e não tem como cobrar 

algo da família que ela não teve do próprio idoso.” (Entrevista realizada dia 

24/02/2016, no CREAS). Nosso posicionamento, porém, é de que a postura de 

neutralidade no exercício profissional reproduz a lógica conservadora das relações 

sociais com fundamentos claramente positivistas. A tese positivista da neutralidade 

científica e política fundamentou por longos anos a trajetória da profissão e mesmo 

com sua ruptura ético-política ainda permanecem expressões dessa cultura 

dominante. O critério da neutralidade e da imparcialidade na atuação dos 

assistentes sociais foi uma construção social e histórica da burguesia e que ainda 

refletem práticas e posicionamentos no âmbito da profissão.  

Acreditamos que o Serviço Social deve ter papel de interlocutor ao mobilizar 

potenciais forças sociais na população, auxiliando no desenvolvimento da 

capacidade de articulação, munidos de aparato teórico, para enfrentamento dos 

conflitos cotidianos e históricos. O trabalho profissional deve pautar-se em garantir 
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os direitos, neste caso da pessoa idosa, a democracia e a consciência social no 

sentido de assegurar o lugar da pessoa idosa dentro da sociedade. 

O momento é de desafio para a profissão no sentido de despertar a 

população em geral para o rompimento de barreiras que excluam esse segmento 

populacional, superando preconceitos e levando os mesmos a redescoberta de sua 

identidade enquanto sujeito de direitos. Cabe ao Serviço Social uma função 

pedagógica e política que estimule não somente a consciência participativa, mas 

que garanta o conhecimento acerca das leis protetivas. 

 

Nessa lógica, desenvolve-se, por meio das relações que se 
estabelecem entre assistentes sociais e usuários, um processo 
educativo que possibilita aos usuários, a partir de suas 
individualidades, apreender a realidade da maneira critica e 
consciente, construir caminhos para o acesso e usufruto de seus 
direitos (civis, políticos e sociais) e interferir no rumo da história de 
sua sociedade. (MIOTO, 2009, p.501) 

 

O profissional deve refletir sobre a sua atuação e sobre seu espaço de 

trabalho tendo como eixo o projeto ético-político para buscar alternativas e 

possibilidades que sejam capazes de romper com o caráter conservador e melhorar 

sua intervenção profissional a cada dia. Um profissional propositivo e comprometido 

com seus usuários, não é mero executor e de caráter conservador. Neste sentido, é 

importante também o profissional realizar um planejamento do seu processo de 

trabalho, pois segundo Mioto (2006):  

 

Planejar a ação profissional garante a possibilidade de um repensar 
contínuo sobre a eficiência, efetividade e eficácia do trabalho 
desenvolvido, formalizar a articulação intrínseca entre as dimensões 
do fazer profissional, ou seja, as dimensões ético-política, teórico-
metodológica e técnico-operativa. (p.15) 
 

Assim, o desenvolvimento do trabalho do assistente social balizado nas 

dimensões do fazer profissional deve ser postulado e sintetizado em sua 

aproximação com o usuário. A realidade encontrada pelo assistente social como 

podemos ver, por vezes é contraditória, requer decisões e posicionamentos que vão 

pautar sua forma de intervir na realidade da instituição, contudo, é necessário que se 

estabeleça o comprometimento com o projeto ético-político da profissão, voltando o 

seu fazer profissional para garantir os interesses e os direitos sociais dos usuários. 
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Tratando especificamente da questão da pessoa idosa, podemos então dizer 

que a sociedade em geral e também a categoria profissional não está preparada e 

amparada para o crescimento dessa população, como pontua a entrevistada:  

 

“Vivemos numa sociedade que está focada no hoje, pouco se vê 
pessoas e governos planejando algo para daqui a 20, 30 anos. Se 
considerarmos que pela expectativa de vida a população idosa só 
tende a aumentar, isso se torna ainda mais complexo”.  
 

Além disso, a mesma aponta para o fato de que a profissão não vem se 

preparando para o trato de um segmento que cresce a cada dia mais e que pouco é 

feito dentro das instituições em geral, no sentido de instruir idosos e família em um 

processo de reflexão acerca dos seus direitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Refletindo sobre o que tratamos neste trabalho de conclusão de curso, com o 

a implantação do Estatuto do Idoso em 2003, a pessoa idosa viu-se legalmente 

protegida, o que seria uma verdade se não fosse o contexto de retrocesso das 

políticas no neoliberalismo. Desta forma, nos deparamos com a ineficácia da lei, 

pois: 

 

Em verdade, a efetividade das normas protetivas dos direitos dos 
idosos e do próprio princípio da dignidade da pessoa humana são um 
processo, pois a simples elaboração de textos legais, mesmo que 
contemplem todos os direitos, não é suficiente para que o ideário que 
os inspirou introduza-se efetivamente nas estruturas sociais, 
passando a reger com preponderância o relacionamento político, 
jurídico, econômico, cultural e social de seus integrantes. Trata-se de 
uma luta diária de conquista efetiva desses direitos, a qual passa não 
apenas pelos poderes constituídos, mas por cada cidadão. 
(HOFFMANN apud SANTIN, 2013, p. 41) 
 

Mesmo com a criação de uma legislação específica voltada para os idosos, 

muito há de ser feito, pois a consolidação principalmente no Estatuto do Idoso 

esbarra no desconhecimento do seu conteúdo por boa parte da população. 

Sabemos que o Estado atua segundo os preceitos do neoliberalismo, 

operando sob a lógica de políticas sociais precárias e focalizadas, abrindo espaço 

para que a iniciativa privada e o ―terceiro setor‖ assumam o papel de promotor 

dessas políticas. Portanto, é fundamental estimular a sociedade, com foco nos 

idosos, ao conhecimento e a participação popular nos espaços de decisão política.  

É nítido, sobretudo, quando falamos das instituições de longa permanência 

para idosos no Brasil que a lógica privatista toma conta e predomina nessas 

instituições. Quando acontece a necessidade de asilamento de um idoso nessas 

instituições de longa permanência, seja por abandono, negligência ou até mesmo 

pelo fato da família não possuir meios para oferecer uma condição de cuidados que 

o idoso necessita, a opção para abrigá-los numa instituição pública de forma gratuita 

é praticamente inexistente no país.  

As lutas por direitos nutrem de possibilidades o processo de socialização da 

política, ao mesmo tempo em que revelam os seus limites (BEHRING, 2009), as 

políticas sociais destinadas aos idosos seguem uma trajetória de lutas da classe 

trabalhadora. O Estatuto traz muitos avanços em todas as áreas, mas só será 
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concretizado com a sua viabilização efetiva no cotidiano. Contrariamente, o cenário 

é de políticas sociais restritas, com orçamentos reduzidos inclusive na esfera da 

Seguridade Social.  

A ação profissional do assistente social neste espaço é mais um desafio. Os 

profissionais que se comprometem nesta área, ultrapassam a mera execução de 

políticas públicas aliando-se aos movimentos sociais na construção de um projeto 

societário que garanta a cidadania. Sendo solidários na luta, devem potencializar o 

protagonismo da pessoa idosa. O atendimento destinado ao idoso requer uma 

abordagem multidisciplinar que congregue na consolidação de seus direitos e a ação 

profissional do Serviço Social em programas direcionados aos idosos é indiscutível.  

Avaliamos como uma situação árdua a vivida pela população idosa, pois os 

mecanismos sociais, bem como os serviços públicos em geral, não acompanham o 

constante crescimento dessa população e, para além, os benefícios disponíveis a 

estes são insuficientes para uma vida digna e plena de direitos.  

Cabe assim, ao Serviço Social, aproximar-se mais e de maneira mais 

consistente e embasada na intervenção social junto ao idoso, considerando esse 

debate contemporâneo e a necessidade de aprofundamento profissional para 

garantir a autonomia do idoso. É preciso que a população idosa seja ouvida e 

respeitada com relação a sua condição, seus limites e possibilidades.  

Ainda que a profissão encontre-se imbricada por contradições postas pela 

lógica capitalista e por conta disso, tender a moldar-se a partir de seu lócus de 

inserção, a prática profissional exige capacidade de leitura da realidade, além da 

habilidade de inserir-se em relações sociais. Sua relação com o usuário não pode 

ser prejudicada por uma lógica verticalizada presente em uma instituição ou ainda 

por embates dentro da equipe que o mesmo é participante. Visto que seu maior 

desafio, como pontua Iamamoto (2007), é o de desenvolver sua capacidade de 

construir propostas de trabalho criativas e que sejam capazes de preservar e efetivar 

direitos a partir de demandas que venham a emergir do cotidiano. 

Fato é que, necessita-se de um profissional assistente social que trabalhe na 

esfera da execução, pense na formulação de políticas públicas e na gestão dessas 

políticas, com vistas na garantia de direitos e condições dignas de vida e de trabalho 

para seus usuários, dando ainda visibilidade de conhecimento da população aos 

direitos que protegem o idoso. 
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Porém, exigir mudanças e promover mudanças e embates políticos, só torna-

se possíveis se a classe profissional elaborar projetos a partir de incômodos 

percebidos durante sua realidade dentro da instituição que se insere. Contudo, 

tomando especial atenção para não apresentar uma visão fatalista - acreditando que 

os limites estão postos e que não há nada que possa ser feito para mudar - e ainda 

menos, ter visão messiânica, achando que sozinho pode modificar não somente 

aquela realidade, como também o mundo; mas ter a certeza de que com a 

apropriação real das possibilidades e apoiando-se na teoria, há um campo de ação 

para que sejam feitas proposições. 

Necessário é tornar-se um profissional propositivo, mas também executivo, 

rompendo com as correntes de atividades burocráticas e que reduzem o trabalho do 

profissional a uma simples prática rotineira, visto que somos uma categoria 

plenamente capaz de propor mudanças e instituir projetos juntamente às esferas 

onde nos inserimos. 

Destacamos enfim, com um apontamento trazido por Beauvoir (1990), ao 

questionar se a velhice seria ou não a pior desgraça que poderia acontecer ao 

homem, referindo-se a maneira como a mídia reconhece o idoso e o processo de 

envelhecimento, em um momento de culto à beleza. Fato é que ao idoso deve ser 

garantida sua dignidade de sobrevivência, de maneira a assegurar uma vida plena 

não somente de direitos, mas também de afetos e de felicidade, seja no seio de sua 

família ou em redes de sociabilidade em suas mais diferentes expressões. 
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ANEXO 

 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 Com que frequência a instituição recebe denúncias de abandono contra a 
pessoa idosa em Macaé? Existe algum levantamento desses registros? 
 

 Qual o procedimento utilizado pelo(a) assistente social nesta instituição para 
enfrentar os casos de abandono contra a pessoa idosa? 
 

 Quais são as medidas utilizadas pela instituição para garantir o direito da 
pessoa idosa? 
 

 Dos casos denunciados e levantados na instituição quem geralmente comete 
o ato de abandono contra a pessoa idosa? 
 

 Quais são os fatores mais comuns que acarretam no abandono contra a 
pessoa idosa? 
 

 Como é possível prevenir as ações de abandono contra a pessoa idosa? 
 

 

 

 

Questionário produzido por: Felipe Fragoso Aguiaro 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 


