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RESUMO 

 

  

Este presente trabalho vem para somar no que diz respeito à pesquisa no campo do 

envelhecimento na contemporaneidade. Com debates que perpassam os estigmas, os 

mitos, os desafios que abrangem o universo dos de maior idade. Também é feito um 

estudo do que seria um envelhecimento saudável e de como a classe trabalhadora está 

tão distante desta realidade. Essa é uma condição que não é favorecida no contexto 

neoliberal, onde os salários baixos não conseguem suprir as demandas dos 

trabalhadores, futuramente aposentados. A discussão sobre o papel fundamental das 

políticas públicas para a proteção social da pessoa idosa é desafiado pelo aumento das 

terceirizações, abrindo guarda a desresponsabilização do Estado no trato das respostas à 

questão social. O Assistente Social como agente público precisa ter um posicionamento 

político, ético e crítico a favor da classe trabalhadora, pois o mesmo também é 

assalariado, sendo desafiado em seu espaço sócio-ocupacional a conviver com os 

percalços inerentes aos cortes nas políticas sociais em razão do maior investimento em 

capital. Enfim, o idoso é convidado a ser o próprio autor de sua história, em uma 

sociedade que precisa enxergá-lo e respeitá-lo como pessoa digna de direito.  

 

 

Palavras Chave: Dignidade; Envelhecimento; Estado Neoliberal; Estigma; Políticas 

Sociais; Sociedade.  
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ABSTRACT 

 

This present work comes to add with regard to research in the field of aging in 

contemporary times. With debates that permeate the stigmas, myths and challenges that 

cover the universe of the elderly. There is also a study of what would be healthy aging 

and how the working class is so far removed from this reality. This is a condition that is 

not favored in the neoliberal context, where low wages can not meet the demands of 

future retired workers. The discussion about the fundamental role of public policies for 

the social protection of the elderly is challenged by the increase of outsourcing, 

guarding the state's lack of responsibility in dealing with the social question.  

The Social Worker as a public agent must have a political, ethical and critical position 

in favor of the working class, since it is also a salaried person, being challenged in its 

social-occupational space to cope with the mishaps inherent to the cuts in social policies 

due to increased capital investment. In short, the elderly are invited to be the author of 

their own history, in a society that needs to see it and respect it as a person worthy of 

rights. 

 

 

Keywords: Dignity; Aging; Neoliberal State; Stigma; Social politics; Society.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Envelhecimento e Neoliberalismo: Uma Maré Negra em Macaé” é um Trabalho 

de Investigação Sobre a Realidade do Processo de Envelhecimento na Sociedade 

Capitalista e foi construído sobre a metodologia de entrevistas estruturadas e, 

principalmente, pesquisas documentais e bibliográficas que fomentaram a discussão e 

sua formulação. O Tema foi uma provocação a Cidade de Macaé, onde tem sua 

economia voltada para a exploração de Petróleo, que devido à instabilidade que vive a 

Estatal Petrobras (um momento ímpar em que o Brasil evidencia o maior escândalo de 

corrupção já visto no País, a Operação Lava-Jato e tendo Macaé entre as cidades 

envolvidas) teve mudanças na dinâmica da cidade: milhares de trabalhadores sendo 

dispensados, mais pessoas em situação de rua, isto é, um aumento das desigualdades de 

maneira geral. A maré adversa trazida na discussão teria um significado para além dos 

desastres ambientais causados pelos impactos do homem, significaria o impacto das 

ações capitalistas sobre a classe trabalhadora, a sufocando e a consumindo em nome do 

lucro.  

Quem pensa que a Petrobras está quebrada, que a produção do pré-sal é lenta, que 

o pré-sal é um mico e não tem valor ou que a exportação de petróleo por 

multinacionais pode desenvolver o Brasil, está sendo enganado. É vítima da 

ignorância promovida pelos empresários da comunicação, políticos e executivos à 

serviço das multinacionais do petróleo e dos bancos", diz Felipe Coutinho, 

presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. (BRASIL 247, 2017, p. 
242) 

 

O Primeiro Capítulo: “Processo Histórico da Conquista de Direitos no Brasil”, 

configura uma percepção mais histórica da Formação Social do Brasil, que é construída 

sobre bases falaciosas, mitos que direcionaram Nossa Economia, Política e Sociedade. 

Para que se possa compreender o Brasil de hoje, é preciso estudar o Brasil de ontem e 

para isso podemos contar com a contribuição essencial da Filósofa e Professora 

Marilena Chauí, onde a mesma trata com propriedade sobre o Mito Fundador
1
, 

                                                      
1
 Mito fundador porque, à maneira de toda "fondatio", impõe um vínculo interno com o passado 

como origem, isto é, com um passado que não cessa, que não permite o trabalho da diferença 

temporal e que se conserva como perenemente presente. Um mito fundador é aquele que não 

cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de 

tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo. Pelas 

circunstâncias históricas de sua construção inicial, nosso mito fundador é elaborado segundo a 

matriz teológico-política, e nele quatro constituintes principais se combinam e se entrecruzam, 
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desvelando enredos que compuseram o País que temos atualmente. Dentre tantas 

provocações, como “Com Fé e Orgulho” e “Verdeamarelismo”, traz, por exemplo, a 

narração de Pero Vaz de Caminha, quando este retrata em seus escritos o Brasil “recém-

descoberto”, tratando essa terra como afortunada e bem-aventurada: “um lugar de 

primavera e juventude eternas”. Assim se consagraria o Brasil como terra de gente 

jovem, mansa e inocente, um paraíso aos dominadores. Mitos que por serem repetidos 

demasiadamente acabaram se tornando verdades absolutas
2
.  

Note-se que os tipos e mitos parecem bastante enraizados na formação 

sociocultural, político-econômica e psicossocial brasileira. [...] Em uma sociedade 

em que o trabalho é visto como atividade subalterna, escrava, de casta inferior, 

outra raça, quando se dá a abolição do escravismo coloca-se o desafio premente e 

urgente de redefinir o trabalho, conferindo-lhe dignidade, considerando-o atividade 

indispensável, dignificante, com o qual se expressa à dignidade do indivíduo e da 

sociedade, resultando em riqueza e prosperidade, principalmente para os 

proprietários dos meios de produção, a burguesia em formação. [...] Assim, a 

realidade desloca-se, afasta-se, evapora-se, torna-se inofensiva. [...] Vemos que os 

tipos e os mitos do pensamento e da cultura brasileiros não são inocentes. Revelam 

muito do que são as configurações e os movimentos da sociedade, em diferentes 

perspectivas, em distintos momentos. Podem ser vistos como coleções de figuras e 

figurações, às vezes famílias ou linhagens de interpretações, com os quais se 

desenha e movimenta uma cartografia do Brasil, de tal modo que este parece 

situado, organizado, compreendido, explicado e decantado. (IANNI, 2002, p. 01) 

O Segundo Capítulo: “Perspectivas sobre o Processo de Envelhecimento”, 

discorre sobre como a Sociedade é avessa ao "velho", e o coloca em um lugar 

desconfortável nos estágios singulares da vida, o tratando como um peso. Em 

contrapartida, essa mesma sociedade está em processo acelerado
3
 de envelhecimento

4
 e 

                                                                                                                                                            

determinando não só a imagem que possuímos do país, mas também nossa relação com a 

história e a política. (CHAUÍ, Marilena. Folha de São Paulo, 26/03/2000) 
 
2
 O mito fundador se faz como fundamento para o desvirtuamento da crítica séria da vida real, 

usando vários subterfúgios. Ele se constitui, portanto, no “plano de fundo” para nossas 

provocações (...). (TAVARES, João Claudino. Reflexão Pontual, 2017) 

  
3
 Em países europeus, foram necessários mais de 100 anos para que a porcentagem de idosos 

aumentasse de 7% para 14%, caminho que será percorrido pelo Brasil em apenas duas décadas. 

O problema é que, por aqui, o envelhecimento da população anda mais rápido que o 

desenvolvimento econômico, desafiando as cidades a pensarem, desde agora, estratégias para 

adequar infraestrutura, serviços e produtos para uma geração que tem cada vez menos filhos e 

esperança de vida cada vez mais longa. (ZH VIDA, Taís Seibt, 2012) 

 
4
 As projeções para 2040 indicam que os muito idosos responderão por um quarto da população 

idosa e cerca de 7% da população total, representando um contingente de aproximadamente 13, 

7 milhões. [...] Estima-se que se todas as causas de morte da população idosa consideradas 

evitáveis forem eliminadas, um homem aos 60 anos poderia esperar viver mais 29,2 anos e uma 

mulher mais 30,9. (Apud IPEA, 2010, p.13) 
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nem as pessoas, nem os aparelhos do Estado e muito menos as cidades estão preparadas 

para receber tantos idosos, em questões de infraestrutura, de educação, de saúde, de 

alimentação, de qualidade de vida e algo precisa ser feito. Logo, demandaria de nós um 

interesse expressivo quanto ao que diz respeito a essa temática, começando, por 

exemplo, compreendendo que “Envelhecer é a vitória da Vida!
5
”, e também que o 

Estado é o único responsável pela efetivação do direito.  

 E o Terceiro e Último Capítulo: “O Envelhecimento na Sociedade 

Contemporânea”, traz uma discussão sobre o envelhecer em uma sociedade capitalista 

como um grande desafio, onde a importância de um indivíduo está associada à sua 

produtividade e, sendo assim, no caso de idosos, dependendo de sua condição 

financeira, determina-se seu banimento ou não da sociedade, sendo considerado 

enquanto sujeito de direito só quando há conveniência para tal.  Assim sendo, muito 

mais que superar ideias equivocadas sobre o envelhecimento, é preciso conhecer e rever 

como estamos lidando com a condição de sujeito da pessoa idosa, pois o direito de 

envelhecer não pode ser exclusividade de uma classe e nem tampouco obscurecido por 

imposições midiáticas.  Se já não bastassem as limitações físicas, psíquicas e cognitivas 

decorrentes da idade, a pessoa idosa ainda vivencia o desconforto de ser usada pelo 

mercado, desprezada pela sociedade e esquecida pelo Estado, um desrespeito 

generalizado. Algo precisa ser feito em razão dos interesses dos idosos e para isso é 

importante à participação coletiva na defesa, formulação e na aplicação das Políticas 

Sociais Públicas. Em tempos em que o direito está sendo bombardeado pelo 

crescimento das terceirizações, com políticas mercantilizadas, responsabilidades 

descentralizadas e incentivo explícito ao assistencialismo, é preciso muito cuidado para 

que conquistas trabalhistas não sejam submergidas e a velhice ainda mais massacrada. 

Também é realizado um recorte sobre como se dá o Envelhecimento na Capital 

Nacional do Petróleo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
 
5
 Enfatiza o Pensador João Claudino.  
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CAPÍTULO I: 

PROCESSO HISTÓRICO DA CONQUISTA DE DIREITOS NO BRASIL 

 

 

 I. I- A Identidade Nacional Brasileira 

No Século XX falava-se em estabelecer uma identidade nacional, de modo a 

fortalecer o ideário de um Brasil tolerante e receptivo ao Capital Estrangeiro. A 

construção de uma identidade é de tamanha importância para uma Nação, pois é assim 

que a mesma será apresentada ao mundo: evidencia-se a cultura, a história, a 

característica de um povo, seus hábitos e costumes. O Brasil buscava sua aceitação no 

mercado e se autopromovia investindo em industrialização, precisávamos acompanhar a 

modernidade que guiava o mundo dos negócios, foi então nessa época criado o Sistema 

S, a fim de capacitar os trabalhadores para acompanhar tamanha novidade. A questão é 

que toda essa tentativa de aparecer buscava ofuscar os problemas políticos, econômicos 

e sociais dessa Nação, de maneira tal que parecia que os havíamos superado. Assim 

fomos vendidos, persistindo até hoje essa falácia sobre o cenário internacional.  

Uma nação é feita de “um rico legado de lembranças”, que é aceito por todos 

(1947, p. 903). Ela é uma herança, simbólica e material (THIESSE, 1999, p. 12). 

Assim, “pertencer a uma nação é ser um dos herdeiros desse patrimônio comum, 

reconhecê-lo, reverenciá-lo” (THIESSE, 1999, p. 12). A nacionalidade é, portanto, 

uma identidade. [...] O Brasil celebra a mistura da contribuição de brancos, negros 

e índios na formação da nacionalidade, exaltando o enriquecimento cultural e a 

ausência de fronteiras de nossa cultura. De nosso ponto de vista, o misturado é 

completo; o puro é incompleto, é pobre. Insiste-se no fato de que se está falando de 

autodescrição da cultura brasileira. Há então todo um culto à mulata, representante 

por excelência da raça brasileira; do sincretismo religioso, sinal de tolerância; do 

convívio harmônico de culturas que se digladiam em outras partes do mundo, como 

a árabe e a judaica. [...] A cultura brasileira euforizou de tal modo à mistura que 

passou a considerar inexistentes as camadas reais da semiose onde opera o 

princípio da exclusão: por exemplo, nas relações raciais, de gênero, de orientação 

sexual etc. A identidade autodescrita do brasileiro é sempre a que é criada pelo 

princípio da participação, da mistura. Daí se descreve o brasileiro como alguém 

aberto, acolhedor, cordial, agradável, sempre pronto a dar um “jeitinho”. Ocultam-

se o preconceito, a violência que perpassa as relações cotidianas etc. (FIORIN, 

2009, pp. 116, 120, 124)  

Apenas parecer que soubemos administrar bem nossos problemas apenas adia a 

tentativa de solucioná-los, pois não é possível tornar eternamente latente tantas 

questões. No Brasil há pessoas morrendo de fome, outros morrendo por conta de 

preconceitos, temos problemas nas mais diversas esferas: educacionais, prisionais, 

ambientais, sociais entre outras, com algo em comum em todos: quem no final das 
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contas sempre perde é o pobre. O que querem dizer com: “Brasil, um país de todos?”, 

ou quando a Constituição afirma que: “Somos todos iguais perante a Lei”, trata-se de 

mentiras, MENTIRAS manipuladas e vendidas como verdades. Todos os dias vemos 

nos noticiários a degradação social que estamos vivendo, diante de todo o caos que 

enfrentamos, é vergonhoso, por exemplo, nos unirmos em prol de um futebol 

manipulado, sujo e ingrato, e não o fazermos para impulsionar uma vida melhor para si, 

para o outro.  O mundo está muito moderno e as pessoas cada vez mais cheias de ego, o 

capital se recria para satisfazer novas necessidades cotidianamente, procuramos possuir 

um status de poder sentir-se sempre melhor que outro, ao comprarmos roupas de marcas 

famosas, celulares de última geração, carros do ano, se autopromovendo em festas, 

viagens e entre “amigos”, com o intuito de ganhar curtidas nas redes sociais e prestígio 

na sociedade, o que no fundo é uma tentativa frustrada de preencher o vazio da vida 

infeliz que leva: precisando mostrar uma imagem de forte quando se é fraco 

emocionalmente, quando não se há paz na família, nem saúde, nem união, nem alegria, 

nem amor.  A humanidade se distancia cada vez mais dos humanos, nos estranhamos a 

nós mesmos e numa constância perdemos nossa capacidade de Ser Humano. 

I. II- A Reformalização da Democracia 

É de extrema importância que compreendamos como se deu o processo da 

conquista de direitos no nosso país após o fim da ditadura, uma luta árdua da classe 

trabalhadora, para que não caíamos no senso comum de que o Estado nos faz um mero 

favor ao responder nossas demandas. Quando adotamos uma postura crítica ao sermos 

confrontados por múltiplos impasses pelo caminho, somos vistos de maneira 

diferenciada pela Sociedade e Estado, uma forma de nos empoderarmos enquanto 

cidadãos ao nos reconhecermos enquanto agente político, que se inquieta com a 

realidade, que se posiciona frente aos desafios da vida cotidiana.  

Aproveitando-se das brechas encontradas no sistema, a sociedade civil brasileira 

reorganizava-se e os movimentos populares voltavam a atuar [...]. A partir de 

então, a trajetória do país rumo à democracia política deu-se de forma progressista. 

Em 1988, foi elaborada uma nova Constituição, a mais avançada em termos 

políticos e sociais da história do país, em 1989, através de eleições diretas, a 

população elegeu o primeiro presidente do país; desde o golpe de 1964; e, em 

1993, esta mesma população saiu às ruas para forçar o impedimento deste 

presidente, que demonstrou ser totalmente inadequado para o cargo para o qual 

fora eleito. [...] Portanto, muito há, ainda, a se fazer para que uma Cidadania 

efetiva, substancial, não apenas como letra de lei, mas, de fato, seja concretizada no 

Brasil. (CITTADINO, 2005, p. 151-153) 
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O estranhamento em relação à luta de classes faz parte deste modo de produção que 

estamos submetidos, isso ocasiona o afastamento das lutas, o não reconhecimento 

quanto um ser subjugado pelo sistema, que é cruel e impessoal.  A essa resistência por 

parte dos trabalhadores dá-se por modo da influência do Estado e da Mídia ao querer 

deslegitimar os movimentos sociais, adotando um caráter intransigente e hostil em 

relação aos mesmos, titulando os participantes de rebeldes, desocupados e baderneiros, 

sendo estes fortemente reprimidos por força policial, trata-se, portanto, de falácias 

montadas, teatros arquitetados para desmobilizar as lutas e proteger os interesses da 

classe dominante burguesa.  

Ater-se a uma postura conservadora, acrítica e superficial ante a vida impulsiona 

também a viver-se perante todas as questões que perpassamos ao longo da nossa 

história. A vida política ativa é de suma importância para uma sociedade, são suas 

questões cotidianas que estão sendo consideradas, é a falta de acessibilidade, é o 

aumento da violência, a ausência de saneamento básico na cidade, problemas diversos 

que deixam de ser discutidos e priorizados pelas verbas do Estado. E ainda pior que 

manter-se apático as situações é criticar quem decide apoiar as lutas pela conquista e 

garantia de direitos.  

Deitados eternamente em berço esplendido temos levado nossa vida, iludidos 

acreditando que não precisamos discutir sobre política, sobre machismo, racismo, 

homofobia, intolerância religiosa, sobre escola sem partido, sobre a Amazônia, sobre 

tantos assuntos que fingimos não atingir a nós, nossos filhos, parentes, vizinhos, 

compatriotas. Por certo que enquanto o capitalismo for o direcionador das regras da 

humanidade continuaremos a habituar-se a esse caos, triste é presenciar como estamos 

caminhando e mais triste ainda é supor aonde mais chegaremos com tamanha crueldade, 

indelicadeza e antipatia. 

Precisamos compreender que os problemas sociais, econômicos e políticos não 

podem ser naturalizados, eles compõem um cenário de disparidades entre capital e 

trabalho. É muito fácil afirmar que somos predestinados a viver oprimidos ou a estar de 

férias no Caribe, que Deus definiu o destino de cada um conforme a vontade dele, que 

foi por mérito que alguém conseguiu melhorar de vida, ou foi por escolha que outro se 

envolveu com o crime, com a prostituição, com as drogas. Pensamentos mesquinhos 

que tendem a fomentar o fortalecimento do capital e a degradação da humanidade. Não 

é questão religiosa, nem escolha, nem mérito, nem o acaso, há um sistema que permite e 
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legitima as desigualdades sociais. Ninguém deseja viver na miséria, comer lixo, morrer 

de fome, morar na rua, ser estuprado, ser assassinado. 

Para quem leu atentamente as formulações de Karl Marx e Friedrich Engels, as 

causas da seca, da fome, da miséria, da pobreza, do pauperismo, não são 

novidades, nem aberrações, nem muito menos causas naturais. Para Josué de 

Castro, as causas são igualmente sociais. São produtos das relações sociais de 

produção da existência social e humana onde domina o capital como mediador de 

todo o processo social. (TAVARES, 2012, p. ) 

 

I. III- Os Direitos Sociais na Era Vargas  

O Presidente Getúlio Vargas foi o grande percursor do Brasil Desenvolvimentista
6
, suas 

ideias eram pautadas em movimentar a economia controlando a classe trabalhadora por meio 

das Políticas Trabalhistas, sendo, portanto, acatadas a custos de sangue. A ditadura militar, ou 

melhor, autocracia burguesa, organizara-se em prol da expansão e consolidação do capital no 

Brasil e para isso valeu-se de todo e qualquer esforço. Tratava-se de uma grande estratégia 

arquitetada entre capitalistas, igreja católica e mídia (os militares eram apenas cobaias), que 

acharam por bem blefar sobre a existência de um grande perigo comunista que assolaria este 

país, justificando assim a resposta que se daria: dura, rápida e eficaz, uma contra- revolução 

comunista. Na verdade tudo passara de um plano do grande capital internacional para 

legitimar-se no Brasil, assim o Estado precisaria adotar uma postura autoritária, intransigente 

e controladora, reproduzindo assim as idealizações da classe dominante, o que propiciaria 

maiores desigualdades. A postura de parte da sociedade foi rebater tamanha repressão, 

apoiando líderes que representassem seus ideais, como o Lutador Carlos Marighela, tornando-

se, portanto o inimigo número um da Ditadura.  

                                                      
6
 Vargas é o construtor do moderno Estado brasileiro. Além de ser o líder da transformação de 

uma economia agrário-exportadora voltada para fora em outra industrializada e voltada para 

dentro, ele criou instituições que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social do 

país. A Consolidação das Leis do Trabalho ainda é o arcabouço geral de regulação das relações 

de trabalho; sem mencionar o salário mínimo; a ampliação do crédito agrícola via programas do 

governo federal e de carteiras do Banco do Brasil; a criação do BNDES*, que ainda financia 

boa parte dos investimentos na indústria e na infraestrutura; a criação das companhias Vale do 

Rio Doce e Siderúrgica Nacional (ambas em 1942) e da Petrobrás (em 1954). [...] Os discursos 

de Vargas procuravam vincular o desenvolvimento econômico à superação da miséria e à 

consolidação da unidade nacional. [...] Seria necessário fazer a reforma do capitalismo e da rede 

urbana de proteção social antes que o povo fizesse a revolução. (FILHO, 2013) 

 

*Para modo de informação, na verdade trata-se do BNDE, pois o Social ainda não fazia parte 

dos investimentos da Empresa. O BNDES só foi criado em 1952.  
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Após tantas desgraças, banhos de sangue que mancharam nossa história perante 

o mundo, como desaparecimentos, assassinatos, exílios, torturas, censuras etc., as 

reinvindicações, greves, boicotes, abriram guarda à conquista de direitos e como forma 

de amenizar os conflitos algumas demandas trabalhistas e sociais acabaram por serem 

atendidas, assim então, temos o Estado combinando coerção e consenso para 

corroborar-se no poder e perpetuar os interesses do grande capital. Vargas se estabelece 

assim como um mito: “O Pai dos Pobres”. 

 A Conquista do Salário Mínimo é datada na década de 1930, incorporado à 

Constituição de 1934 e regulamentado pela Lei 399 em abril de 1938, que “denomina-se 

Salário Mínimo a remuneração mínima devida a todo trabalhador adulto, sem distinção 

de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região 

do país, às suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e 

transporte”. Foi em 1º de Maio de 1940 que enfim o Salário Mínimo se instituiu no 

Brasil, decretado pela Lei 2.162, nesse período o Salário variava em cada Estado, 

somente em 1984 tornou-se unificado no País. A criação de um Salário Mínimo era uma 

resposta as reinvindicações dos trabalhadores inquietados pelas mudanças ocorridas 

pós-industrialização, se tratava de uma forma de aquietar a classe trabalhadora, o Estado 

precisava garantir a reprodução da mesma, permitindo-lhe que tivesse minimamente 

poder de compra para manter-se, tendo assim condições para estar apta ao trabalho e 

mantendo-se dependente do mesmo
7
. Os salários sempre foram motivo de controle do 

Estado em relação aos trabalhadores, servindo como massa de manobra para os 

esquemas econômicos do País.  

 

Com o golpe de 1964 e a implantação da ditadura, um novo modelo econômico foi 

imposto. O pacto entre os militares e os empresários era pela promoção do 

crescimento econômico e realização de investimentos públicos e privados. E assim 

foi feito. Mas foi um modelo concentrador de renda que dilapidou o salário 

mínimo. A ideia que justificava esse modelo foi expressa pelo então ministro 

Delfim Neto que dizia que era necessário, primeiro, fazer o bolo crescer para, 

                                                      
7
 Antes mesmo de pensar nas condições imediatas de sua reprodução, a produção da vivência, o 

trabalhador já está submetido ao capital portador de juros. [...] O trabalhador adquire algo a 

exemplo da moradia, do automóvel, simultaneamente posterga uma crise mais aguda do capital 

e dá fôlego para a sua reprodução ao mesmo tempo em que compromete o tempo de trabalho de 

acordo com o tempo de financiamento do produto adquirido. O trabalhador adquire um produto 

e paga três. [...] O comprometimento do trabalhador com o capital portador de juros se torna 

uma restrição para as suas condições de vida. Antes de resolver minimamente às necessidades 

básicas, tem que pagar juros decorrentes do tempo do capital, do modelo de acumulação 

vigente. (TAVARES, 2012, p. ) 
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depois, distribuí-lo. 

O ambiente de repressão política e de sindicatos sufocados favoreceu o arrocho 

salarial, incluindo aí o salário mínimo. E, de fato, o bolo sugerido pelo ministro 

Delfim cresceu. O setor público fez grandes investimentos à custa da elevação do 

endividamento externo. O setor privado também fazia grandes investimentos 

financiados pela folga financeira devido à redução de custos que representava a 

folha de pagamento – além de favores concedidos pelos militares a determinados 

setores econômicos. O arrocho salarial não era uma maldade a mais do regime 

ditatorial, era sim um vetor importante do modelo econômico de crescimento e 

investimento. A ditadura durou 21 anos e, neste período, o salário mínimo perdeu, 

em termos reais, mais de 50% do seu valor. 

Durante a ditadura, a concentração de renda aumentou de forma extremamente 

significativa. A inflação, que era alta nos tempos de João Goulart, disparou. Além 

disso, o Brasil vivenciou grandes movimentos migratórios, do norte e do nordeste 

para São Paulo e Rio de Janeiro e do campo para as cidades. Sem empregos, renda 

e direito à moradia nas cidades, que representavam sonho e esperança, as favelas 

surgiram como alternativa e como problema urbano e social. 

O salário mínimo é um vetor de enorme importância para a sociedade brasileira. 

Quando é reduzido, promove degradação distributiva e desigualdade social. E o 

contrário é verdadeiro. (CARTA CAPITAL, por João Sicsú, 2014)  

 

Vargas procurava autoprojetar-se à custa dos trabalhadores, para isso investe na 

Previdência, expandindo as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAP’s), fundos de 

proteção aos ferroviários e seus familiares, administradas pelas empresas e funcionários, 

tendo o Estado como mediador somente em caso de conflito. As CAP’s permaneceram 

até 1953, administrando apenas os fundos dos trabalhadores mais fracos política e 

financeiramente. Em 1933, devido à adesão de um grande número de trabalhadores 

contribuintes, agora abrangendo bancários, servidores públicos entre outros, criou-se o 

Instituto de Aposentadorias e Pensões (ILP’s), espaço presidido por Pessoas indicadas 

pelo Estado.  

 

A verdade é que o Estado não arcava com as responsabilidades de garantir a renda 

necessária aos trabalhadores e seus dependentes nos casos de doenças, invalidez, 

velhice, morte, muito menos os bens e serviços como à assistência médico-

hospitalar. Interessava a Getúlio Vargas o direcionamento do montante de reservas 

acumuladas pelas Instituições Previdenciárias no regime de capitalização à áreas 

estratégicas da economia brasileira que voltara a se estabilizar depois de 1934. [...] 

O período varguista é marcado por uma forte crise financeira e uma imensa dívida 

da União que chegou em 1948 a corresponder ao valor da despesa total da 

Previdência e quase à metade da receita que fora arrecadada no mesmo período. 

Este fato estendeu-se ao governo de Juscelino que era aliado à lógica 

desenvolvimentista a que o país estava submetido, pois os gastos com os 

investimentos na área social não poderiam comprometer o processo de expansão da 

industrialização, do projeto nacional desenvolvimentista. (SOUZA, 2005, p. 05) 

 

https://www.cartacapital.com.br/colunistas/joaosicsu
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I. IV- O Mito da Previdência Social no Brasil 
 

Marcelo Abi-Ramia Caetano é o Nome no que se trata a Reforma da Previdência 

no Brasil, em um texto argumentativo procura justificar a necessidade de uma Nova 

Reforma para proteger “áreas que teriam maior potencial de elevar o PIB do país”. 

Segundo CAETANO, “como se gasta muito, necessita-se cobrar muito”. 

Após a estabilização inflacionária decorrente do Plano Real em 1994, ocorreram 

reformas da previdência, nos anos de 1998, 1999 e 2003/2005. 

Síntese das Modificações Introduzidas pelas Reformas da Previdência 

Alteração Jurídica Principais Medidas 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 

Dezembro de 1998 

RGPS:  

1. Elevação do Teto de Contribuição 

2. Retirada da Constituição da fórmula de 

cálculo do benefício 

3. Extinção gradual das aposentadorias 

proporcionais 

RPPS: 

1. Limites etários para aposentadoria de 60 

anos para homens e de 55 para mulheres, 

com um conjunto de carências de tempo no 

serviço público e várias regras de transição. 

Lei nº 9. 876, de 26 de Novembro de 1999 Altera somente o RGPS: 

1. É criado o fator previdenciário, que 

aumenta o valor do benefício à medida que 

os beneficiários se aposentam mais idosos e 

com maior tempo de contribuição. 

2. O cálculo do benefício passa a considerar 

todos os salários de contribuição de julho 

de 1994 até a data da aposentadoria, e não 

mais as últimas 36 contribuições 

Emendas Constitucionais nº 41, de 19 de 

Dezembro de 2003, e nº 47, de 5 de Julho de 

2005 

RGPS: 

1. Elevação do teto de contribuição  

RPPS:  

1. Instituição de Contribuição Previdenciária 

para inativos e pensionistas 

2. Redução da taxa de reposição das pensões 

por morte 

3. Transição da Fórmula de Cálculo pelo 

último salário para a do histórico dos 

salários de contribuição 

4. Mudança gradual da indexação de salários 

para a de preços  

5. Alterações nas regras de transição da 

Emenda Constitucional nº 20 para as regras 

de acesso aos benefícios  

(ROCHA; CAETANO, 2008) 
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Percebe-se com isso que cada vez mais vai se dificultando as exigências para o 

acesso do trabalhador a mesma. Os autores do Texto “O Sistema Previdenciário 

Brasileiro”, destacam a necessidade de se estreitar os gastos com os beneficiários, 

enfatizando que haja excesso dos mesmos, dando espaço a falhas no sistema e despesas 

superiores as pagas por outros países em situação semelhante ao Brasil.  

 

Dois dilemas apresentam-se a uma sociedade que se depara com elevações de 

gastos previdenciários dessa magnitude. O primeiro diz respeito à alocação da 

despesa pública entre os diversos fins alternativos. Recursos destinados à 

Previdência deixam de ser repassados para áreas como saúde, educação, segurança 

e infraestrutura, todas elas essenciais à sustentação do crescimento da economia 

brasileira. O segundo concerne à necessidade de aumentar impostos e contribuições 

para fazer face ao aumento de gastos, o que reduz a abertura de novos negócios e 

impõe elevado ônus ao setor produtivo, com potencial efeito inibidor sobre o 

crescimento econômico. (ROCHA; CAETANO, 2008) 

 

É importante frisarmos que a Previdência é um direito garantido para assistir 

trabalhadores ou seus dependentes, e também para viabilizar o combate à pobreza, via 

transferência de renda, independente de contribuição. Portanto o que vemos é um 

Estado que se utiliza do fundo dos trabalhadores para investir em parcerias que visam 

beneficiar a classe burguesa. Há diversas situações em que mesmo atestando 

incapacidade para o trabalho, pessoas não conseguem acesso ao benefício, que é 

seletivo. Não está aqui sendo falado que não há desvios, corrupções por meio de alguns 

aproveitadores, mas isso não pode prevalecer sobre o direito do acesso universal aos 

direitos, e quem o fizer haverá de responder por suas transgressões legais. Precisamos 

entender o motivo pelo qual mudanças tão importantes estão sendo cogitadas na 

legislação previdenciária, pois em nenhum momento considera-se o bem estar do 

trabalhador, mas sim do capital
8
.  

Em resumo, os gastos previdenciários no Brasil geram ganhos em termos de 

equidade, mas impõem limitações à melhoria futura de bem-estar social, ao resultar 

em carga tributária e composição de gastos públicos pouco favoráveis ao 

crescimento. Pode parecer paradoxal, mas o melhor caminho para a sobrevivência 

do sistema previdenciário será uma expressiva reforma, que o adapte à boa prática 

internacional. Insistir na manutenção das regras atuais implicará aumento da sua 

                                                      
8
 Enquanto o governo fala que com essa reforma vai arrecadar 65 bilhões de reais, sabemos que 

tudo isso faz parte de um jogo para garantir os interesses do sistema financeiro. Quem vai 

ganhar com tudo isso são os banqueiros. Um cidadão, vendo que não tem chance de se 

aposentar, porque ninguém vai ter chance, vai apelar para uma previdência privada ou para uma 

poupança, ou seja, cai na mão do sistema financeiro. Se o fundo de pensão privada falir, perdeu 

tudo. (CARTA CAPITAL, por Paulo Paim, 2017) 

 

https://www.cartacapital.com.br/.../o-objetivo-da-reforma-da-previdencia-e-privatizar
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insolvência e corresponderá à rota mais rápida e eficaz para sua decadência. 

(ROCHA; CAETANO, 2008) 

 

Cabe articulação dos movimentos sociais e sindicais para uma luta coletiva em 

razão dos direitos da classe trabalhadora e contra a aprovação da Reforma. Dentre as 

mudanças estão: Idade Mínima de Aposentadoria de 65 anos para mulheres e homens, 

Tempo de Contribuição de 49 anos para o acesso integral ao benefício, redução no valor 

da pensão por morte e aposentadoria por invalidez.   

A PEC 287 ataca até quem já usufrui do direito a aposentadoria, pois a manutenção 

das pensões não está garantida. Além disso, todas as trabalhadoras e trabalhadores, 

dos setores público e privado, que estejam em atividade na data da promulgação da 

lei, caso a proposta seja aprovada, serão atingidos pela conta-reforma. Vale 

destacar ainda que, aqueles que ingressarão no serviço público ou no mercado de 

trabalho caso a PEC seja aprovada, sofrerão integralmente o ataque das mudanças 

constitucionais. Entender esses ataques é fundamental para somarmos forças com 

as outras categorias para barrar a aprovação dessa PEC!. (INFORMANDES, 2017) 

 

 

III. V- A Constituição do Brasil e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

A Constituição Federal é o Documento que institui as regras para o ordenamento 

de um País. No Brasil foram promulgadas sete versões
9
 da Constituição, a atual é a de 

1988. Conhecida como “Constituição Cidadã”, a Constituição de 1988 foi marcada por 

um processo de redemocratização, haja vista ter selado o fim do período da Ditadura 

Civil-Militar nesse País. Tivemos avanços nos direitos, sendo esses ampliados e 

especificados por área; no que diz respeito aos direitos humanos também foram muitas 

conquistas, como a defesa da liberdade, da igualdade, da cidadania, da justiça social e 

da dignidade. Porém nem tudo são flores, existe um grande abismo entre a Lei e a 

Prática, o que supõe estarmos atentos aos nossos direitos, que estão sendo 

bombardeados por mercenários, também conhecidos como políticos. Precisamos 

                                                      
9
 No Brasil os direitos e garantias individuais reconhecidos nas Constituições da França e dos 

Estados Unidos foram recolhidos da Constituição do Império (1824) e na da República (1891) 

para serem ampliados na de 1934. Entre 1937 e 1946, esses direitos e garantias foram 

restringidos e voltaram a ser novamente reconhecidos na Constituição de 1946, que seguiu 

fielmente a de 1934. Um grande retrocesso teve início com o golpe militar de 1964, que marca o 

começo de 21 anos de ditadura militar (1964-1985), no decorrer dos quais foi aprovada nova 

Constituição (1967), que foi elaborada pelas autoridades militares e que novamente restringiu as 

liberdades individuais. Essa restrição aumentou especialmente com o Ato Institucional N.º 1, 

mediante o qual o regime militar limitou as liberdades civis e os poderes do Congresso; o Ato 

Institucional N.º 5, de 1968, que suspendeu garantias constitucionais fundamentais e concedeu 

poderes extraordinários ao Executivo; a Emenda Constitucional N.º 1, de 1969 e, finalmente, a 

Emenda N.º 7, de 1977, que tornou possível a criação de um foro militar estatal com 

competência para julgar os crimes cometidos pelos membros da polícia chamada "militar" no 

exercício de suas funções policiais ordinárias. (CIDH) 
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compreender a importância das políticas sociais e como elas têm sido utilizadas como 

estratégias para acumulação do capital e manipulação do Estado. 

 

Durante o período de ditadura militar (1964 – 1985), as políticas sociais brasileiras, 

além de ter acesso restrito, foram utilizadas como estratégia de legitimação à partir 

da abertura de espaços para serviços privados de saúde, educação e previdência, 

configurando-se como um sistema dual no acesso as políticas sociais para quem 

pode e quem não pode pagar. (BEHRING & BOSCHETTI, 2007). 

 

  A Constituição estabelece que: “Todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos”, mas sabemos que isso não procede em uma Sociedade Capitalista. 

A desigualdade favorece o capitalismo, para que ele prevaleça pessoas precisam ser 

exploradas, usadas, sentenciadas, escanteadas... A dignidade da pessoa humana
10

precisa 

ser considerada pelo Estado, para isso lhe é resguardado o mínimo de condições de 

sobrevivência, isso na Lei, porém as Políticas Públicas estão cada vez mais escassas, 

seletivas e paliativas. Sem unir forças não conseguiremos garantir que a sociedade 

esteja protegida de tamanha ameaça à conquista dos direitos.  

A dignidade humana, como fundamento de todos os direitos humanos, por isso 

mesmo chamados fundamentais, e o exercício pleno da cidadania como seu efeito 

constituem o pressuposto de um Estado realmente democrático e de direito. Temos 

de convir que não vivemos realmente nesse Estado. O Brasil não é um Estado 

Democrático de Direito. Pode ser na letra e na forma, mas não no conteúdo, porque 

aqui a grande maioria do povo tem os direitos humanos violados, tais são a 

quantidade e a qualidade das multidões de famílias sem-teto e sem-terra no Brasil, 

atualmente. (ALFONSIN, 2011, p. 119-120) 

 

 Roberto Lira Filho, no texto: Criminalização dos Movimentos Sociais 

(ALFONSIN, 2011), afirma que, “a manutenção da ordem no Brasil não significa 

respeito ao direito, porque nós não vivemos numa ordem, nós vivemos numa desordem 

institucionalizada”. Precisamos nos empoderar das leis e sempre questioná-las em 

detrimento da proteção social, assim resguardamos os direitos humanos, os direitos de 

todos nós: velhos, moços e crianças. 

                                                      
10

 (…) Por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 

que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida 

em comunhão com os demais seres humano (…). (SARLET, 2004) 
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Então, essa hipocrisia de dizer que pobre é sempre aquele que viola a lei tinha de 

começar mostrando como o rico, que é quem faz essa lei, se comporta, e como essa 

lei inviabiliza o respeito aos direitos humanos. [...] Temos que começar a ler a lei 

naquilo que ela abre fresta para a preservação dos direitos humanos. O artigo 188, 

inciso II, do Código Civil diz que “não constituem atos ilícitos” (portanto está pré-

excluída a ilicitude) a destruição ou a deteriorização da coisa alheia, ou a lesão à 

pessoa a fim de remover perigo iminente. Não há perigo mais iminente do que a 

fome, nem mais iminente do que a falta de teto, nem mais iminente que a agressão 

ao meio ambiente. Portanto, existe base legal, sim, para a ocupação da terra, existe 

base sim para a defesa dos direitos humanos fundamentais: a dignidade da pessoa 

humana. Até em um código privatista e patrimonialista como o Código Civil, basta 

ter olhos de ver para concluir isso. (ALFONSIN, 2011, p. 119-120) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

CAPÍTULO II:  

PERSPECTIVAS SOBRE O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

No decorrer do tempo aprendemos que as pessoas nascem, crescem, se 

reproduzem e morrem, ou seja, que a vida é uma constância, dividida em etapas que não 

podem ser evitadas, a não ser por meio da morte. Somos limitados, limitados a viver 

segundo a segundo, minuto a minuto, cumprimos nossas obrigações diárias 

rotineiramente, acordamos na segunda desejando a sexta, ansiamos que as férias 

cheguem logo, que a promoção aconteça, que o filho cresça, que a dor passe, que o 

sonho se concretize, e não nos apercebemos que os dias estão passando rápido e que 

estamos envelhecendo
11

. Envelhecer tem relação com fatores biológicos, culturais e 

sociais, e se associa, infelizmente, a um sentido estigmatizado, quando atribui à velhice 

uma marca depreciativa, associando-a a preconceitos, a peso, a inutilidade, a 

dependência, a doença, a ausências de beleza, de resistência, de ousadia, negando-a 

inclusive um futuro.  

Mudanças expressivas na sociedade justificam a possibilidade de podermos viver 

80 anos ou mais, como a prática de exercício físico, o hábito por alimentos mais 

saudáveis, as condições de saneamento, o cuidado com a saúde física e emocional, 

como também os papéis da Família, do Estado e do Terceiro Setor na responsabilização 

desses idosos. A questão é que viver mais não é sinônimo de viver melhor, por mais que 

tenhamos avanços na medicina, melhoras nos hábitos e costumes, a velhice precisa ser 

vista com cuidado, pois é um processo complexo, repleto de particularidades e desafios. 

Envelhecer é uma questão coletiva e depende que as políticas públicas existam, 

funcionem e sejam acessíveis, também que a sociedade e as famílias estejam engajadas 

em prol dessa causa, atribuindo assim dignidade à velhice. 

 

                                                      
11

 A mudança no corpo, no rosto, certamente se opera de maneira contínua e é essa continuidade 

que faz com que as pessoas não percebam o envelhecimento. Assim, o envelhecimento que é 

um processo que se dá no tempo não é percebido. O que se vê, com uma grande surpresa, na 

verdade, um grande susto, é a velhice. A surpresa, o susto em ver como o corpo se alterou, com 

o passar do tempo, remetem novamente à ideia, de que a velhice está presente no outro e 

também somente à partir do outro, vemos que estamos velhos. (MERCADANTE, 1999, p.62) 
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II.I- Sociedade, Cultura e Envelhecimento 

A Política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº8. 842, de 04 de janeiro de 1994, e o 

Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, definem Idoso como pessoa 

com 60 anos ou mais. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), define a partir 

da idade cronológica, portanto, idosa é a pessoa com 60 anos ou mais, em países em 

desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. Já envelhecimento 

possui definições mais amplas, não se restringindo somente a idade do indivíduo, 

algumas delas são: “O envelhecimento não é somente “um momento na vida do 

indivíduo, mas um processo extremamente complexo e ainda, pouco investigado, com 

implicações tanto para quem o vivencia como para a sociedade que o suporta ou assiste 

a ele” (FRAIMAN, 1995, p. 19). Segundo Bacelar (1999), trata-se de um conjunto de 

alterações psicofísicas do organismo da pessoa e de sua maneira de interagir com o 

meio social no qual está inserida” (Apud BULLA et al, p. 2). Outra definição é a do 

Portal do Envelhecimento (2014), cuja explicação de Envelhecimento se resume em: 

“ato ou efeito de tornar-se velho, mais velho, ou de aparentar velhice ou antiguidade”, 

um significado mais próximo do que estamos habituados a vivenciar.  

Envelhecer é um assunto que causa inquietação na sociedade, sendo associado a 

algo relativamente ruim e indesejável.  A cultura do envelhecimento tem total relação 

com a sociedade onde estamos inseridos, a nossa socialização primária, aos hábitos e 

costumes adquiridos com o tempo, as subjetividades de cada indivíduo. O modo como 

conduzimos nossa vida certamente vai refletir no nosso futuro, e como somos limitados 

a viver o agora, precisamos analisar o que realmente queremos trazer no nosso acervo 

de memórias, pois nossas escolhas de hoje determinarão o que seremos amanhã. 

Vivemos estressados nesse mundo repleto de superficialidades, empregamos dispêndio 

de força física e psíquica em tantas coisas e não nos atentamos para a importância das 

pessoas que passam por nós, quer sejam parentes, amigos, conhecidos ou 

desconhecidos. Atropelamos os dias sem nos aperceber que a cada instante estamos 

ficando mais velhos, e ficar mais velho é uma condição indissociável de quem tem a 

oportunidade de viver; em troca de poder desbravar o novo a cada amanhecer somos 

induzidos a deixar para trás um pouco de nós. Precisamos viver melhor os dias, pois 

nunca sabemos quando daremos o último instante de nós. 
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 Não somos preparados para a velhice, e quando nos apercebemos que a estamos 

atravessando, muitas vezes a postura que se tem é de aversão, tentando de todas as 

formas negá-la: não explicitando a idade, usando roupas direcionadas ao público jovem, 

namorando apenas pessoas mais jovens por mero capricho ou sendo ludibriado com a 

compra de “fórmulas mágicas da eterna juventude”, enriquecendo empresários do ramo 

da beleza. Estratégias cruéis são vendidas para tentar minimizar os impactos do 

envelhecimento, porém acontecem de maneira superficial, muito em razão da aparência, 

o que não muda a sensação de sentir-se à margem da sociedade, o tornando apenas um 

escravo da mesma.  

As pessoas não querem crescer porque crescer parece ruim, requer 

amadurecimento, responsabilidades, transformações significativas, porém não temos de 

viver como se nunca fôssemos envelhecer, não estamos em um eterno mundo de 

fantasias como Wendy e Peter Pan. Precisamos atentar que a "juventude eterna" é um 

mito, que a vida é finita, que as mudanças nos mais amplos sentidos acontecem e nem 

sempre podemos lutar contra elas. O imaginário social sobre a velhice, atribuí-lhe um 

conceito tão terrível que a essa condição do indivíduo é associado o desprezo, a 

insignificância, a invisibilidade, a intolerância, a gozação, como quem dela fruísse 

estivesse predestinado ao adoecimento, ao isolamento, ao esquecimento, e a morte.  

A questão do Envelhecimento ultrapassa a estética, as pessoas estão entregues ao 

medo, a depressão, a solidão, e até estão dando fim
12

 a própria vida
13

, devido essa 

                                                      
12

 Com a mente e o corpo sadios, mato-me antes que a impiedosa velhice, que me tira um a um 

os prazeres e as alegrias da vida e me despoja de minhas forças físicas e intelectuais, acabe por 

paralisar minhas energias e quebre minha vontade, fazendo de mim um peso para os outros e 

para mim mesmo. Há anos prometi a mim mesmo que não passaria dos setenta; marquei a época 

do ano para minha partida da vida e preparei o modo de execução de minha resolução: uma 

injeção hipodérmica de ácido cianídrico. Morro com a alegria suprema de ter a certeza de que, 

num futuro próximo, a causa a que me dediquei durante quarenta e cinco anos triunfará. Viva o 

Comunismo. Viva o Socialismo Internacional! (LAFARGUE, 1999, p. 14) 

 
13

 Verificamos que, nos triênios de 1997–2000 e 2003–2006, 3.039 municípios brasileiros 

tiveram registros e casos de suicídio de pessoas com mais de 60 anos. Isso corresponde a 

54,6% do total de municípios. De 1980 a 2008, as taxas de suicídio na população geral no país 

passaram de 4,0 em cada 100 mil habitantes para 4,8. Esses índices foram mais ou menos 

constantes e demonstram uma leve tendência de crescimento. No entanto, o país se 

mantém entre os que têm menores taxas, segundo os critérios da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). [...] A proposta de atenção integral e o atendimento de pessoas em situação de 

risco e vulnerabilidade em linhas de cuidado constituem um dos cenários para a organização 

de políticas de atenção, tendo em mente a integralidade e a ação intersetorial. É muito 

importante ressaltar que pouco se sabe no país de atuações concretas em relação à 
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pressão terrível e covarde que é feita pela Sociedade. Quando os meios de fuga dessas 

pessoas começam a ser frustrados, o vazio artificialmente preenchido começa a ficar 

ainda mais visível, e a auto-sabotagem passa a ser um caminho adotado.  Negar a 

velhice não é a escolha mais acertada, torná-la evidente é necessário para que esses dias 

não sejam vividos como se fossem os piores de toda a existência humana.  

Perceber que estamos envelhecendo fica mais perceptível quando começamos a 

perder pessoas próximas a nós, quando o vigor não é mais o mesmo ao se fazer 

determinada atividade rotineira, quando a aparência começa a se distanciar dos padrões 

impostos, quando se olha para os cantos da casa e se percebe o vazio das pessoas que 

faziam aquele lugar parecer pequeno, quando não se há espaço no mercado de trabalho 

para um coroa, quando se apercebe-se que poderia ter feito diferente, quando as fotos 

reveladas vão perdendo a cor e as músicas que gostávamos já não tocam nas rádios, 

quando começam a chama-lo de senhor ao invés de moço na rua, quando a memória já 

não é tanto sua amiga e você se pega contando as mesmas histórias, quando não 

recorda-se do que comeu no almoço, quando as mãos e as pernas não obedecem tão bem 

seu comando, e tantas outras situações que provam o quanto o mundo mudou, o quanto 

nós também mudamos...  

E me acostumei a despertar cada dia com uma dor diferente que ia mudando de 

lugar e forma, à medida que passavam os anos. [...] Nessa época ouvi dizer que o 

primeiro sintoma da velhice é quando a gente começa a se parecer com o próprio 

pai. [...] A verdade é que as primeiras mudanças são tão lentas que mal se notam, e 

a gente continua se vendo por dentro como sempre foi, mas de fora os outros 

reparam. (MÁRQUEZ, 2005, p. 13) 

 

Discorrer sobre as mudanças é importante porque elas fazem parte do processo 

de envelhecimento e não podemos negá-las, reprimi-las, desmerecê-las, pois assim 

estamos o colocando em um lugar ingrato na sociedade. Vivemos esse processo desde o 

nosso primeiro fôlego de vida até o último suspiro e deveríamos estar mais preparados e 

dispostos para vivenciar cada etapa da vida. Ninguém vive eternamente, independente 

da idade que temos somos propícios a encarar os males e também os bens que a vida vai 

nos apresentando, cabendo a nós administrar da melhor forma nossas experiências. 

                                                                                                                                                            

problemática do suicídio, mesmo em locais onde as taxas são muito elevadas. E devemos 

oferecer aos idosos uma atenção peculiar baseada nos fatores associados que são, 

principalmente, o isolamento social, o sofrimento intenso por doenças degenerativas, a perda 

do sentido da vida, os vários tipos de depressão, entre outros. (FIOCRUZ, 2012)  
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Contudo, também precisamos falar sobre morte, pois tudo tem um fim.  Para à 

velhice não há mais alternativas de um novo ciclo a vir, senão viver o último estágio da 

vida e então entregar-se ao sono eterno. Não temos o controle do tempo, não sabemos 

quando será nosso último suspiro. Isso pressupõe que todo momento que vivemos é 

singular, o que deveria nos servir de estímulo para viver com qualidade, 

responsabilidade e prazer. Talvez se as pessoas pensassem que são finitas e 

empregassem energia em questões realmente construtivas, teriam uma passagem melhor 

e mais interessante pela vida.   

Claro que as subjetividades/contradições nos limitam em poder desfrutar o 

melhor na terra. Porém precisamos fazer das dificuldades um trampolim que nos 

impulsionam aos nossos objetivos. Tornar o dia de alguém melhor, aceitar um pedido de 

perdão, tomar um banho de chuva, se presentear com algo que queira muito, dizer não, 

quebrar regras, apaixonar-se, fazer novas amizades, rever a cidade natal, mudar 

conceitos enraizados, tudo isso são apenas exemplos para fugir da mesmice, uma forma 

de se relacionar com a vida de forma a valorizar o instante, de se recriar, de não carregar 

o peso de não ter arriscado, de não ter desafiado, de não ter tentado. Precisamos viver o 

agora, já dizia Lenine, “a vida é tão rara, tão rara...”, sem medo de ser feliz. 

Fazer parte de uma sociedade implica estar em contato com pessoas e grupos 

sociais diversos, de várias gerações, com valores e ideias diferentes, mas sempre 

buscando estabelecer rede de relações que nos possibilitem participar da vida 

social. (LOBATO, 2014, p. 143) 

Projetar o envelhecimento é possível e necessário. Não dá para deixarmos nosso 

futuro nas mãos do acaso, e hoje é o dia certo de começarmos a repensar um novo papel 

social para a velhice, pois isso refletirá na construção da história, da nossa própria 

história.  

II. II- Os Idosos na Contemporaneidade 

 Segundo Pesquisa do IBGE, em 2013, o Perfil dos Idosos Brasileiros (ANEXO 

I) é composto por maioria de mulheres (55, 5%), que se declararam brancas (53,4%), 

têm entre 60 e 64 anos (31, 9%), vivem na sua maioria em área urbana (83, 9%), e se 

concentram em grande parte na Região Sudeste (45, 62 %), e menor número na Região 

Norte (5,72%). O Estado com mais idosos é São Paulo (com mais de 6 milhões) e o com 

menos é Roraima (41.000). A maioria mora com filhos (30, 6%), 15, 1% viviam sós. 

7,5% ainda trabalham e a maioria desses são homens, 76, 1% recebiam algum benefício 
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da Previdência e 7, 8% acumulavam aposentadoria e pensão, sendo 2, 6% homens e 

11,9% mulheres. Os homens têm uma média de 4, 8 anos de estudo, já as mulheres 4, 6.   

Algumas questões puderam ser relevadas mediante esse levantamento, a 

começar pela disparidade entre a quantidade de homens e mulheres na pesquisa, 

trazendo à tona a questão de gênero relacionada ao envelhecimento, onde a mulher vive 

mais que os homens. É ela também que mais cuida da saúde. O IBGE em estudo 

realizado no ano de 2015, revela que os homens são minoria nos cuidados com a saúde, 

dos 71,2% dos pesquisados que foram ao médico uma vez no ano, 78% foram de 

mulheres e 63,9% de homens. Infelizmente é parte da nossa cultura o homem não ter o 

hábito de cuidar de sua saúde, seu distanciamento em relação aos serviços de saúde 

acaba refletindo em uma menor expectativa de vida para esses.  

 O imaginário de ser homem pode aprisionar o masculino em amarras culturais, 

dificultando a adoção de práticas de autocuidado, pois à medida que o homem é 

visto como viril, invulnerável e forte, procurar o serviço de saúde, numa 

perspectiva preventiva, poderia associá-lo à fraqueza, medo e insegurança; [...] 

Uma outra questão que reforça a ausência dos homens ao serviço de saúde seria o 

medo da descoberta de uma doença grave [...]. Outra dificuldade para o acesso dos 

homens a esses serviços é a vergonha da exposição do seu corpo perante o 

profissional de saúde, particularmente a região anal, no caso da prevenção ao 

câncer de próstata. Também é apontado como um fator que dificulta esse acesso a 

falta de unidades específicas para o tratamento da saúde do homem. (SCIELO, 

2007). 

Os homens têm vivido 7,3 anos menos que as mulheres (ANEXO II), de acordo 

com o IBGE (2013), e isso poderia ter uma atenção especial, além de perdermos os 

jovens de causas violentas, perdemos também os adultos por doenças que poderiam ser 

evitadas, o que supõe que Políticas Públicas precisam ser implementadas, Políticas que 

além de informá-los, fossem eficientes para trazê-los aos cuidados com a saúde, como 

tem acontecido com a Campanha Novembro Azul
14

, que tem conseguido a adesão da 

população. 

                                                      

14
. O mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas ao câncer de 

próstata e à saúde do homem. O mês foi escolhido porque 17/11 é o Dia Mundial de Combate 

ao Câncer de Próstata. O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior 

incidência nos homens. As taxas da manifestação da doença são cerca de seis vezes maiores nos 

países desenvolvidos. Cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem em homens com mais 

de 65 anos. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. 

No Brasil, é a quarta causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este 

grupo. (PORTAL BRASIL, 2012) 
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As mulheres até vivem mais
15

 que os homens, mas não quer dizer que vivem em 

condições melhores.  A mulher não é privilegiada em razão dos homens, lutamos apenas 

e não tão pouco pela igualdade, pois o machismo, uma questão estrutural, impregna na 

Sociedade ideias de para elas os trabalhos domésticos, os cuidados com as famílias, a 

discrição, a emoção, a fragilidade, a passividade, já para eles o trabalho externo, a 

liberdade, a razão, a virilidade, a destreza, o que precisa ser descontruído, pois o homem 

se enxerga superior à mulher, a oprimindo em casa, na rua, no trabalho e ainda quando à 

velhice é chegada, a mulher continua não sendo poupada de tamanha violência. A 

pressão sobre a mulher sobrepõe o período de aposentadoria, pois muitas ainda 

continuam a administrar funções informais, como no cuidar dos netos e também dos 

afazeres domésticos que não cessam, por exemplo.  

O assunto, para “além da aposentadoria”, precisa ser discutido. Não são poucos 

os idosos que ao retornarem para casa se veem perdidos, sem saber muito bem o que 

fazer, como fazer, já que foram programados a utilizar seu tempo para vender sua força 

de trabalho, não lhe restando muito tempo para planejar o futuro. A mulher consegue 

melhor absorver a ideia de aposentar-se porque historicamente a casa nunca deixou de 

pertencer-lhe, bem diferente dos homens, que foram ensinados desde cedo a desbravar o 

mundo, não tendo suas asas cortadas como as mulheres, o que vem a dificultar hoje sua 

(re)interação com o ambiente domiciliar, sentindo-se por vezes um estranho no ninho. 

Talvez seja por isso que ao andar nas ruas, em meio às praças públicas, as casas de 

jogos de azar, nos bares, entre outros ambientes, nota-se que são maioria idosos homens 

os frequentando. Há um certo incômodo da parte deles ao partilhar serviços domésticos 

com a esposa. Eles foram socializados dessa forma, por isso optam por escapar sempre 

que possível, seja saindo, seja para cuidar dos animais domésticos, das plantações no 

quintal, ou realizando talvez pequenos reparos na oficina improvisada.  

O escapar é um sinal claro utilizado para driblar a ociosidade, um modo de não 

se encontrar como um ser inutilizado e isso não é exclusividade dos homens. As 

mulheres também procuram meios de fuga, como praticando atividades manuais, saindo 

                                                      
15

 Esse fenômeno é explicado pelo fato de que no Brasil as mulheres vivem em média oito anos 

a mais do que os homens, o que pode ser atribuído a fatores biológicos, em especial pela 

proteção hormonal de estrógeno, e à diferença de exposição aos fatores de risco de mortalidade; 

a inserção diferenciada no mercado de trabalho, o uso/abuso de tabaco e álcool, e também a 

diferença de atitude em relação à saúde/doença, considerando que a mulher busca mais os 

serviços de saúde, o que mostra maior preocupação com autocuidado. (SCIELO, 2010, p. 01) 
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para um chá da tarde com as amigas ou indo à igreja, por exemplo. Claro que não 

estamos generalizando como as pessoas estão utilizando seu tempo livre, cada qual 

emprega da forma que julgar melhor, agora o interessante seria também aplicá-lo de 

modo a favorecer a própria saúde física, psíquica e emocional. Voltando as atividades 

domésticas, claro que pode existir interesse dos casais em dividir tarefas e isso é 

excelente, contudo, ainda falta jogo de cintura de algumas pessoas para incentivar, 

ensinar, ser paciente com o aprendiz retardatário, há quem chegue a dizer que eles, os 

homens, ao invés de ajudar atrapalham, afugentando mais do que atraindo dispostos a 

colaborar com os serviços. Fazendo um recorte neste cenário da dinâmica dos casais, é 

inquietante pensar o quanto o mercado é um grande direcionador dos papéis atribuídos à 

família, com ajuda imprescindível da mídia, óbvio. Pensemos na “cadeira do papai”, 

como referência, muito confortável por sinal (há até a que massagem faz, maravilha 

não?), o que induz ao homem que a adquire chegar em casa, sentar-se, esticar as pernas, 

pegar o controle remoto da TV e aguardar a esposa chamá-lo para jantar. Enquanto para 

a mamãe, são direcionados produtos na sua maioria voltados para o cuidado e 

manutenção da casa, e depois para seu próprio cuidado, pois a mesma ainda precisa 

estar impecável para quando o papai decidir levantar-se da cadeira e ir deitar-se com 

ela... Nunca se ouviu dizer sobre uma cadeira para a mamãe, porque a mamãe sempre 

precisa estar atenta para quem dela precisar, todavia a questão é quando essa precisar de 

cuidados quem fará por ela? Reproduzimos por tempos essa ideia, o papai fica vovô e a 

mamãe vovó, e a mulher continua se entregando, se negando, se submetendo em razão 

do outro, uma questão cultural
16

 que precisa ser revista. Não é só uma cadeira, as 

mensagens estão aí, às vezes de maneira latente, às vezes de forma mais clara, mas 

estão, precisamos interpretá-las.  

Ainda sobre a composição do perfil dos Idosos de hoje, outra questão que ficou 

evidente é que grande parte deles possuem vínculo previdenciário, sendo muitas vezes 

eles o pilar da família em tempos de recessão e fora de tempo também, dividindo as 

                                                      
16

 Há semelhantes determinações culturais, que não são estáticas, mas que ainda hoje cumprem a 

agenda tradicional, soma-se o fato de que, em muitos contextos, embora vivam mais, as 

mulheres são mais pobres e mais doentes do que os homens. As regras sociais informais 

relativas ao matrimônio ainda hoje estabelecem que as mulheres devem se casar com homens 

mais velhos e que, ao contrário dos homens, as mulheres mais velhas casadas têm grande 

chance de virem a ser cuidadoras dos maridos e, quando viúvas, a serem cuidadoras de pais e 

sogros. Depois de longos anos dedicados a cuidar, muitas idosas, viúvas ou solteiras, sem filhos, 

podem vir a serem institucionalizadas e de sofrerem maus-tratos do que os homens. (2007 Apud 

IPEA, 2010, p.323) 



33 

 

mesmas casas, suprindo as compras do mês, pagando os estudos dos filhos e netos, 

arcando com compromissos tanto da casa como dos membros da mesma. Algumas 

vezes tamanha pressão os levam em direção a um caminho sombrio, aquele dos 

endividamentos que se tornam bolas de neve, acarretando prejuízos na compra de 

medicamentos e alimentos, ficando reféns das financeiras, dos bancos, dos agiotas, 

encontrando-se ante a sociedade em situação vexatória, agravando muitas vezes sua 

saúde física e emocional.   

Muitos problemas financeiros podem ser evitados se tomados cuidados como: 

não cair na expectativa de que um empréstimo cobre o outro; se poupar de ser fiador de 

terceiros; comprar o que puder pagar, pesquisando preço e adquirindo apenas o 

necessário; ter cuidado com as ligações oferecendo serviços mirabolantes. Há quem seja 

mais consciente ainda, quebrando o cartão de crédito, não frequentando shoppings, 

optando pelo uso da bicicleta no dia-a-dia, comprando em bazar, levando aparelhos para 

o concerto ao invés de adquirir novos, não levando crianças ao supermercado, se 

utilizando do domínio próprio para não alimentar o consumismo.  

Um dado que também chama atenção nesse perfil, é a questão do tempo de 

estudo que os idosos possuem, isso é um dado preocupante, haja vista a importância da 

educação na vida das pessoas. Apesar de políticas educacionais dedicadas à 

alfabetização de adultos terem sido difundidas nas décadas de 40 e 50 no Brasil, foi 

somente na década de 60, por meio do Mobral
17

, que transformações na estrutura 

organizacional de educação mudaram drasticamente os rumos da educação brasileira e 

da vida de muitas pessoas, pessoas essas que compreendem os idosos de hoje. A 

educação é fundamental para uma análise crítica de conjuntura, sem educação é 

impossível formar cidadãos participativos que cobram direitos concretizados pelo 

Estado, claro que essa briga não pode ser isoladamente combatida por idosos, mas sim 

                                                      
17

 O Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) tinha como preocupação principal apenas 

o ensinar a ler e a escrever, sem nenhuma relação com a formação do homem. A ideia do 

Mobral encontra-se no contexto do regime militar no Brasil, iniciado em 1964, cujo governo 

passa a controlar os programas de alfabetização de forma centralizada. Até então, duas décadas 

antes, a reflexão e o debate em torno do analfabetismo no país convergiam para a consolidação 

de um novo modelo pedagógico. Nesse modelo, o analfabetismo era interpretado como efeito de 

uma situação de pobreza gerada por uma estrutura social não igualitária e, sendo assim, a 

educação e a alfabetização deveriam partir de um exame crítico da realidade existencial dos 

educandos, da identificação das origens de seus problemas e das possibilidades de superá-los. 

Os programas de alfabetização orientados neste sentido foram interrompidos pelo golpe militar, 

porque eram considerados uma ameaça ao regime, e substituídos pelo Mobral. Dessa forma, 

muitos dos procedimentos adotados no início da década de 60 foram reproduzidos, mas 

esvaziados de todo senso crítico e problematizador. (MENEZES; SANTOS, 2001) 
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todo agente público disposto a se articular com propósito de uma rede qualificada de 

Proteção Social. A participação coletiva nas lutas de acesso à garantia de direitos é 

necessária para que o nosso passado seja preservado, o presente evidenciado, e o futuro 

vivido com dignidade e respeito.  

Os idosos da atualidade estão tendo mais participação social e política, exemplos 

disso são: sua inserção nas universidades e também sua contribuição nos protestos, 

dando-lhe força e voz na sociedade, sendo empoderados de suas escolhas e interesses. 

Muito ainda precisa ser feito para que o tratamento aos idosos seja de forma respeitosa, 

o que ainda vemos é um lidar muito cruel para com eles; idosos bem distantes do que é 

assegurado pelo Estatuto do Idoso
18

. O que ainda prevalece são idosos que não discutem 

política; doentes que não estão inseridos em um programa de saúde; idosos em situação 

de rua; também aqueles que precisam realizar cirurgia e morrem antes de consegui-las; 

idosos depressivos que não foram preparados para a velhice; aqueles que se sentem 

inúteis; pessoas que não possuem um projeto que lhe proporcione algum gosto de viver 

mais; idosos que enxergam na fé a única forma de encontrar cura/tratamento para suas 

doenças; pessoas que nunca tiveram tempo para cuidar da sua saúde e hoje já não 

conseguem recuperar suas habilidades; isso precisa ser mudado. 

 

II.III- Família e Envelhecimento 

Vivemos mudanças significativas na sociedade, como nos papéis principalmente 

em relação à mulher: mulheres mais autônomas, mais ativas no mercado de trabalho, 

ingressando nas universidades, optando por não terem filho; e também no que diz 

respeito aos arranjos familiares, quando temos uma amplitude na composição dessas 

Famílias: famílias monoparentais, homoafetivas, composta por casais sem filhos, 

pessoas que optam por viver só. Nem todo mundo tem o desejo de casar, ter filhos
19

, 

                                                      
18

  Art. 2
o
 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. 

(BRASIL, 2003) 
19

 Carvalho e Wong (2008) projetaram para 2025 uma redução no número de filhos 

sobreviventes com que as mulheres idosas poderão contar como fonte de apoio. Esse número 

deverá passar de uma média de cinco para três filhos, se as taxas de fecundidade e mortalidade 

permanecerem constantes. No entanto, reconhece-se que um grande número de filhos não 

garante assistência na velhice (1999 Apud IPEA, 2010, p. 113) 
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constituir família, o que impacta diretamente no cuidado com os idosos, haja vista ser a 

família a principal
20

 responsável por esse apoio, uma vez que não existe uma proteção 

social efetiva por parte do Estado e nem todos podem recorrer à alternativa do mercado 

privado. Apesar de nem todos os idosos demandarem cuidados expressivos, por serem 

idosos mais independentes e saudáveis, é importante frisar que quanto mais o tempo 

passa, a tendência é começarem a depender de auxílio para realizar suas atividades 

cotidianas, portanto, precisamos discutir sobre os papéis do Estado, da Sociedade Civil 

e também da Família na responsabilização dos idosos autônomos ou não. 

Mesmo sendo a Família a principal fonte de suporte para a população idosa, 

quanto mais se cresce a demanda por cuidados, menos se tem essa assistência advinda 

da mesma. Precisamos considerar que nem sempre as relações familiares são 

harmoniosas, desavenças existem, rompimento dos vínculos também, e muito mais que 

isso é considerar que laços sanguíneos não são sinônimo de laços de amor e outra coisa, 

ser responsável por uma pessoa não te obriga a conviver com a mesma. 

Não é só tratar os cuidados
21

 familiares por mero cumprimento a Legislação, 

mas sim conhecer como realmente está sendo o convívio do idoso com os membros da 

família. Há casos que a família não tem condições de suprir as necessidades desse idoso, 

por questão financeira, psicológica e/ou emocional, ou até por não se enxergar como 

capaz de cuidá-lo. Também ocorre de excesso por parte da mesma, sendo necessária 

intervenção profissional, precisando a família responder em caso de maus tratos como: 

abandono, abusos físicos, emocionais, financeiros, sexuais etc. Por isso os casos 

precisam ser estudados em sua singularidade.  

                                                                                                                                                            

 
20

 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 lado, 

responsabilizam as famílias com a proteção e cuidados com os 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, 2007, p.13) 

 
21

 A relação de cuidado é composta por sentimentos contraditórios, como amor e ódio, 

cooperação e rivalidade, inveja, vingança, punição e outros, tipos de sentimentos que afetam e 

são afetados pelas condições financeiras. (IPEA, 2010, p. 114) 
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As Famílias que desempenham o papel de cuidadora
22

,precisam estar preparadas 

para tal função, pois lidar com pessoas em processo de envelhecimento não é algo 

simples, requer conhecimento sobre o assunto, paciência, abdicações, investimento, 

tempo e afetividade. Um estudo realizado nos Estados Unidos traz informações, 

bastante relevantes, e precisam servir de alerta, já que atingem aos que se predispõem a 

exercer essa tarefa.  

Cônjuges cuidadores que proveem mais de 36 horas semanais de cuidado direto 

apresentam seis vezes mais chance de desenvolverem sintomas depressivos ou 

ansiedade quando comparados com filhos cuidadores, cuja chance é duas vezes 

maior. Adicionalmente, cuidadores familiares submetidos a estresse extremo 

apresentam envelhecimento prematuro. Estima-se que tais condições reduzam em 

cerca de dez anos a sua expectativa de vida. (2008 Apud IPEA, 2010, p. 135) 

 

Caso não haja um preparo por parte da família para lidar com a pessoa idosa, 

esta também está predisposta a adoecer, o que compromete o bem estar de toda a 

família, aumentando os gastos/cuidados com saúde, por exemplo. O Estado impõe sobre 

elas um peso que nem sempre podem carregar, submetendo-as a arcarem com altos 

custos para se promover um envelhecimento bem sucedido: acompanhado por 

profissionais, com uma dieta balanceada, com exercícios físicos, com momentos de 

lazer e bem estar, garantindo uma saúde física, psíquica e social ao idoso; ou se contiver 

com os equipamentos públicos oferecidos, que nem sempre funcionam, e também a 

escassez de remédios, de alimentos, de orientação profissional, de uma qualidade de 

vida efetiva
23

 aos seus.  

Os cuidados precisam ser expandidos para além das famílias, a importância do 

equilíbrio entre cuidados formais e informais só beneficia a pessoa idosa, que será 

atendida quanto às suas necessidades afetivas, e também quanto a suas demandas 

                                                      
22

 Em nossa sociedade, quase toda família está envolvida com o bem-estar de, pelo menos, uma 

pessoa idosa. Em razão da organização de nosso sistema de saúde, voltado para as necessidades 

dos indivíduos e não para as famílias como unidade, muitas famílias fazem isso sozinhas e só 

procuram por auxílio do sistema de saúde durante as emergências ou períodos de doenças 

agudas. A família é o local onde as pessoas aprendem sobre saúde e doença e também onde a 

maior parte do cuidado é dada ou recebida no transcorrer da vida. Consequentemente, a família 

tem grande potencial como aliado na manutenção ou na recuperação da saúde de seus membros. 

(2001 Apud IPEA, 2010, p. 129). 

 
23

 Sabe-se, no entanto, que a maioria das famílias faz o que é possível para atender as demandas 

de seus parentes idosos, e o sofrimento causado pelo não alcance dessas metas gera sofrimento 

para todos (idosos e familiares). (IPEA, 2010, p. 135) 
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profissionais. Um elo que precisa ser acrescido com a criação de políticas públicas que 

possam garantir assim um envelhecimento digno e prolongado. A velhice precisa ser 

melhor vivida e garantida por Lei e para isso temos a Política Social de Proteção ao 

Idoso. 
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CAPÍTULO III: 

O ENVELHECIMENTO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Nesta sociedade aprendemos que o trabalho dignifica o homem, por isso deixar 

de fazê-lo coloca as pessoas em condição desfavorável em relação às demais, 

estigmatizando-as. A relação capital e trabalho tem um impacto direto nas relações 

sociais, onde não produzir é o mesmo que não existir. Vivemos, portanto, a coisificação 

dos indivíduos, intensificada com a reestruturação produtiva capitalista, onde as 

relações sociais são ainda mais fragilizadas, com exaltações ao egoísmo, a 

artificialidade, a competitividade, tratando uns aos outros como inimigos/ concorrentes, 

enfraquecendo completamente a classe trabalhadora, pois sem unidade, articulação 

política e luta não há conquistas.  

A vida passa a ser um grande negócio, uma troca de conveniências e nesse 

contexto os idosos ficam divididos: de um lado temos os que são exaltados pela mídia e 

de outro os que são desprezados pela sociedade, sendo diferenciados apenas pelo poder 

de compra que exercem no mercado. As questões em função do envelhecimento são 

individualizadas, mascaradas e estigmatizadas, e não visam superar os desafios da 

deficiência das políticas públicas. Apesar de existir leis que deveriam resguardar os 

direitos à velhice, elas por si só não garantem o acesso universal aos serviços, por isso a 

importância de se discutir as contradições que abarcam a Proteção Social, quando 

Capital e Estado passam a solidarizar-se pelo enfrentamento a questão social.  
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III. I- A Mercantilização da Velhice 

 Após o fim da ditadura civil-militar no Brasil, a sociedade passou por diversas 

transformações tanto no âmbito político, como econômico e social, um período marcado 

pela crise do Welfare State, Política de Bem Estar na Europa, e também pela ascensão 

da Política Neoliberal no mundo, um Estado máximo para o capital e mínimo para o 

social. Essas mudanças atingiram profundamente o mundo do trabalho, quando os 

trabalhadores precisam submeter-se a situações precárias de trabalho em prol de sua 

subsistência e de sua família. É nesse contexto que a reestruturação produtiva chega 

para firmar ideias que atingiriam de vez as relações sociais, fragmentando as formas de 

trabalho, aumentando os lucros e reduzindo custos, uma superexploração do trabalho 

que impõe medo aos que estão no mercado, minimizando resistências, estagnando 

salários e também medo aos que estão fora, aceitando qualquer trabalho para sobreviver, 

levando os trabalhadores a agirem como se fossem inimigos uns dos outros, pois o que 

prevalece é a individualidade: “farinha pouca, meu pirão primeiro”.  

A alienação, os desgastes físicos e mentais, as jornadas intensas de trabalho, a 

instabilidade, o medo, a polivalência, o congelamento nos salários, a regressão dos 

direitos, o desemprego em massa, ou seja, todos os constrangimentos inerentes à 

flexibilização do trabalho, são estratégias adotadas para manutenção do capital, e 

atingem todos os trabalhadores. Há um grande interesse do capital em desestabilizá-los, 

pois assim acaba por fortalecer-se ainda mais, enfraquecendo sindicatos, aumentando a 

terceirização, precarizando contratos de trabalho, estimulando a competição, o 

imediatismo, a barbárie, o "salve-se quem puder”. E esse ideário neoliberal tem rebatido 

diretamente nas conquistas trabalhistas, pois, com o crescimento da terceirização das 

políticas públicas, um retrocesso à conquista dos direitos, o Estado é 

desresponsabilizado da Proteção Social
24

, por mais que haja uma descentralização de 

responsabilidades, dividida entre Sociedade Civil, Família e Estado, somente por meio 

dele que se concretiza e efetiva os direitos aos cidadãos.  

                                                      
24

 A consolidação das políticas de previdência, assistência e saúde, no paradigma da seguridade 

social, se dá apenas com a Constituição Federal de 1988. Todavia esse processo se faz numa 

lógica de assistencialização de mínimos sociais, nas políticas de acesso à renda, e de 

precarização de serviços, mesmos os formalmente universais, como a saúde pública, 

considerando que sua implementação ocorre numa conjuntura adversa às conquistas 

constitucionais, como a crise da solidariedade social, administrada pelo Estado, avanço do 

neoliberalismo como princípios político-ideológicos e econômicos de organização da vida 

social. (TEIXEIRA, 2007, p. 03) 
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As relações tornaram-se frágeis, lidamos uns com os outros como se fôssemos 

coisas, medimos o valor das pessoas pelo o que elas têm e podem oferecer, habituamo-

nos a superficialidade, o egoísmo impera, amamos coisas e usamos pessoas. Essa é a 

geração cujo imediatismo a consome! Não temos tempo para o outro, falta-nos 

paciência, empatia, cuidado. Vivemos em uma frenética luta pela aceitação, pela 

conquista do espaço ao sol, fingimos ser mais felizes que o vizinho para nos sentirmos 

melhor que ele. Essa é sociedade que fazemos parte, esse é o nosso tempo, onde 

acreditamos não precisar de ninguém, nós nos bastámos, pois estamos saturados uns dos 

outros. Falar de amor, de perdão, de respeito, de gentileza tornou-se bobagem. A vida 

virou um grande espetáculo, onde encenamos nossa própria tragédia.  

Nos processos que demarcam a vida, a velhice está na condição mais 

desfavorável possível, o fim, o resto, o lugar onde ninguém deseja estar, isso ocorre 

porque os velhos parecem não pertencer mais ao meio, perdem o seu valor social, 

tornam-se estranhos, como se penetras fossem nesta geração. Porém se bem pensarmos, 

talvez penetras sejam os mais novos, já que chegaram ao espaço dos coroas e os 

expulsaram com as novas tecnologias, linguagens, hábitos, com as ideias 

transformadoras de mudar o mundo e esquecendo de mudar a si próprio, e de recorrer a 

sabedoria dos velhos, as tradições, as histórias, os conselhos, os colos daqueles que lhe 

tanto fizeram e hoje parecem “não servir mais”.   

A mídia é uma grande formadora de opiniões, os comerciais, novelas, filmes, 

trazem uma ideia diferenciada do envelhecimento, vemos idosos ativos, realizando 

atividades físicas, viajando, dançando, sorrindo, exercendo sua sexualidade e 

sensualidade, sendo felizes. As mensagens são claras: você é o que você pode comprar. 

O que vemos é uma mercantilização da velhice, um contraste entre realidade e 

expectativa, uma forma de mascarar o cotidiano vivido pelos idosos, que convivem com 

vergonha da própria condição limitada, esquecidos, desrespeitados, constrangidos, com 

a sensação de precisar camuflar os sinais do envelhecimento para serem aceitos, 

vivendo como se estivessem em fuga constante da verdade expressa no espelho.  

A velhice é interessante, desde que se possa pagar para desfrutá-la. O idoso que 

possui capacidade para o consumo é enxergado pela sociedade, seu dinheiro alimenta 

negócios nos mercados mais diversos, principalmente os serviços de saúde, lazer e bem-

estar, que vendem uma ideia de independência a esses, os tratando como protagonistas 
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das próprias vidas. Segundo o Site Mundo Prateado (2015), “a previsão é de que a 

quantia de 8 trilhões de dólares gasta pelas pessoas desta faixa etária, em 2010, cresça 

para 15 trilhões de dólares até 2020”.  Pensa-se na velhice como uma maneira de obter 

lucros, e os nossos idosos estão sendo massacrados, capital não tem sentimento, se você 

pode pagar para viver, bem e se não pode, que morra. Ainda que haja quem pague para 

prolongar seus dias e também pela felicidade aparente, isso só dissimula os percalços 

que vem com o avançar da idade, tentando desconfigurar as violências psíquicas, 

emocionais, financeiras e morais enfrentadas pelos idosos.  

O Estado torna seletivo o ato de envelhecer e apesar de termos tido avanços na 

conquista de direitos, com a Política Nacional do Idoso
25

 (Lei 8.842/94) e o Estatuto do 

Idoso (Lei 10.741/2003), essas leis não garantem que todos tenham acesso as Políticas 

Públicas. Se tratada de maneira individualizada a velhice se fragiliza ainda mais, e suas 

questões passam a não ser somente conta do Estado mais também, e principalmente, do 

Capital. Sendo assim, as classes sociais enfrentam de maneira diferente esse estágio: 

quem tem condições paga para obter serviços que suavizam os impactos do 

envelhecimento, reinserindo-se mais facilmente na sociedade (o que não quer dizer que 

estão isentas de passarem situações conflituosas) e de outro lado os desvalidos, que 

ficam à disposição do Sistema de Proteção Social ineficiente, lutando pelo direito de ser 

reconhecido como sujeito.  

A incoerência entre os idosos não terem como se manter é que sem renda não há 

consumo, salário é reprodução, portanto manter uma qualidade de vida padrão supõe 

que se possa arcar com os gastos provenientes das mais diversas necessidades. Se o 

Estado não garante uma condição mínima de sobrevivência, como as políticas sociais 

básicas funcionando, por exemplo, inviabiliza o poder de compra da classe trabalhadora, 

inclusive os salários baixos são justificados porque o Estado se diz responsável por 

                                                      
25

 A PNI [...] se enquadra, como nenhuma outra, nas novas diretrizes (internacionais) da política 

social, aquela que não prioriza o Estado como garantidor desses direitos, mas como 

normatizador, regulador, co-financiador, dividindo as responsabilidades da proteção social com 

a sociedade civil, através de ações desenvolvidas por ONGs, comunidade, família ou entes 

municipais. A resultante dessa configuração são programas pontuais, com metas restritas, 

comparados ao crescimento do número de idosos, embora típicos da forma de execução via 

sociedade civil. (TEIXEIRA, 2007, p. 10) 
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manter tais políticas. A transferência de renda
26

 é a capacidade mínima de reprodução 

concedida aos indivíduos mais vulnerabilizados, porém a promoção desse benefício é 

restrita, havendo uma seletividade no acesso aos direitos e um aumento da miséria.  

A construção social da velhice é diferenciada entre as classes, envelhecer na 

Zona Sul do Rio de Janeiro é bem diferente do que envelhecer na Zona Norte, por 

exemplo, enquanto no primeiro caso paga-se acompanhantes, faz-se tratamento médico, 

viagens turísticas, têm-se acesso a medicamentos com propriedades quase que mágicas 

para retardar o envelhecimento, os idosos são mais ativos e possuem uma aparência 

mais jovial, no segundo caso o idoso não tem nem como manter-se com seus 

rendimentos, falta à comida, a moradia, o remédio, a vaga na UTI, o respeito, a atenção, 

não há pausa para o sossego e o lazer, e alguns ainda precisam voltar a trabalhar para 

suprir suas necessidades, trabalhos esses precarizados e informais.  

A vida não pode ser exclusividade de uma classe, estratégias de enfrentamento a 

questão social precisam ser pensadas de modo a combater o Estado gerenciador das 

políticas sociais, aquele que legitima o terceiro setor para agir como lhe convém, 

tratando o direito como mera benesse e o indivíduo como o único responsável por sua 

situação de vulnerabilidade, que fortalece o apoio às privatizações, enriquecendo os 

mercados financeiros. Enquanto isso os programas de proteção social tornam-se cada 

vez mais seletivos, fragmentados e paliativos, agravando as desigualdades e se 

distanciando do que seria a universalização dos direitos defendidos pela Constituição.  

Assim sendo, a atuação do Estado vai se redefinindo como prioritariamente 

normatizadora, como um regulador externo, cuja administração, execução, 

monitoramento e fiscalização são realizadas por um misto de organizações sociais, 

fóruns deliberativos e organizações governamentais. Nessa redefinição que o 

capital promove das funções do Estado, a responsabilidade pelo enfrentamento da 

questão social é de todos: uma desconstrução do seu enfrentamento público, 

estatal, e da garantia de direitos “universais”. (TEIXEIRA, 2007, p. 21) 

 

 

 

 

                                                      
26

 [...] Uma das tendências recentes das políticas sociais é reforçar as políticas de transferência 

de renda, com o intuito de minimizar os efeitos da crise e dar mínima condição de consumo a 

grandes contingentes da população, que sobrevivem sem nenhuma proteção social. (LOBATO, 

2014, p. 13)  
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III. II- Serviço Social e Envelhecimento 

É no contexto do conflito capital e trabalho que surge a necessidade do 

Assistente Social, um ator social que recebe as demandas provenientes das expressões 

da questão social e intervém na realidade do usuário, encurtando caminhos por via do 

acesso à informação e ao direito. O mesmo precisa ser dotado de qualidade na sua 

formação, possuir habilidades e competências capazes de investigar a realidade, 

questioná-la e respondê-la criticamente, para que não seja um mero agente reprodutor 

dos interesses do Estado, seguindo a lógica de mercado e abrindo ainda mais espaço 

para as desigualdades sociais. E é em seu cotidiano sócio-ocupacional que tal 

profissional manifesta seu direcionamento político e ético, o que incide diretamente na 

qualidade do serviço que presta à população.  

É um desafio cotidiano, coletivo e árduo para melhor atender aos usuários, 

porque todo o tempo os profissionais estão sendo confrontados em seu ambiente de 

trabalho, com os limites impostos pelo capital, sobrevivendo a más condições de 

trabalho, a burocratização ao acesso aos serviços, aos cortes nos orçamentos públicos e 

aos conflitos políticos, éticos e sociais, que atingem inclusive seu estado emocional. 

Sendo requisitados para mediar um complexo jogo de interesses, entre Política Pública e 

Projeto Privatista. Somente sendo comprometido com o Projeto da Profissão para 

defender a qualidade da formação, como princípio básico para um pensamento crítico, 

requisito indissociável para se responder com qualidade e competência a essa realidade 

fadada ao descaso do Estado.  

 O Serviço Social passa a enfrentar o processo de envelhecimento como um 

problema porque ele não se dá de maneira igual para todos e envolve principalmente a 

questão de classe.  

As preocupações sociais decorrentes do envelhecimento de nossa população são 

relativamente recentes. O surgimento de um discurso científico sobre 

envelhecimento nasce do interesse de instituições e profissionais que atuavam com 

idosos à partir da década de 1960. As ações do Estado, naquela década, foram 

marcadas pelo asilamento, referendadas por uma visão negativa da velhice 

direcionada ao idoso pobre, carente, doente e marginalizado pela sociedade. 

(LOBATO, 2007, p. 139) 

Com as políticas internacionais de ajuste neoliberal, a dignidade passa a ser 

confrontada pela realidade. Apesar de legitimadas pela Constituição de 1988, as 

Políticas Sociais por si só não garantem o acesso universal aos direitos, mas são um 
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avanço porque respondem à uma demanda dos trabalhadores. A partir de então passou-

se a existir legislações específicas por áreas, como a da Criança e Adolescente, por 

exemplo. As conquistas dos idosos aconteceram por meio de muitas articulações entre 

Profissionais, Idosos e Instituições, a Associação Nacional de Gerontologia na década 

de 1980 realizava seminários para discutir questões relacionadas aos idosos, estes se 

juntavam em associações e conselhos a partir de 1984, a fim de terem suas demandas 

conhecidas e atendidas, foi em 1994, com a elaboração do Projeto que gerou a Política 

Nacional do Idoso (PNI), que a Política do Idoso enfim se estabelece no Brasil. No ano 

de 1998 foi criada a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), porém somente no ano 

seguinte que as causas relativas aos idosos ganharam maior visibilidade, devido à 

instituição do Ano Internacional do Idoso pela Organização Mundial de Saúde. O 

Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, foi criado em 1º de outubro de 2003, a fim de 

ampliar e regulamentar os direitos estabelecidos na Constituição e na PNI e passa a ser 

vigorado em janeiro de 2004.  

O trabalho do Assistente Social nessa Política se inicia em 1960, quando o 

Serviço Social assumia um viés desenvolvimentista, uma atuação bastante técnica, 

neutra e distanciada dos problemas que lhe chegavam. Tinha-se um Serviço Social que 

reproduzia a ideologia burguesa e exploradora, as questões dos trabalhadores eram 

vistas de maneira individualizada e o indivíduo tratado como se fosse um desajustado. 

O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em 1979 significou a virada 

que o Serviço Social precisava, foi-lhe dado então uma nova roupagem. Era de uma 

grande importância, diga-se urgência, que os assistentes sociais tivessem voz diante de 

tamanha barbárie que vivia o Brasil. O III CBAS permitiu aos Assistentes sociais 

questionar a realidade social que estavam inseridos, ora eles também eram classe 

trabalhadora, assim então uniram-se forças e aperceberam-se que seria necessário lutar 

contra toda e qualquer forma de opressão, teriam que olhar criticamente as expressões 

da questão social. Era preciso uma renovação, um Serviço Social pautado na pesquisa, 

no pluralismo, com abertura maior nas universidades, comprometido com a laicização 

da profissão e voltado para além do capital. A aproximação com a Teoria Marxista 

trouxe ao Serviço Social uma crítica possível de enxergar e pesquisar a realidade. Foi na 

década de 1980 que o trabalho do Assistente Social passou a ser evidenciado, as 

políticas sociais ganharam espaço no cenário brasileiro, sendo campo de ação deste 

agente, que passa a discutir a questão social como um problema estrutural proveniente 
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das desigualdades sociais e agora responde as demandas não como benesse, mas como 

direito. 

Novas demandas chegam ao Assistente Social o que supõe que esse tenha uma 

formação continuada, mantendo-se atualizado com as pesquisas aprofundadas tanto nas 

universidades quanto nos campos de trabalho, e nos debates contemporâneos do Brasil e 

do Mundo. Seu comprometimento com o Projeto da Profissão é indispensável, suas 

ações precisam ir além do imediato, compreendendo as particularidades das demandas 

que lhe chegam, superando a burocratização, a superficialidade, articulando-se com os 

movimentos sociais, ganhando força e voz contra essa lógica cruel capitalista. Suas 

atuações são direcionadas ao acesso aos direitos, à educação, a informação, a promoção, 

proteção, recuperação e reabilitação e trabalha juntamente com uma equipe 

multidisciplinar. 

O Projeto Ético-Político do Serviço Social veio com o intuito de romper com o 

conservadorismo e foi construído sob o Código de Ética do Serviço Social, a Tradição 

Marxista, a Laicização da Profissão, a Liberdade e a Defesa dos Direitos Humanos.  Era 

necessária a criação de práticas e normas que norteassem os Assistentes Sociais, dando-

lhes a fundamentação necessária para uma formação com qualidade, suas ações não 

poderiam mais estar baseadas em moralismo, caridade e vinculados à Igreja Católica, 

mas na ética. Assim então, foi instituído esse acordo profissional apoiado pela ABPESS, 

pelo CFESS, CRESS, ENESSO e outras instituições.  

É importante que haja Assistentes Sociais especializados na Política do Idoso, 

porque fortalece um elo, uma rede de proteção ao mesmo, permitindo assim que este 

tenha sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Investir atenção em 

pesquisas na área do envelhecimento permite que haja um acompanhamento das 

mudanças expressivas na sociedade, haja vista o impacto que teremos com o 

crescimento acelerado da população idosa no Brasil, o que atingirá diretamente o 

mundo do trabalho, alterando o modo de vida das pessoas, interferindo no tempo de 

contribuição de serviço, nas aposentadorias, pensões e benefícios, na dinâmica nas 

cidades que precisam estar preparadas para receber mais pessoas de maior idade.   
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III. III- O Envelhecimento na Cidade e no Campo 

 A Carta de Ottawa (1986) afirma que são recursos indispensáveis para ter saúde: 

paz, renda, habitação, educação, alimentação adequada, ambiente saudável, recursos 

sustentáveis, equidade e justiça social. Assim sendo, a sociedade tida como saudável é 

aquela que consegue articular um conjunto de fatores culturais, sociais, políticos e 

econômicos em benefício de seus membros. 

É de responsabilidade do Estado que as pessoas tenham condições de viver de 

maneira digna, porém em uma sociedade capitalista as desigualdades compõem 

necessariamente esse sistema, são disparidades de classe, gênero e raça, tratadas 

extrema naturalidade. A meritocracia é enaltecida, o egoísmo impera, o homem perde 

sua capacidade de humanizar-se. Uma triste realidade que não temos ideia do quanto 

mal isso ainda poderá gerar. A sociedade que não se importa com seus membros está à 

beira de um precipício, estamos em guerra contra nós mesmos, caminhando para nossa 

destruição. Para que uma coletividade possa evidenciar um Envelhecimento Saudável é 

preciso que haja um pacto entre seus membros, cada um contribuindo para tornar os 

dias melhores, com ações e pensamentos que visam um ambiente limpo de 

corruptibilidades, e isso seria rever nossa relação com a política e com a ética.  

Para além de ideologias, podemos tentar pensar um envelhecimento sustentável, 

baseado em cinco pilares (CAMIZ, 2015), são eles: Dieta Saudável; Atividade Física 

Regular; Inserção Social; Saúde Emocional e Controle de Doenças. Deste modo é 

interessante conhecermos como se dá o processo de envelhecimento nesse contexto, 

baseado em alguns desses pilares, incorporando uma perspectiva de campo e de cidade 

ao mesmo e também o modo de reprodução da classe trabalhadora.  

Você tem fome do quê? A alimentação consumida pelas pessoas diz muito a 

respeito delas mesmas. Os produtos industrializados
27

 que invadiram nossas casas têm 

tido um impacto direto na nossa saúde, pois estão levando muitos a terem problemas 

                                                      
27

 Entre a população que consegue se alimentar, nos foi imposto uma padronização dos 

alimentos. Há quatrocentos anos, antes do advento do capitalismo, os humanos se alimentavam 

com mais de 500 espécies diferentes de vegetais. Há cem anos, com a hegemonia da revolução 

industrial, reduziu-se para 100 espécies diferentes de alimentos, que depois da lavoura passavam 

por processos industriais. E há trinta anos, depois da hegemonia do capitalismo financeiro em 

todo o mundo, hoje, a base de toda alimentação da humanidade está representada em 80% na 

soja, milho, arroz, feijão, cevada e mandioca. O mundo virou um grande supermercado, único. 

As pessoas, independentemente do lugar onde moram, se alimentam com a mesma ração básica, 

fornecida pelas mesmas empresas, como se fôssemos uma grande pocilga a esperar passivos e 

dominados a distribuição da mesma ração diária. (ENVOLVERDE, 2013, p. 01) 
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com obesidade, colesterol alto, diabetes, hipertensão, câncer, problemas renais e 

coronarianos. A vida cotidiana, estressante e corrida nos leva a desejar comer alimentos 

de preparo rápido e sem qualidade, estamos comendo mais e pior a cada dia, essas 

mudanças têm impactado as relações sociais (hoje raramente sentamos à mesa com os 

familiares para uma refeição e mais raro ainda é conseguir fazer isso sem interferência 

do uso incontido dos celulares) e também tem custado vidas. Produzimos mais 

alimentos, porém se tornaram privilégio de uma única classe. Sentimos mais fome hoje 

apesar de todo avanço tecnológico e desenvolvimento que já atingimos.  

Josué de Castro discute a questão da fome de forma muito incisiva, ao afirmar 

que a fome e a miséria são parte do processo capitalista de produção, quando: 

 “Comprova que a ocorrência da fome e da desnutrição da população não tinha 

relação com fatores naturais, mas sim políticos, sendo necessária a adoção de 

políticas de distribuição alimentar e a implantação da reforma agrária. [...] Ele 

demonstra como os processos de colonização e dependência econômica estão 

diretamente ligados à geração de pobreza e miséria extrema no mundo”. (PENA, 

2017, p. 01) 

Ainda sobre o tema, o Autor explica que a fome nada mais é que reflexo dos 

salários baixos, porquanto o salário seria pré-requisito para uma reprodução das 

condições mínimas de sobrevivência. Marx (2004, p. 82) já dizia que: “o trabalho 

produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador”. Nesta 

sociedade o dinheiro é condição essencial para uma vida digna, é a partir dele que se 

tem acesso aos bens e serviços, prioritariamente alimentação, habitação e vestuário, algo 

além disso já é tratado como superfluidade.  

A alimentação adequada é indispensável para que as pessoas possam viver, 

Josué de Castro, traz essa discussão no ano de 1932, em seu livro: Documentário do 

Nordeste, explicitando que “A alimentação habitual das massas trabalhadoras reduz-se 

a feijão, farinha, charque, pão, café e açúcar”. (CASTRO, 1937, p. 84). E chega a 

conclusão que:  

Qualquer pessoa que possua noções gerais de dietética e diante de um regime desta 

ordem, só tem uma pergunta a formular: “Como se pode comer assim e não morrer 

de fome?”. E só há uma resposta a dar, se bem que um tanto desconcertante: 

“Como? Morrendo de fome”. Realmente é essa alimentação insuficiente, carencial 

e desarmônica, usada pelas classes operárias, na área urbana, a causa principal do 

seu elevado índice de mortalidade. (CASTRO, 1937, p. 86) 
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 A fome do trabalhador certamente interferirá no seu desenvolvimento e de sua 

família, porque refletirá tanto na sua saúde, quanto na dos seus, impactando, por 

exemplo, no aprendizado da criança na escola, é óbvio que não há como se concentrar 

com a barriga roncando, a fome também causa irritabilidade, fraqueza, raquitismo, 

desnutrição, dor. A má alimentação na infância origina doenças que serão sentidas 

consecutivamente quando tais crianças constituírem-se adultos, bom, se lá conseguirem 

chegar...  

Não obstante, vale ressaltar que para Josué de Castro, a fome é considerada um 

tabu, um tema proibido. E, neste aspecto mostrou como muitas das causas de morte 

que são apresentadas como decorrentes de outros males não são mais do que 

mortes por fome seja direta ou indireta. (TAVARES, 2012, p. 11) 

 

Em contrapartida vivemos a cultura do desperdício, para Menezes (2015), 

“considerar o desperdício “normal" faz parte da cultura da desigualdade, da ideia de que 

isso é um fenômeno natural e de que aqueles que tudo têm são merecedores desta 

situação de abundância, enquanto que a falta das condições básicas para uma vida digna 

é o resultado da preguiça, do despreparo, da inércia dos pobres”. Um tabu que favorece 

e muito o capitalismo, enaltecendo a seletividade no acesso a riqueza socialmente 

produzida.  

E por falar em capitalismo, o agronegócio tem tido um papel muito importante 

para ele, gerando muito lucro
28

, em troca da destruição da natureza e também de todos 

nós. Em nome do avanço tecnológico e do desenvolvimento sócio-econômico, temos 

tido mais fome: 

[...] Pela primeira vez na história alcançamos a triste estatística de um bilhão de 

pessoas passando fome, todos os dias. Ou seja, 14% dos seres humanos não têm 

direito a sobreviver. E entre eles milhares de crianças e suas mães morrem a cada 

dia. (ENVOLVERDE, 2013, p. 01) 

 

Precisamos considerar a fome e entender a quem ela favorece. “Fome no Campo 

é perversa contradição histórica”, assim se intitula uma reportagem realizada pelo 

Diário do Nordeste ao então Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. O 

Ministro declara o interesse do Governo Lula em expandir o Agronegócio, em nome do 

                                                      
28

 Para se ter uma ideia, estima-se* que cerca de 21% de todo o PIB brasileiro em 2014, cerca de 

5,52 trilhões, seja oriundo dessa atividade, que se encontra em plena expansão, mesmo durante a 

crise que o país atravessa atualmente. (SILVA, 2017) 
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desenvolvimento nacional. Fala da participação da agricultura familiar na produção 

nacional, que é de 40% do valor bruto de produção, porém, contraditoriamente, mesmo 

com essa produção ainda existe muita fome no campo. Questionado sobre a escassez da 

água no semi-árido nordestino e um projeto que demandaria recursos naturais 

disponíveis, responde que o governo tem por estratégia apoiar toda a produção, ou seja, 

para o agronegócio tem água. Prossegue a entrevista afirmando que o governo respeita 

todos os agricultores familiares que lutam por um pedaço de chão para plantar, e diz que 

a meta é democratizar o uso da terra. Também comenta sobre as reivindicações das 

entidades representativas dos pequenos agricultores, quando esses reclamam da 

dificuldade no acesso ao crédito, e responde que: "É indispensável ter um rigor na 

oferta desse crédito para o público beneficiado". Deixando assim bem claro que a 

legislação favorece o grande latifúndio e que a distribuição de terras no Brasil é feita de 

maneira desigual. E essa é uma história repleta de pecados do lado de baixo do Equador. 

A alimentação tanto do campo quanto da cidade está comprometida pela 

industrialização, chegam a nossa mesa alimentos ricos em gordura ruim, açúcar, 

agrotóxicos e sódio. A comida virou um grande negócio e deixa de ter a função de só 

alimentar e passa principalmente a ser fonte de prazer.  

Nosso cérebro nos recompensa com doses de dopamina cada vez que comemos 

algo bem calórico, energético. É que no passado isso era questão de sobrevivência 

– havia pouca comida disponível, então quanto mais calórica ela fosse, melhor. A 

massa cinzenta dá essa mesma recompensa dopamínica depois do sexo ou de 

drogas pesadas. Por isso mesmo basta experimentar qualquer uma dessas coisas 

uma única vez para ter vontade de repetir. Com comidas energéticas, recheadas de 

carboidratos ou gorduras, não é diferente, você sabe. É impossível comer um só. 

(SUPERINTERESSANTE, 2016) 

 Rever como temos nos alimentado é de extrema importância, porque isso reflete 

na nossa saúde ao longo dos anos; optando por uma alimentação mais natural 

conseguiremos enfrentar o processo de envelhecimento mais dispostos. Caso isso não 

venha a ser uma prioridade, estaremos cavando nossa própria sepultura e também a dos 

nossos. Somos responsáveis pelo que consumimos.  

Segue algumas dicas da SUPERINTERESSANTE (2016) para que possamos (ao 

menos tentar) nos proteger dos Agrotóxicos
29

: 

                                                      
29

 Estes produtos foram desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial e extremamente 

utilizados na Segunda Guerra Mundial, como arma química. Após o término da guerra, estes 

passaram a ser usados como defensivo agrícola.  
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1. Prefira produtos locais. Frutas importadas, por exemplo, terão mais químicos para 

suportar a viagem e chegar em bom estado ao Brasil.  

2. Lave as frutas com esponja. Só água pode não ser o bastante para tirar os resíduos de 

pesticida. 

3. Compre produtos da época. As frutas que não são da estação recebem mais 

agrotóxicos para durar além da conta. 

4. Evite a beleza exagerada. Desconfie da fruta que parece obra de arte. Ela pode ter 

recebido mais agrotóxicos. 

Além da alimentação saudável, para alcançarmos um envelhecimento com mais 

qualidade de vida precisamos empregar energia na nossa Saúde Física, Psíquica e 

Emocional além de Estabelecer boas relações sociais, um conjunto de bons hábitos que 

poderão determinar não só maior longevidade, mas também dias melhores. E quanto 

custa um envelhecimento saudável? Qualidade na Alimentação, na Moradia, no Lazer, 

na Saúde, etc., a resposta é caro, custa caro. Entretanto, o ato de envelhecer não pode ser 

visto como algo seletivo e precisa ser considerado pelo Estado, o direito à vida nos é 

constituído por lei, Estatuto do Idoso, Cap. 1,  Art. 8
o
: “O envelhecimento é um direito 

personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação 

vigente”. E para isso, o mesmo precisa permitir que isso aconteça. As leis existem, falta 

a efetivação do Direito, que precisa ser considerado ainda que por vias judiciais. A Lei 

estabelecida no Estatuto do Idoso segue dizendo: 

Art. 3
o
 É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 

à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

                                                                                                                                                            

[...] No período pós-guerra, os vencedores programavam uma ampliação dos seus negócios, 

partindo das indústrias que se desenvolveram durante a guerra, sendo encontrada dentre elas, a 

indústria química. Havia fome na Europa, surgindo então a “revolução verde”, que tinha como 

objetivo fomentar a agricultura, resultando na produção de alimentos. Esta revolução 

desembarcou no Brasil na década de 1960. Estabeleceu-se por meio da imposição das fábricas 

de agrotóxicos e do governo nacional, sendo que o financiamento bancário para a aquisição de 

sementes era concedido apenas se o agricultor adquirisse também o agrotóxico e o adubo. Essa 

atitude resultou somente em uma contaminação ambiental, sem extermínio da fome. No ano de 

1970, diversas fábricas mundiais foram transferidas para o Brasil, país englobado entre os 5 

maiores consumidores de agrotóxicos do mundo.[...] Os agrotóxicos têm feito vítimas fatais, 

além de provocar aborto, malformação fetal, suicídios, câncer, dermatose, entre outras doenças. 

De acordo com a OMS, ocorrem 20.000 óbitos/ano devido à manipulação, inalação e consumo 

indireto de pesticidas, nos países em desenvolvimento, como o Brasil. (INFOESCOLA, 2017) 
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        Apesar da Responsabilização pela Pessoa Idosa ser fragmentada, somente o Estado 

é capaz de efetivar direitos e ele deve oferecer respostas que possam satisfazer as mais 

diversas necessidades dessa População. Melhorando o Saneamento da cidade, 

oferecendo transportes de qualidade, investindo em leitos nos hospitais, permitindo aos 

cidadãos terem acesso aos serviços que poderão lhe proporcionar uma vida melhor.   

Uma sociedade precisa cuidar dos seus membros, uma cidade que preocupa-se 

com seus idosos respeita seu próprio futuro. Nosso País ainda está muito aquém do que 

poderia oferecer ao seu povo de maior idade, na verdade a todos que compõem esta 

Nação, o desrespeito ainda reina por aqui. Segundo o Jornal Carta Capital em 

Reportagem dia 12/10/2014, o Brasil está na posição de número 58 nos países melhores 

para idosos, isso indica que precisamos melhorar muito ainda: 

Os melhores países para os idosos são: Noruega, Suécia, Suíça, Canadá e 

Alemanha; os piores, Tanzânia, Malaui, Palestina, Moçambique e Afeganistão. O 

Brasil está em 58º, bem atrás de Chile (22º), Uruguai (23º) e Argentina (31º), mas à 

frente do Paraguai (61º). 

Na Noruega, onde há 1,1 milhão de pessoas com mais de 65 anos (21% da 

população), 100% recebe auxílio financeiro do governo, em média mil dólares por 

mês.  Ao chegar aos 60 anos, a expectativa é de se viver mais 24 anos, 17,4 deles 

com saúde plena; 71% estão empregados e 99,4% têm alta escolaridade. Lá, 96% 

dos idosos sentem-se livres e 86% andam sozinhas à noite nas ruas com segurança. 

(CARTA CAPITAL, 2014) 

 

III. IV- O Envelhecimento na Capital Nacional do Petróleo 

III. IV. I- Breve História do Município de Macaé: 

[...] No início da década de 1970, Macaé vive um novo momento econômico a 

partir da descoberta do petróleo na Bacia de Campos, plataforma continental 

brasileira. Esse fenômeno trouxe um grande impulso à economia local sendo foco 

de interesse da Petrobras que se instalou no município fazendo de Macaé uma das 

cidades que mais contribuem na geração de riquezas do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Desta forma, Macaé se impulsiona internacionalmente e faz com que o Brasil 

consiga se tornar independente na questão do consumo de combustíveis e o coloca 

como um dos mais avançados na tecnologia de prospecção em águas profundas e a 

cidade se transforma na principal responsável pela extração de petróleo no país. 

 

A cidade passou por um boom industrial no setor petrolífero, principalmente a 

partir da quebra do monopólio do petróleo no segmento E&P pela lei 9.478, de 6 

de agosto de 1997. Esta expansão culminou no crescimento demográfico da cidade 

fazendo a população chegar a 217.951 mil habitantes, segundo os dados do IBGE 

2012. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita ultrapassa os R$ 50 mil. Por conta 
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deste cenário, 10% da sua população são de estrangeiros, além de receber a cada 

dois anos a Feira Brasil Offshore, terceiro maior evento do setor no mundo. 

 

Apesar do nome “Bacia de Campos”, é em Macaé que se situam as instalações da 

Petrobras e as empresas do setor offshore, que até o ano de 2011, somavam em 276 

indústrias. Da bacia são extraídos 80% do petróleo brasileiro e 47% da produção de 

gás natural do país, motivo este que levou a mídia e especialistas a conferir à 

Macaé o título de “Capital Nacional do Petróleo”.  

 

Nos últimos dez anos, Macaé cresceu economicamente 600% o que revela uma 

constante evolução da cidade. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

em 2008, Macaé foi considerada a nona melhor cidade do Brasil para trabalhar e, 

segundo o Atlas do Mercado Brasileiro, foi avaliada como a cidade mais dinâmica 

do Estado do Rio de Janeiro e a segunda do país. Os critérios da pesquisa dos 

municípios compreendem investimentos sociais em saúde, educação, habitação, 

ciência e tecnologia e a capacidade de compra. (PREFEITURA DE MACAÉ, 

2017) 

 

III. IV. II- Perfil dos Idosos em Macaé 

Segundo um levantamento realizado, no período de 11-18/03/2016, no Programa 

de Atenção Integral à Saúde do Idoso (PAISI), na Cidade de Macaé, das 20 pessoas que 

foram aleatoriamente selecionadas para compor o Perfil dos Idosos da Cidade, 19 eram 

do Sexo Feminino e 01 do Masculino. Tinham Idade entre: 60-69 anos, 07 pessoas; 70-

79 anos, 08; 80-89 anos, 04 e 90-99 anos, 01 pessoa. 02 eram Negras; 07 Brancas; 03 

Pardas; Não declaradas: 08.  Sobre sua naturalidade: RJ: 15; PA: 01; PB: 01; SP: 01; 

MA: 01; Não declarada: 01. Cidade atual: Macaé: 19; Trajano de Moraes: 01. Religião: 

Católica: 11; Evangélica: 06; Espírita: 01; Testemunha de Jeová: 01; Sem Religião: 01. 

Escolaridade: Ensino Fundamental: 12; Ensino Médio: 03; Analfabeto: 04; Não 

declarada: 01. Estado Civil: Casado: 05; Divorciado: 03; Solteiro: 01; Viúvo: 11. 

Situação Previdenciária: Aposentado/Pensionista: 11; BPC: 05; Sem Vínculo: 01; 

Trabalhando: 03. Amparados pela Família: Sim: 16; Não: 04. Sentem-se tristes: Sim: 

16; Não: 03.  Não respondeu: 01. Sentem-se sós: Sim: 08; Não: 10; Não respondeu: 02. 

Fazem acompanhamento de Saúde na rede do Município de Macaé: Sim: 16; Não: 04. 

Se possuíam Plano de Saúde: Não: 14; Sim: 02. Realizam atividades para se distrair: 

Sim: 15; Não: 03; Não respondeu: 02.  Quais atividades realizam: Religiosa: 09; 

Assistem TV: 03; Leitura: 01; Artesanato: 01; Atividade Física: 01; Natação: 01; 

Passeio: 01. (ALMEIDA, 2016, p. 09-10) 
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III. IV. III- Rede de Proteção ao Idoso do Município: 

A Rede de Proteção ao Idoso era administrada principalmente pela Subsecretaria 

do Idoso, Conselho Municipal do Idoso e também pela Coordenadoria da Terceira 

Idade, além do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e em parceria recebiam as 

demandas dos idosos de maneira ampla, porém após uma reforma administrativa no 

Município, a Subsecretaria foi extinta em julho de 2015 e a Coordenadoria funcionou 

somente até Dezembro de 2016, assim as responsabilidades ficaram divididas entre 

CRAS (Proteção Social Básica), CREAS (Proteção Social Especial) e Conselho 

Municipal do Idoso. Além dos demais Programas que compõem a Rede e que 

fortalecem a Atenção ao Idoso, são eles: Centro de Convivência do Idoso (CCI), CRD 

(Centro de Referência ao Diabético), Farmácia Popular Central de Macaé, Programa de 

Atenção Integral à Saúde do Idoso (PAISI), Programa de Atendimento Domiciliar 

Terapêutico (PADT), Programa Municipal DST/AIDS, Núcleo Municipal de Saúde 

Integrativa  etc. Segue como funcionavam e como funcionam alguns dos Programas do 

Município.  

Antes da Reformulação: 

 Conselho Municipal do Idoso 

Tem como objetivo principal propor políticas e atividades de proteção e 

assistência aos idosos. Recebe reivindicações e denúncias, informa e orienta a 

população idosa acerca de seus direitos. Desenvolve campanhas educativas junto 

à sociedade e apoia a luta dos idosos por suas reivindicações. 

 

 Coordenadoria da Terceira Idade 

Tinha entre suas atividades: encontros, passeios, palestras, participação em aulas 

de música, artesanatos, aulas de culinária, danças, desfiles, atividades físicas, 

dinâmicas em grupo, comemorações de datas festivas, caminhadas, músicas, 

teatro, entre outras, com o objetivo de melhorar a integração do idoso, por meio 

dos Grupos da Terceira Idade.  
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 Subsecretaria do Idoso  

Oferecia plantões de Serviço Social e Jurídico, além de atendimento psicológico, 

recebimento e apuração de denúncias de maus tratos a pessoa idosa e também 

cadastramento do passe interestadual. 

Programas e Projetos: 

 Programa Valorização do Idoso 

 Projeto de Assistência ao Idoso Acamado 

 Projeto Ligue Idoso Ouvidoria 

 Projeto Oficina de Memória: Oficinas de Leitura e Escrita e de Habilidades 

Comunicativas 

 Projeto Perfil do Idoso Macaense 

 Projeto Plantão Assistencial ao Idoso 

Após a Reformulação: 

 Centro de Convivência do Idoso Elisa Lamoglia 

O Centro de Convivência nasce em 12/06/2012 no bairro da Ajuda de Baixo, para 

oferecer diferentes tipos de ações para a terceira idade, incluindo cursos, atividades 

recreativas e atendimento médico, com o objetivo de promover a pessoa idosa o 

fortalecimento do vínculo com a família, sua socialização e sua autonomia. Acolhe 

idosos ativos, a partir dos 60 anos, em sua maioria mulheres moradoras do bairro e 

adjacências, via demanda espontânea e também encaminhamento da Rede. Em 2013 

realizou 990 atendimentos, essa média de atendimento continua, tais atendimentos são 

intermitentes, pois os idosos tem opção de escolher entre os serviços oferecidos, são 

eles: Academia, Acupuntura/ Auriculoterapia, Alongamento, Fisioterapia, Grupo de 

Convivência, Musculação, Nutrição, Oficinas de Memória e Artesanato, Odontologia, 

Terapia Ocupacional. Ainda não é realizado pela equipe nenhum trabalho voltado a 

sensibilizar a Comunidade da Ajuda de Baixo quanto aos assuntos direcionados aos 

Direitos dos Idosos.  

Segundo a Coordenadora do Centro de Convivência, a Assistente Social Marilene 

Goes, os idosos que frequentam o CCI sentem-se como parte do Projeto, apesar de 

haver abandono de alguns nas atividades, em maioria eles dão um retorno positivo 

http://www.macae.rj.gov.br/desenvolvimentosocial/conteudo?id=2168
http://www.macae.rj.gov.br/desenvolvimentosocial/conteudo?id=2169
http://www.macae.rj.gov.br/desenvolvimentosocial/conteudo?id=2170
http://www.macae.rj.gov.br/desenvolvimentosocial/conteudo?id=2171
http://www.macae.rj.gov.br/desenvolvimentosocial/conteudo?id=2171
http://www.macae.rj.gov.br/desenvolvimentosocial/conteudo?id=2172
http://www.macae.rj.gov.br/desenvolvimentosocial/conteudo?id=2173
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quanto às ações realizadas, como exemplo de uma idosa que frequenta o Centro há 

quase cinco anos e não se enxerga sem o mesmo. A Coordenadora aproveita o momento 

para falar da sua Tese de Mestrado, onde enfatiza a necessidade de um Centro Dia
30

 no 

Município, o que auxiliaria as famílias no cuidado ao Idoso, em virtude desta receber 

uma responsabilidade maior do que pode abraçar. O Projeto chegou a ser aprovado pelo 

Município e chegou até a fase de licitação, porém foi embargado devido aos cortes 

orçamentários do Município. 

A proposta da criação de um Centro Dia para o Município seria excelente para 

atender demandas que as famílias vulnerabilizadas não conseguem suprir, uma vez que 

precisam preocupar-se em trazer o sustento para casa, haja vista os rendimentos dos 

idosos não conseguirem prover as necessidades deles próprios quanto mais as de toda a 

família. Essas famílias vivem o dilema de trabalhar ou cuidar integralmente da pessoa 

idosa, acontece até de serem denunciadas por negligência, como afirma a Marilene. É 

importante ressaltarmos que as Políticas para Idosos possuem um viés mercantilizado, 

como exemplo pode-se citar uma reportagem da Band, exibida em 05/07/2016, que 

informa o quanto pode custar, por idoso, um Centro-Dia: 5.000,00/ Mês, obviamente 

explicitando que o acesso é restrito a uma determinada classe, negando o direito de uma 

melhor qualidade de vida aos demais. 

 Conselho Municipal do Idoso (CONIM) 

 

O Conselho Municipal do Idoso é o órgão máximo, de caráter permanente, que 

exerce funções de natureza deliberativa, normativa, consultiva, colaboradora e de 

assessoramento ao Poder Executivo, na coordenação, formulação, planejamento, 

supervisão e avaliação da Política Municipal do Idoso de Macaé, especificamente 

quanto à aplicação da Lei Federal nº 8842/94 (Política Nacional do Idoso). 

 

 

                                                      
30

 O Centro Dia de Referência para pessoas com deficiência é uma unidade de serviço do SUAS 

vinculada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. Seu objetivo 

é ofertar, durante o dia, cuidados pessoais a jovens e adultos com deficiência em situação de 

dependência como forma de suplementar o trabalho dos cuidadores familiares. Oferece ainda 

um conjunto variado de atividades de convivência na comunidade e em domicílio com o 

objetivo de ampliar as relações sociais e evitar o isolamento social. 
(SDH, 2017) 
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Papel do Conselho:  

Tem Caráter Público; É um Instrumento Democrático; Exerce o Controle Social; É 

Autônomo em suas Ações.  

Objetivos: 

 Defender os direitos da pessoa idosa, previstos em Lei; 

 Exercer o controle democrático das ações e omissões do Poder Público e da 

Sociedade referentes aos direitos dos idosos;  

 Zelar pelo cumprimento do princípio constitucional da participação popular, 

voltado para o segmento idoso; 

 Exercer intermediação estratégica entre os demais organismos de participação 

democrática. 

Atribuições: 

 Formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar a Política Municipal dos Direitos do 

Idoso, zelando pela sua execução; 

 Elaborar proposições, objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à Política 

Municipal dos Direitos do Idoso; 

 Indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento municipal quanto às 

questões que dizem respeito ao idoso; 

 Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas constitucionais e legais referentes 

ao idoso, sobretudo a Lei Federal no. 8.842, de 04/07/94, a Lei Federal no. 10.741, de 

1º./10/03 (Estatuto do Idoso) e leis pertinentes de caráter estadual e municipal, 

denunciando à autoridade competente e ao Ministério Público o descumprimento de 

qualquer uma delas; 

 Fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao 

idoso, conforme o disposto no artigo 52 da Lei no. 10.741/03. 

 Propor, incentivar e apoiar a realização de campanhas, eventos, estudos, 

programas e pesquisas voltados para a promoção, a proteção e a defesa dos direitos do 

idoso; 

 Inscrever os programas das entidades governamentais e não-governamentais de 

assistência ao idoso; 

 Estabelecer a forma de participação do idoso residente no custeio da entidade de 

longa permanência para idoso filantrópica ou casa-lar, cuja cobrança é facultada, não 
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podendo exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de 

assistência social percebido pelo idoso; 

 Indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no Fundo 

Municipal dos Direitos do Idoso, elaborando ou aprovando planos e programas em que 

está prevista a aplicação de recursos oriundos daquele. 

 Zelar pela efetiva descentralização político-administrativa e pela participação de 

organizações representativas dos idosos na implementação de política, planos, 

programas e projetos de atendimento ao idoso; 

 Elaborar o seu regimento interno. 

 Cabe, ainda, ao Conselho participar ativamente da elaboração das políticas 

públicas de atendimento ao idoso, velando pela sua inclusão nas peças orçamentárias 

municipais (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 

Orçamentária Anual – LOA), observando se a dotação orçamentária destinada à 

construção da referida política é compatível com as reais necessidades e prioridades 

estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento, entre outras atribuições que se 

apresentem. 

  

 Do Fundo Municipal de Direitos do Idoso: 

Art. 17. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Direitos do Idoso: 

I – recursos provenientes de órgãos da União ou dos Estados vinculados à Política 

Nacional do Idoso; 

II – transferências do Município; 

III – as resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou jurídicas; 

IV – rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos 

disponíveis; 

V – as advindas de acordos e convênios; 

VI - as provenientes das multas aplicadas com base na Lei n. 10.741/03; 

VII – outras.   

Fonte: Ministério Público RN, 2007. 
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 Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso (PAISI) 

O Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso está vinculado à Prefeitura 

Municipal de Macaé/Secretaria Municipal Especial de Saúde. O objetivo da Instituição 

é a saúde física, psíquica e social da pessoa idosa, com ações de promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação. Foi idealizado e fundado pela médica especializada em 

geriatria e gerontologia, Ana Lúcia Rodrigues Jardim, em abril de 2002. A Instituição 

conta com uma equipe técnica multiprofissional, dentre ela três Assistentes Sociais.  Em 

18/05/2017 já haviam sido registrados 3.968 atendimentos.  

Os idosos conhecem o Programa através de encaminhamento de outras unidades de 

saúde para geriatria e também via demanda espontânea, os que possuem mais de 80 

anos não necessitam de encaminhamento. O usuário é inserido no programa por meio da 

Triagem, que é realizada, na sua maioria, por Assistentes Sociais, o instrumento 

utilizado é a folha de coleta de dados cujo objetivo é traçar o perfil do idoso. Após a 

acolhida, é agendada a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), essa é realizada com o 

intuito de conhecer a vulnerabilidade do usuário, o que resultará em uma intervenção 

continuada, interrompida somente com o óbito do idoso ou por seu não comparecimento 

ao Programa. 

O PAISI atende a população idosa com o objetivo de proporcionar condições para 

um envelhecimento saudável e digno, oferecendo ao usuário condições de ter suas 

capacidades cognitivas, funcionais e sociais melhor desenvolvidas, podendo viver mais 

e melhor. Os idosos têm acesso à fisioterapia, terapias de dança, canto, memória, 

psicoterapia, artesanato, etc. No Programa também é trabalhado a convivência social do 

idoso, partindo do pressuposto que a participação social é de extrema importância para 

garantia de direitos, resgatando no idoso o interesse pela cidadania. 

Além disso, os idosos também têm acesso a aparelhos de órtese e prótese, fraldas, 

encaminhamentos para as mais diversas especialidades na rede de atendimento do 

Município, são eles: Programas Especiais de Saúde e Educação em Saúde, Unidades 

Básicas de Saúde, Centros de Referência, Unidades de Emergência, Vigilância Em 

Saúde (Epidemiológica, Sanitária, Nutricional), Programa de Saúde da Família. E 

também fora dele, em redes de âmbito estadual e federal, como exemplo os Municípios 

de Campos, Rio das Ostras e Natividade. Para manter-se o Programa depende de verba 
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pública que varia de acordo com o número de atendimentos da Instituição. O PAISI não 

possui reservas financeiras e se sustenta através da arrecadação de impostos pelo 

Governo e também por doações eventuais de uma senhora chamada Ana que, com apoio 

do Centro Espírita, arrecada fraldas, órteses e próteses para a Instituição. 

A política pública de saúde tem encontrado notórias dificuldades para sua 

efetivação, como a desigualdade de acesso da população aos serviços de saúde, o 

desafio de construção de práticas baseadas na integralidade, os dilemas para 

alcançar a equidade no financiamento do setor, os avanços e recuos nas 

experiências de controle social, a falta de articulação entre os movimentos sociais, 

entre outras. Todas essas questões são exemplos de que a construção e 

consolidação dos princípios da Reforma Sanitária permanecem como desafios 

fundamentais na agenda contemporânea da política de saúde. (CFESS, 2010, p.21) 

 

 Percalços pelo Caminho- Entrevistas 

Segundo Entrevista realizada para fim desse trabalho, a Senhora Libânia 

Teixeira, 75 anos, responde o seguinte sobre o Tema: Como é envelhecer em 

Macaé? 

-A estrutura advinda da Prefeitura é boa, gosto do clima, dos idosos, do 

Programa da Família. O que atrapalha é a burocracia no acesso aos serviços. O 

Pessoal Administrativo não sabe lidar com o idoso, não tem educação. É um 

massacre! Quando fui questionar, por exemplo, a demora na marcação de um 

exame, uma funcionária exclamou: “Vocês velhos são engraçados, não votam mais 

e querem direitos”. Claro que fiz questão de retornar lá com meu comprovante de 

votação, além de ter falado poucas e boas para ela. Em outro momento, após uma 

queda na rua, fui ao médico que ao examinar minha costela disse: “sua costela é 

velha!”. O respondi que só não tenho velha a vontade de viver; claro que achei um 

desrespeito o que ele me disse. Já em outra situação, quando eu reclamava de um 

serviço, a funcionária me retrucou dizendo: “É de graça, agradeça!”. Acredito que 

os servidores precisam fazer uma reciclagem!  

Também a contribuição da Assistente Social Aracely Pessanha, do PAISI, 

respondendo a respeito da Saúde no Município:  

-A saúde está ruim! Falta de suporte: nos remédios, nos exames, nas cirurgias, 

nas consultas, também na falta de especialistas como Psiquiatra e Neurologista. O 
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usuário até consegue realizar a consulta, porém esbarra no acesso aos demais 

serviços. E quanto a esses impasses do Município, temos orientado os usuários a 

Recorrerem Judicialmente e a procurarem a Ouvidoria. Quanto Profissionais da 

Rede, temos nos articulado a fim de agilizarmos os Processos. Penso que os idosos 

poderiam participar mais nos conselhos, junto aos vereadores, para assim dar voz as 

suas demandas.  

E por último, o posicionamento da Fonoaudióloga Mariléa Ramos, Presidente do 

Conselho do Idoso, sobre a Rede de Proteção do Município: 

- O Conselho e a Subsecretaria foram os pioneiros no atendimento aos idosos 

com violação de seus direitos. E sempre trabalhamos juntos com o MP, CREAS, 

CEAM, CRAS e a Rede de Saúde.                         

 Quanto ao Centro Dia é uma política prevista na Política Nacional do Idoso e 

está em trâmite na Alerj o projeto de lei para o Estado e os demais municípios. 

Tanto nas Conferências do Idoso e de Saúde é prioridade a Criação do Centro Dia 

no Município. É uma política prevista na Política Nacional do Idoso que ainda não 

conseguimos implantar em Macaé.                        

Referente ao Fundo Municipal do Idoso, Macaé foi pioneiro. Tivemos Fundo 

Municipal do Idoso até 2007 e ainda não conseguimos retomar. É uma das 

prioridades do Conselho principalmente depois da criação do Fundo Nacional.          

                

 A Crise no Município e os Impactos nas Políticas Públicas 

 

A crise também chegou a Macaé
31

, percebe-se o temor pelas ruas, praças, 

empresas e casas, a cidade parece não acreditar no que está acontecendo, aumento da 

população em situação de rua, da informalidade, pessoas retornando para suas 

cidades, muitas empresas fechadas, sequencias de demissões, o centro comercial em 

dias normais está morto, assim como a esperança de muitos. Cortes e mais cortes da 

gestão para justificar a sobrevivência da cidade. Pressões por todos os lados. E assim 

                                                      
31 Para compreender a atual dinâmica da cidade, recomenda-se a Reportagem da Globo News: 

“Gabeira: Como a crise afeta Macaé, a capital brasileira do petróleo”. Disponível em: 

http://g1.globo.com/globo-news/fernando-gabeira/videos/v/gabeira-como-a-crise-afeta-macae-a-

capital-brasileira-do-petroleo/4037224/. 
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como as demais Políticas Sociais, não foi diferente com a Política de Proteção ao 

Idoso do Município, faltam profissionais, medicamentos, instrumentos para a 

realização dos trabalhos, alguns materiais encontram-se sucateados (ANEXO IIII), 

um desrespeito tanto com os profissionais quanto com os usuários.  

O investimento em Políticas Sociais Públicas é de suma importância para que a 

população tenha condições de sobrevivência, os salários não conseguem por si só suprir 

as necessidades das famílias, imagina agora com a ausência deste. Ter acesso aos 

direitos básicos é oferecer condições para que as pessoas tenham sua dignidade 

respeitada. Quando o Estado se ausenta de garantir tais direitos abre guarda a barbárie. 

O mercado, a igreja e o terceiro setor se apropriam, cada um a seu modo, das 

responsabilidades que caberiam aquele.  

 
Desde a democratização do Brasil e a promulgação da CF/1988, embora tenhamos 

evoluído do ponto de vista econômico, estamos longe de ser um país justo: dados 

do IBGE atestam que cerca de 16 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de 

pobreza. E, se temos a comemorar a saída recente de 40 milhões de brasileiros da 

pobreza, isso ainda se dá apenas pelo recorte econômico, pois as mazelas sociais, a 

desigualdade nas oportunidades de trabalho e de estudo e os piores índices de 

condição de vida e de saúde, ainda são a marca do grupo que ascende à classe C. 

Se pensarmos que muitos ganham R$70,00 ao mês, ou seja, R$2,33 ao dia para 

comprar alimento, saúde, lazer, educação, etc., nota-se que o país não proporciona 

condições sociais mínimas à maioria da sua população. Essa pseudo-igualdade dos 

recém-chegados à classe C ao consumir artigos supérfluos (aparelhos 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos e outros bens móveis) esconde uma radical 

desigualdade no acesso a direitos sociais. Logo, é dever de cidadania buscar, 

incansável e democraticamente, a execução de políticas eficientes para superar essa 

desigualdade de acesso a serviços públicos fundamentais, que o Estado deveria 

prestar de forma equânime. 

[...] Por isso mesmo, essa cidadania se materializa na construção de políticas 

públicas, com alicerces fundados em um dos princípios constitucionais mais caros 

à CF/1988: a soberania popular. Essa alternativa para a construção de uma nova 

legitimidade popular, com verdadeira e autêntica contribuição cidadã se faz pelos 

Conselhos, espaços públicos em que governo e sociedade devem trabalhar em 

favor do bem comum. (ALCANTARA e GIACOMIN, 2014, p. 145-147) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A perspectiva de vida aumentara, o que incide em repensarmos como estamos 

lidando com essa mudança e também com as que estão por vir. O presente trabalho traz, 

portanto, a discussão de como tem se dado o processo de envelhecimento na sociedade 

capitalista contemporânea, um retrato estigmatizado da relação antagônica entre capital 

e trabalho, onde somos medidos pelo que produzimos e podemos consumir. As 

desigualdades sociais são evidenciadas nesse sistema, pessoas são coisificadas e as 

relações sociais ficam enfraquecidas. As responsabilidades sociais tornam-se 

descentralizadas, a questão social é vista como interesse mercantil, as políticas sociais 

são precarizadas, os indivíduos culpabilizados e o assistencialismo enaltecido, como 

forma de descaracterizar a conquista de direitos.  

Aos Assistentes Sociais, com todos os percalços no seu espaço ocupacional, 

cabe um posicionamento ético-político frente a todos os desafios do acesso e garantia 

dos direitos, precisamos estar unidos e fortes em prol dos interesses da classe 

trabalhadora. Sendo essa a nossa Incumbência a façamos com ousadia, seriedade, 

respeito, sem vacilar e com honra.  

 

Entendemos que os limites da autonomia técnico-profissional não se confundem 

com as possibilidades de construção de uma consciência crítica das relações que 

marcam a inserção dos Assistentes Sociais no mundo do trabalho profissional. Se 

aparentemente este é um limite para pensar numa profissão que se politiza e 

articula princípios e estratégias compatíveis com os valores que defende, 

inegavelmente há uma diferença entre a elaboração teórico-política e sua 

implementação prático-operativa. Contudo, o sujeito profissional pode enriquecer 

suas objetivações e, como qualquer trabalhador assalariado, acionar práticas 

político-organizativas de resistência e luta que tenham incidência na mudança dos 

processos reais em que se localiza o cotidiano profissional. Pensamos ser este o 

sentido da existência de um projeto profissional que, articulado a um projeto de 

sociedade, objetiva-se na sua particularidade. (MOTA, 2012, p. 43)  

 

 

Um Envelhecimento Saudável supõe condições mínimas de sobrevivência, e 

para tal os salários precisariam suprir a reprodução da classe trabalhadora, o que não 

ocorre, acarretando uma velhice aquém do que seria viver com dignidade. As leis até 

existem, porém por si só não compreendem o atendimento das necessidades da 

população. Envelhecer não pode ser direito exclusivo de uma classe, as pessoas têm o 

direito de envelhecer e de todos é essa responsabilidade, apesar do peso do direito à vida 

ser efetivado somente pelo Estado.  
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Muitos são os desafios para viver em uma sociedade que não reconhece o idoso 

como dotado de direitos, primeiro precisaríamos tratá-lo como pessoa, e depois respeitá-

lo como cidadão que é, reconhecendo suas limitações, superações, angústias, medos e 

autonomia. A família é uma grande influenciadora nessa etapa, apesar de não ser 

simples lidar com tantas mudanças relacionadas ao envelhecimento, é de suma 

importância que o idoso sinta-se confortável para enfrentar todos os percalços que 

perpassam a última etapa da vida, e para tal a família precisa estar forte nessa luta. 

Quando tiver dúvida de como tratar um idoso, coloque-se no lugar dele... Pense que 

você pode proporcioná-lo os melhores ou piores dias de sua existência.  

Saber lidar com a morte ainda é algo muito difícil, porém precisamos aprender 

como é conviver sem a presença de pessoas que tanto significaram para nós, sem peso, 

gratos por ter tido a oportunidade de conviver com elas e ter aprendido alguma lição. A 

morte não tem idade, sexo, gênero ou classe social, ela chega para todos, para uns mais 

cedo para outros mais tarde, temos que saber, portanto, o que fazemos nesse intervalo. 

Será mesmo que vale a pena nos aborrecermos com coisas tão mesquinhas? Será que 

estamos empregando energias nas coisas certas? Que horas faremos aquilo que tanto 

amamos? Que momento tiraremos um tempo só para nós? Quando resgataremos aquele 

sonho adiado por diversas vezes por falta de tempo e/ou dinheiro? Será que temos tanto 

tempo assim para perder? É necessário reaprendermos a viver.  

Não somos perfeitos, nem sabemos todas as respostas, não temos tudo o que 

gostaríamos, já machucamos pessoas, já fomos machucados; tivemos nossa fase de 

querer ganhar o mundo, e também a de querer fugir dele e ficar quietinho na cama 

quente; já achamos que nossos pais estavam errados, e notamos de outra vez que a 

sabedoria estavam em suas palavras; houveram dias que quiséssemos que não 

acabassem, e outros que nunca tivessem existido; amamos e também deixamos de amar; 

rimos, choramos, corremos, pulamos, brincamos, perdemos, conquistamos, erramos, 

acertamos. O que importa é que a cada dia temos uma nova chance, um novo tempo 

para desfrutar a vida, o façamos conscientemente, compreendendo que um dia será 

nossa última oportunidade. Nisso está a grande incógnita da nossa existência: não 

sabemos quando morreremos, portanto, estejamos mais dispostos a arriscar no acaso.  

A Maravilhosa Cantora Edith Piaf, empresta sua voz a um Clássico Francês: 

Non, Je Ne Regrette Rien, uma espetacular interpretação, talvez um Hino à Vida, 

enfatizando sobre a arte de recomeçar do zero sempre que necessário, sem peso e sem 

cobranças!  



64 

 

 

Non, Je Ne Regrette Rien 

 

Non! Rien de rien 

Non! Je ne regrette rien 

Ni le bien, qu'on m'a fait 

Ni le mal, tout ça m'est bien égal! 

 

Non! Rien de rien 

Non! Je ne regrette rien 

C'est payé, balayé, oublié 

Je m'en fous du passé 

 

Avec me souvenirs 

J'ai allumé le feu 

Mes chagrins, mes plaisirs 

Je n'ai plus besoin d'eux 

 

Balayés les amours 

Avec leurs trémolos 

Balayés pour toujours 

Je repars à zéro 

 

Non! Rien de rien 

Non! Je ne regrette rien 

Ni le bien, qu'on m'a fait 

Ni le mal, tout ça m'est bien égal! 

 

Procure refletir como tem conduzido seus dias, sobre como gostaria de ser 

lembrado quando findar seu fôlego de vida. O que você realmente tem significado para 

sua família, amigos e conhecidos. Verdadeiramente não sabemos quando sucederá o 

nosso fim, por isso é tão importante considerarmos o hoje, pois o amanhã é incerto... 

Pedir perdão, agradecer, dizer que sente falta, chamar para um café, dar um abraço, 

escrever uma carta, abrir um sorriso, são mais importantes do que imaginamos. Adquira 

um animal de estimação se for preciso, viaje por lugares que não conhece, revisite 

aqueles que te marcaram, registre seus momentos em fotos, ouça os pássaros cantar, 

tente pescar, nadar, pular de paraquedas, construir alguma coisa, escrever ou ler sobre 

Não! Eu não lamento nada 

Não! Absolutamente nada 

Não! Não lamento nada 

Nem o bem que me fizeram 

Nem o mal, isso tudo me é bem indiferente! 

 

Não! Absolutamente nada 

Não! Não lamento nada 

Está pago, varrido, esquecido 

Que se dane o passado! 

 

Com minhas lembranças 

Acendi o fogo 

Minhas mágoas, meus prazeres 

Não preciso mais deles! 

 

Varridos os amores 

E todos os seus tremores  

Varridos para sempre 

Recomeço do zero 

 

Não! Absolutamente nada 

Não! Não lamento nada 

Nem o bem que me fizeram 

Nem o mal, isso tudo me é bem indiferente! 
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algo que dê prazer. Desobedeça a ordens algumas vezes, talvez você se arrependa disso, 

ou talvez não. Faça amor; experimente estabelecer novas amizades (as pessoas podem 

ser bem mais interessantes que imaginamos), conheça outras culturas; Seja mais 

tolerante; Mande à merda às vezes, alivia! Tente; Saia pra dançar, pra beber, pra 

brincar; Veja o Mar; Dê altas e boas gargalhadas; Inscreva-se na Academia ou desista 

dela de vez; Procure elogiar mais, falar menos, observar o que te faz bem; Fuja do 

consumismo, do que é monótono e comum; Tente ser feliz, se ainda não conseguiu, 

tente de novo! Procure viver para além do capitalismo. A vida é bela, você pode ao 

invés de reclamar dos espinhos, contemplar a beleza e o perfume das flores que estão no 

seu caminho. Vambora tentar?! 

Para finalizar deixo um trecho de Minha Música Preferida, uma Homenagem a 

um dos Melhores Compositores e Cantores da Música Popular Brasileira, Angenor de 

Oliveira, popularmente conhecido como Cartola. Preciso me Encontrar: 

Quero assistir ao Sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar, 

eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar! Vou por aí a procurar sorrir 

pra não chorar, se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar, depois que 

me encontrar.                                                                                                     
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ANEXOS 

Anexo I- Perfil dos Idosos Brasileiros.  
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Anexo II- Saúde dos Homens. 
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Anexo III- Estas fotos são no Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso (PAISI) e 

foram realizadas para composição do Trabalho de Estágio da UFF. Retiradas no 

Segundo Semestre de 2015, por Juliana Almeida. 
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