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Buscando um novo rumo 

Que faça sentido 

Nesse mundo louco 

Com o coração partido eu 

Tomo cuidado 

Pra que os desequilibrados 

Não abalem minha fé 

Pra eu enfrentar 

Com otimismo essa loucura 

Os homens podem falar 

Mas os anjos podem voar 

Quem é de verdade 

Sabe quem é de mentira 

Não menospreze o dever 

Que a consciência te impõe 

Não deixe pra depois 

Valorize a vida 

Resgate suas forças 

E se sinta bem 

Rompendo a sombra 

Da própria loucura 

Cuide de quem 

Corre do seu lado 

E quem te quer bem 

Essa é a coisa mais pura 

Fragmentos da realidade 

Estilo mundo cão 

Tem gente que desanda 

Por falta de opção 

E toda fé que eu tenho 

Eu tô ligado 

Que ainda é pouco 

Os bandidos de verdade 

Tão em Brasília tudo solto 

Eu faço da dificuldade 

A minha motivação 

A volta por cima 

Vem na continuação 

O que se leva dessa vida 

É o que se vive 

É o que se faz 

Saber muito é muito pouco 

"Stay Will" esteja em paz 

 

Pontes Indestrutíveis 

(Charlie Brown Jr.) 

http://letras.mus.br/charlie-brown-jr/
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RESUMO 

 

 Este estudo tem como objetivo apresentar e analisar as características da Casa 

dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, trabalhando através de sua inserção na lógica 

do chamado “terceiro setor” por se tratar de uma instituição filantrópica sem fins 

lucrativos. O caminho percorrido para garantir o objetivo proposto passa por trazer a 

luz o debate acerca do “terceiro setor”, bem como a realidade dos idosos no Brasil e 

um paralelo com as instituições de longa permanência para idosos. Além de demarcar 

os aspectos do espaço institucional, abordando a inserção do Assistente social e a 

relação com o Estado. 

 
 
 

 

 

 
Palavras-chave: Terceiro Setor, Idosos, ILPI’s, Casa dos Velhinhos. 
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ABSTRACT 

 

The present study is intended to present and analyze the characteristics of 

Casa dos Velhinhos Laurentino Luiz Da Silva working through its inclusion in the logic 

of the "third sector" because it is a philanthropic institution nonprofit. The path to ensure 

the proposed objective, brings birth to discussion on the "third sector" as well as the 

reality of the elderly in Brazil and a parallel with institutions for the aged. In addition to 

demarcate aspects of institutional space, considering the insertion of Assistant social 

and the relationship with the State. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Third Sector, Senior, ILPI’s, Casa dos Velhinhos. 
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Introdução 

 

O presente trabalho é fruto do acumulo teórico adquirido durante o processo 

de formação profissional, bem como da minha inserção como estagiário na 

Casa dos Velhinhos durante o período de agosto de 2010 até dezembro de 

2012. 

O objetivo é analisar a instituição de longa permanência para idosos, Casa 

dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, levando em consideração sua inserção 

na lógica do chamado “terceiro setor”, a parceria estabelecida com o Estado e 

a realidade que os idosos vivenciam no Brasil atualmente. 

Para tanto, o trabalho foi dividido em três capítulos, onde pretendo trabalhar 

as questões que serão apresentadas com o intuito de cumprir os objetivos do 

trabalho, buscando usar uma linguagem que possa proporcionar aos leitores 

uma compreensão do tema, mesmo que estes não tenham um aprofundamento 

teórico acerca do assunto abordado. 

No primeiro capítulo, apresento uma conjuntura, sobretudo dos anos 90, 

quando começa a se conquistar uma grande proporção acerca do chamado 

“terceiro setor”, que vem alavancado pela adoção de políticas neoliberais por 

parte do Estado, bem como trabalhar o debate acerca da conceituação, 

apresentando autores com diferentes perspectivas, caracterizar e apresentar 

dados referentes ao “terceiro setor”. 

Já no segundo capítulo, procuro traçar um panorama sobre a realidade dos 

idosos no Brasil, apresentando as principais questões enfrentadas por esta 

parcela da população atualmente, bem como as questões referentes ao 

processo de envelhecimento. Ainda, busco traçar o contexto histórico das 

instituições de longa permanência para idosos, popularmente chamadas de 

asilo. 

Por fim, no terceiro e último capítulo realizo uma analise da Casa dos 

velhinhos Luiz Laurentino da Silva, apresentando questões referente ao 

período de estágio curricular obrigatório que me inseri na instituição, permitindo 

um aprofundamento que se materializa neste trabalho.  
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Além de analisar as características institucionais, abordo a inserção do 

serviço social na Casa dos Velhinhos e a relação da instituição com as 

parcerias estabelecidas com o poder público, por meio de convênios firmados 

com as prefeituras de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. 
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CAPÍTULO 1 

“Terceiro Setor” – Um olhar sobre o cenário nacional 

 

 O Brasil da década de 80 passou por um cenário de lutas e conquistas, 

derivados, sobretudo das manifestações populares que resultou na queda do 

regime ditatorial e potencializou a criação da Constituição Federal de 1988.  

 A Constituição Federal de 1988 representa um grande marco na história 

do Brasil, ela simboliza uma gama de conquistas em diversas áreas nela 

comtempladas, como os direitos civis, políticos, trabalhistas, entre outros. 

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

avanços, em seu texto fica estabelecido o tripé da seguridade social, onde “a 

saúde aparece como um direito de todos e dever do Estado, a previdência será 

devida mediante contribuição, enquanto a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição.” (COUTO, 2008, p. 

159) 

A concepção da política de seguridade social indica “um sistema de 

proteção integral do cidadão, protegendo-o quando no exercício da sua vida 

laboral, na falta dela, na velhice e nos diferentes imprevistos que a vida lhe 

apresentar.” (IDEM, p. 159) 

 Pretende-se a partir da promulgação da Constituição de 88 que seja 

garantida a ampliação dos direitos sociais, apontando para o rompimento com 

a fragmentação das políticas sociais, indicando uma maior responsabilização e 

participação do Estado frente às políticas sociais. Segundo Couto(2008), a 

lógica conceitual em que foi baseada a Constituição Federal de 1988 segue os 

princípios do Welfare State. 

O Welfare State ou Estado de Bem-Estar social se estruturou como um 

sistema de proteção social presente nos países desenvolvidos, onde o Estado 

aparecia como regulador da economia e do social. Tal sistema se baseava  
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no principio da responsabilidade social, onde cada indivíduo 
era responsável por um bem estar coletivo e do qual também 
fazia parte. Estes cidadãos contribuíam com os impostos e 
tributos para o Estado e este se incumbia de protegê-los. 
(ANDRADE, 2006, p. 64) 

 Entretanto, deve-se salientar que a incorporação dos princípios do 

Welfare State no Brasil se dá com “um atraso de 40 anos em relação aos 

países de economia avançada”1 (PEREIRA APUD COUTO, 2008,  p. 160) e 

que tem “sua inscrição num contexto onde há uma outra configuração do 

capitalismo internacional, regido pelas ideias teóricas neoliberais, que tem 

como primazia a destruição dos projetos do Welfare State.” (COUTO, 2008, 

p.160) 

Portanto, neste cenário nos deparamos com tal contradição, ao mesmo 

tempo em que podemos identificar aspectos que se aproximam do modelo de 

Welfare State dos países centrais presentes na Constituição Federal de 1988, o 

país participa do movimento global de adoção do neoliberalismo, fomentado 

por órgãos internacionais, com isso,  

a nova definição da seguridade social, apesar de equiparar-se 
conceitualmente aos sistemas de proteção social existentes no 
mundo desenvolvido, não equaliza as condições históricas sob 
as quais os diversos países instituíram seus sistemas de 
proteção social, nem tampouco autoriza atribuir a fragilidade 
das politicas de seguridade no Brasil ao excesso de 
intervenção social do Estado, como diagnosticam os 
neoliberais. (MOTA, 2000, p. 143). 

 Ainda que com todos os avanços presentes no texto constitucional, 

efetivamente a execução do projeto proposto encontraria inúmeras 

adversidades, sobretudo políticas, para sua realização plena, tanto que, 

em pleno processo de efervescência da promulgação da 
Constituição de 1988 e das discussões críticas em torno de 
suas conquistas, o Brasil se tornou signatário do acordo 
firmado com organismos financeiros internacionais, como 
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), por 
meio das orientações contidas no Consenso de Washington. 
(COUTO, 2008, p. 144) 

                                                           
1 O modelo do Welfare State começa a ser implementado após a crise de 29 nos países 

desenvolvidos, sobretudo na Europa.  
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 As indicações oriundas do Consenso de Washington apontam “a 

desestruturação dos sistemas de proteção social vinculados às estruturas 

estatais e a orientação para que os mesmos passassem a ser gestados pela 

iniciativa privada.” (COUTO, 2008, p. 145) 

 Neste sentido, a adoção paulatina das propostas do Consenso de 

Washington, num período de crise, acarreta na diminuição do Estado, 

sobretudo, em relação a garantia dos direitos sociais, assim, 

O agravamento da crise econômica, gera um movimento, por 

parte do grande capital e da burocracia estatal, que procura 
negar aquelas conquistas obtidas, sob a alegação da 
necessidade de adequação do modelo de seguridade social às 
atuais reformas econômicas do país. (MOTA, 2000, p.146) 

 É neste cenário de crise econômica que os órgãos internacionais 

aproveitaram o solo fértil para apontar o caminho que os representantes 

políticos do Brasil deveriam seguir, trilhando uma linha de adoção do ideário 

neoliberal, impactando, sobretudo, na forma com que o Estado irá dar 

respostas as expressões da chamada “questão social”. 

 A adoção de políticas de cunho neoliberal é referenciada, como citado 

acima, inicialmente por acordos firmados através do Consenso de 

Washington2. Com isso, fica claro o distanciamento com relação a Constituição 

Federal de 1988, altera-se sobretudo, a relação do Estado frente ao 

enfrentamento da “questão social”, segundo Montaño,   

inicia-se, lenta e gradualmente, o processo de reestruturação 
(ajuste) capitalista no Brasil. Começa a amadurecer a ideia de 
reformar o Estado, eliminando os aspectos “trabalhistas” e 
“sociais” já vindos do período varguista nos anos de 30-60 (de 
desenvolvimento “industrial” e de constituição do “Estado 
social”), e, particularmente, esvaziando as conquistas contidas 
na Constituição de 1988. (MONTAÑO, 2007, p. 36) 

                                                           
2 O Consenso De Washington foi um meio encontrado para que os EUA reafirmassem as 

países da América Latina, a recomendação da proposta de adoção das políticas neoliberais, 

apontando como uma condição para conceder cooperação financeira externa. (BATISTA, 

1994) 
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A partir do inicio dos anos 90, com a eleição do governo Collor cresce a 

ideia de que é preciso reformar o Estado, com isso podemos observar o inicio 

da consolidação de 

uma ofensiva das classes dominantes, representadas no país 
por frações da burguesia industrial e financeira e pela 
burguesia estatal a ela associada. As bases do projeto 
neoliberal foram fincadas mediante a constituição de um ideário 
ou de uma cultura política da crise que advogava a defesa da 
retomada do crescimento econômico, da inserção do Brasil na 
economia internacional e da necessidade de redefinição do 
papel do Estado. (MOTA apud ALENCAR, 2009, p. 05).  

O movimento observado no período, sobretudo em torno do papel do 

Estado, indicava uma (contra)reforma do aparelho estatal. Processo no qual 

privilegiou uma maior intervenção do estado brasileiro para as politicas 

econômicas, potencializando o crescimento das corporações privadas através 

de investimentos diretos, em forma de empréstimos, ou indiretos, com isenções 

de impostos, taxas e tributos, entre outros.  

 O setor privado tem sua imagem atribuída a eficácia e eficiência perante 

a sociedade, enquanto o setor público é sucateado, segundo Andrade(2006) o 

que foi difundido “nesta contra-revolução é a negação ou depreciação do que é 

público associando-o a ineficiência e ao atraso.” (p.78) 

Com isso, os representantes políticos da década de 90, sobretudo do 

governo FHC, “fortalecidos” pela burguesia, decidiram adotar a vertente 

neoliberal, estabelecendo assim a priorização do atendimento aos interesses 

do grande capital, em primazia do papel do Estado frente à intervenção das 

políticas sociais garantidos na Constituição Federal de 1988. 

A partir da necessidade dos últimos governos de aprovar e 
levar ao consenso popular suas ações reformistas surgiu o 
principio de exterminar o atraso da Administração pública 
Burocrática para modernizar o país com o novo modelo 
gerencial que tornaria o Estado mais um gestor dos negócios 
do capital do que um ator político junto às questões sociais 
(BRESSER-PEREIRA 1996) [apud ANDRADE, 2006 - NL]. 
Com isso, sob a máscara de uma pseudomodernidade, 
ancorada na mudança no modelo de Estado (que não era 
progressista, mais sim francamente regressista), o projeto 
neoliberal no Brasil assinala uma reorganização do 
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conservadorismo em nosso desenvolvimento histórico e uma 
involução na cidadania.” (ANDRADE, 2006, p. 73) 

 Alencar em seu texto corrobora este pensamento, dizendo que “o Estado 

perdeu seu papel de promotor e articulador do desenvolvimento econômico e 

social, tornando-se um agente estimulador do grande capital por meio do 

fortalecimento da autorregulação do mercado.” (ALENCAR, 2009, p. 06) 

 Paralelamente a contrarreforma estatal operada no país o chamado 

“terceiro setor” começa a ganhar força como um possível substituto do Estado 

no enfrentamento da “questão social”, como parte da estratégia neoliberal, 

segundo Montaño, 

Em síntese, o projeto político de (contra-)reforma do Estado do 
governo FHC persegue a desregulação (“flexibilização”) da 
acumulação, abrindo fronteiras, desvalorizando a força de 
trabalho, cancelando (total ou parcialmente) os direitos 
trabalhistas e sociais, desonerando o capital e 
desresponsabilizando-o da “questão social”. (MONTAÑO, 2007, 
p. 48) 

Diante da atuação do Estado voltada para o mercado em detrimento do 

social, em virtude do processo de contrarreforma do Estado operado no Brasil 

ao longo dos nos 90, com influência direta de organismos financeiros 

internacionais, aparece o “terceiro setor”.  

Como destaca Montaño em seu livro, o Estado cumpre o papel de “ator 

destacado na promoção do “terceiro setor”, tanto no plano legal quanto na 

esfera financeira, como contrapartida à retirada paulatina da responsabilidade 

estatal no trato à “questão social”(MONTAÑO, 2007, p.15). Ainda segundo 

Alencar (2009), 

Nesta perspectiva, ganha acento a noção de “terceiro setor”, 
enquanto espaço situado ao lado do Estado (público) e 
Mercado (privado), no qual são incluídas entidades de natureza 
distinta como ONGs, fundações empresariais, instituições 
filantrópicas e atividades do voluntariado. Consideram-se 
entidades de fins públicos de origem diversa (estatal e social) e 
de natureza distinta (privada e pública). O “terceiro setor” é 
considerado um setor “não-governamental”, “não lucrativo” e 
“esfera pública não-estatal” materializado pelo conjunto de 
“organizações da sociedade civil consideradas de interesse 
público”. (p. 8)  
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Ocorre um processo de precarização das politicas sociais promovidas 

pelo Estado ante o enfrentamento da “questão social”, que deve ser visto como 

fruto de políticas neoliberais, amplamente difundidas na década de 90 e que 

perduram até os dias de hoje. Portanto, o “terceiro setor” aparece como um dos 

substitutos do aparato estatal nesse contexto, sendo totalmente funcional ao 

projeto neoliberal. 

O Estado se afasta do seu papel de promotor das políticas sociais e cria 

meios que possibilitam estabelecer uma parceria público-privada para que seja 

oferecido a população serviços imprescindíveis previstos nos termos do 

contrato estabelecido, para isso, existem uma contrapartida financeira por parte 

do Estado. Portanto, paga-se para que seja ofertado um tipo de serviço 

demandando por uma parcela da população. 

 

 

1.1. Conceito do termo “terceiro setor” 

 

Muitas são as concepções apresentadas por autores de diferentes 

correntes teóricas acerca do chamado “terceiro setor”, pretendo aqui abordar 

as diferenças presentes nas principais perspectivas teóricas pertinentes ao 

significado do conceito “terceiro setor”. Em suma, vou trabalhar com três 

autores, Jeremy Rifkin3, Rubem César Fernandes4 e Carlos Montaño5, suas 

concepções serão apresentadas separadamente para garantir mais clareza ao 

leitor. 

                                                           
3 Formado em Economia, Fundador e Presidente da Fundação de Tendencias Econômicas. 

Escreve sobre o impacto das mudanças científicas e tecnológicas sobre a economia, o 

trabalho, a sociedade e o meio ambiente. (FONTE: http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm) 

4 Antropólogo, Fundador da ONG Viva Rio. (FONTE: 

http://revistatrip.uol.com.br/transformadores/site/homenageados/index.php?cod=76 ). 

5 Assistente Social, Professor adjunto da UFRJ, trabalha os temas: Neoliberalismo, 

Reestruturação do Capital, Terceiro Setor, Seguridade Social, Reforma do Estado. (FONTE: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/rt/bio/8111/0). 

http://revistatrip.uol.com.br/transformadores/site/homenageados/index.php?cod=76
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/rt/bio/8111/0


17 

 

 

Para Rifkin (1996), diante da redução do número de trabalhadores, 

reordenado pela substituição de mão de obra dos trabalhadores por máquinas, 

essas cada vez mais inteligentes, e com os problemas decorrentes deste 

processo, a principal solução apresentada pelo autor seria o aproveitamento 

dos trabalhadores, que não são necessários ao Estado e ao mercado, nas 

instituições/organizações do “terceiro setor”. Neste sentido o autor pontua que, 

o Terceiro Setor é também o primeiro setor, É fundamental que, 
em cada uma das comunidades, as pessoas se unam para 
negociar. É necessário que congreguem os grupos de serviços, 
os grupos de Igrejas e outros para discutir como construir um 
novo centro de ação para o setor civil em cada comunidade de 
cada país. Quem está desempregado em São Paulo não é 
necessário no mercado, que já está automatizando-se; 
tampouco é necessário no governo, que já está reduzindo-se; 
portanto, o caminho a ser seguido deve ser o estabelecimento 
de uma parceria institucional oficial entre governo e Terceiro 
Setor. (RIFKIN, 1996, p. 21). 

Como podemos ver, Rifkin aponta que o caminho viável para que esses 

trabalhadores que não são mais necessários ao Estado e ao mercado, é que o 

Estado busque parcerias com as instituições/organizações do “terceiro setor” 

para absorvê-los, o autor pontua que  

se alguém está desempregado, por que não fazer com que o 
Estado trabalhe com o setor não-governamental para 
recapacitá-lo na arte do capital social¹, para que ele possa ter 
um emprego numa das milhares e milhares de organizações 
comunitárias ou cooperativas, organizações da Igreja, e deixar 
que os Estados concedam um vale às  organizações não-
governamentais para que elas possam prover os 
desempregados com os salários decentes e assim reconstruir 
as vizinhanças, as comunidades, a sociedade civil? A que outro 
lugar irão as pessoas se não são necessárias no governo? 
Elas têm somente duas opções: a comunidade ou a prisão. 
(RIFKIN, 1996, p. 21). 

Essa visão de Rifkin em que os trabalhadores desnecessários ao Estado 

e ao mercado, teriam apenas dois caminhos, se inserir no “terceiro setor” ou 

ser preso, denota claramente a intenção que o autor tem de fomentar a ideia do 

“terceiro setor” como aliado do governo e do mercado para se evitar o “caos 

social”, elevando a importância do “terceiro setor” e incentivando, sobretudo, as 

parcerias e investimentos do Estado e do mercado com as 
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instituições/organizações do chamado “terceiro setor” para propiciar seu 

crescimento. Neste sentido, o autor salienta ainda que,   

No Setor civil há uma redução no trabalho, portanto, deve-se 
permitir que a revolução tecnológica libere milhões de pessoas 
para que possam restaurar a família e a comunidade e colocar 
o setor civil novamente no centro da vida de cada país. 
(RIFKIN, 1996, p. 23). 

Se Rifkin aponta o “terceiro setor” como parceiro do Estado e do setor 

privado para absorver parte dos trabalhadores fora do mercado, remunerando-

os para atuar dentro de suas comunidades, Fernandes (1993) vai salientar de 

forma categórica que o “terceiro setor” deve-se estruturar com ênfase ao 

voluntariado, segundo ele 

o Terceiro setor é composto de organizações sem fins 
lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação 
voluntária, num âmbito não-governamental, dando continuidade 
às práticas tradicionais da caridade, da filantropia e do 
mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, 
graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e 
de suas múltiplas manifestações na sociedade civil. 
(FERNANDES, 1993, p.27). 

Se aprofundando mais na perspectiva apresentada, é possível notar que 

o autor vai destacar quatro razões para dar significado ao termo “terceiro 

setor”, pois este apresenta grande diversidade de seus componentes e ainda 

quais seriam os motivos para agrupar todos eles dentro desse termo. 

Sendo assim, uma das razões apresentadas pelo autor indica que o 

“terceiro setor” “faz contraponto às ações de governo” (FERNANDES, 1993, p. 

29), com isso, Fernandes “destaca a ideia de que os bens e serviços públicos 

resultam não apenas da atuação do Estado, mas também de uma formidável 

multiplicação de iniciativas particulares” (FERNANDES, 1993, p. 29) 

 Ainda segundo o autor, o “terceiro setor” também “Faz contraponto às 

ações de mercado” (FERNANDES,1993). Assim, “Abre o campo dos interesses 

coletivos para a iniciativa individual. Ou melhor, empresta-lhe uma nova forma 

e uma nova visibilidade, uma vez que os indivíduos sempre foram chamados, 

em alguma medida, a contribuir paro o bem comum.” (FERNANDES, 1993, p. 

29) 



19 

 

 

 Outra razão apresentada por Fernandes sinaliza que o “terceiro setor” 

“empresta um sentido maior aos elementos que o compõem.” (FERNANDES, 

1993) Para o autor, o termo “terceiro setor” tem em seu significado grande 

importância, que se transfere para aqueles que estão presentes em sua 

abrangência,  

Em contraste com a simbologia dominante no pós-guerra, 
marcada pelas divisões dicotômicas, recupera o valor do 
pensamento trinário, também de profundas ressonâncias em 
nossa memória cultural. Modifica, pois, os termos da oposição 
central do período anterior (Estado x mercado), realçando o 
valor tanto político quanto econômico das ações voluntárias, 
sem fins lucrativos. Dignifica, nesse sentido, iniciativas que 
haviam caído em desuso, quando não em desprezo, como as 
que se referiam aos valores de caridades. (FERNANDES, 
1993, p. 30). 

 Por fim, Fernandes destaca que o “terceiro setor” “projeta uma visão 

integradora da vida pública.” (FERNANDES, 1993) Onde, “Chama-se terceiro 

porque supõe um primeiro e um segundo. Enfatiza, portanto, a 

complementaridade que existe (ou deve existir) entre ações públicas e 

privadas.” (FERNANDES, 1993, p. 31) 

 Fernandes apresenta o “terceiro setor” voltando suas atenções, 

sobretudo para o voluntariado, apresentando-o como complementar do Estado 

e do mercado, se opondo a estes em suas formar de atuação e/ou formação, 

porém trabalhando como possível parceiro destes. Potencializando assim a 

adoção de medidas do projeto neoliberal amplamente difundido na década de 

90.  

 Montaño segue numa direção oposta dos autores acima citados, trata o 

conceito do chamado “terceiro setor” como sendo ideológico, mistificado pela 

perspectiva hegemônica, funcional ao sistema capitalista. Para o autor, 

A perspectiva hegemônica, em clara inspiração pluralista, 
estruturalista ou neopositivista, isola os supostos “setores” um 
dos outros e concentra-se em estudar (de forma desarticulada 
da totalidade social) o que entende que constitui o chamado 
“terceiro setor”: estudam-se as ONGs, as fundações, as 
associações comunitárias, os movimentos sociais, etc., porém 
desconsideram-se processos tais como a reestruturação 
produtiva, a reforma do Estado, enfim, descartam-se as 
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transformações do capital promovidas segundo os postulados 
neoliberais. (MONTAÑO, 2007, p. 51). 

A principal crítica do autor faz referência à forma com que os autores da 

perspectiva hegemônica apresentam o conceito do termo “terceiro setor”, sem 

levar em consideração a totalidade social¹, desconsiderando o processo 

histórico que propicia fundamentalmente a expansão do conceito e das 

instituições/organizações presentes no “terceiro setor”.  

A busca de se aprofundar sobre o tema de forma desarticulada, 

isolando-o da esfera estatal e de mercado, sendo inserido dentro da sociedade 

civil é realizada de forma estratégica pelos autores da perspectiva hegemônica, 

o autor aponta que 

Assim, o termo é construído a partir de um recorte do social em 
esferas: o Estado (“primeiro setor”), o mercado (“segundo 
setor”) e a “sociedade civil” (“terceiro setor”). Recorte este, 
como mencionamos, claramente neopositivista, estruturalista, 
funcionalista ou liberal, que isola e autonomiza a dinâmica de 
cada um deles, que, portanto, desistoriciza a realidade social. 
Como se o “político” pertencesse à esfera estatal, o 
“econômico” ao âmbito do mercado e o “social” remetesse 
apenas à sociedade civil, num conceito reducionista. 
(MONTAÑO, 2007, p. 53). 

Portanto, Montaño vai trabalhar quatro debilidades conceituais presentes 

na perspectiva hegemônica acerca do chamado “terceiro setor”.  

Ao trabalhar com a lógica de uma divisão de setores entre o Estado, 

mercado e a sociedade civil os autores que abordam o conceito do “terceiro 

setor” divergem sobre o posicionamento de cada um deles, para Montaño, 

Quando os teóricos do “terceiro setor” entendem este conceito 
como superador da dicotomia público/privado, este é 
verdadeiramente o “terceiro” setor, após o Estado e o mercado, 
primeiro e segundo, respectivamente; o desenvolvimento de 
um “novo” setor que viria dar as respostas que supostamente o 
Estado já não pode dar e que o mercado não procura dar. 
Porém, ao considerar o “terceiro setor” como a sociedade civil, 
historicamente ele deveria aparecer como o “primeiro”. 
(MONTAÑO, 2007, p.54). 

 Neste sentido, como citado por Montaño, se tratarmos o “terceiro setor” 

como a sociedade civil, este deveria ser na verdade o “primeiro” setor, pois é a 
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partir da sociedade civil que surge a figura do Estado e do mercado, e não o 

contrário. 

A segunda debilidade apresentada por Montaño corresponde às 

entidades que compõe o “terceiro setor”, o autor cita que não “há acordo, entre 

os teóricos e pesquisadores, sobre as entidades que integrariam este “terceiro 

setor” (MONTAÑO, 2007, p. 55), neste sentido, 

Como tal falta de rigor na caracterização deste setor fica uma 
duvida razoável: são os movimentos de luta classista 
incorporados nesta categoria? O Movimento dos Sem-Terra 
(MST), as Forçar Armadas Revolucionárias Colombianas 
(Farcs), os movimentos indígenas de Chiapas, as greves de 
fábricas; são eles pertencentes ao chamado “terceiro setor”? E 
os movimentos “violentos” ou insurrecionais de massa 
(ocupação de fábricas ou prédios públicos, queimadas de 
ônibus e/ou pneus) e as lutas civis, étnicas ou raciais, integram 
elas o conceito? A principio pareceria que, não sendo 
atividades estatais nem da órbita do mercado (“primeiro e 
segundo setor”), deveriam ser tratados como pertencentes ao 
“terceiro setor”. Porém, não apenas a maioria dos autores do 
tema não trabalha com estes exemplos, como também, em 
alguns, eles são expressamente excluídos – uma passagem de 
Fernandes mostra claramente que o chamado “terceiro setor” 
se comporia, para ele, apenas de manifestações pacíficas, e 
não de organizações de lutas de maior impacto no 
enfrentamento. (MONTAÑO, 2007, p. 56). 

A terceira debilidade apresentada é que o conceito do “terceiro setor” 

mais confunde que esclarece, pois existe grande diversidade nas 

instituições/organizações que são englobadas como presentes no conceito de 

“terceiro setor”, para Montaño 

Este conceito, mais do que uma “categoria” ontologicamente 
contatável na realidade, representa um constructo ideal, que, 
antes de esclarecer sobre um “setor” da sociedade, mescla 
diversos sujeitos com aparentes igualdades nas atividades, 
porém com interesses, espaços e significados sociais diversos, 
contrários e até contraditórios. (MONTAÑO, 2007, p.57). 

Por fim, a quarta debilidade está relacionada à questão do caráter “não-

governamental”, “autogovernado” e “não-lucrativo”. Estes termos são 

permanentemente vinculados às instituições/organizações do chamado 

“terceiro setor”, portanto, o autor vai pontuar que 
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As chamadas organizações não-governamentais (ONGs), 
quando hoje passam a ser financiadas por entidades, muitas 
destas de caráter governamental, por meio das parcerias, ou 
quando são contratadas pelo Estado (federal, estadual ou 
municipal), para desempenhar, de forma terceirizada, as 
funções a ele atribuídas, não parecem tão fiéis a seu dito 
caráter “não-governamental” e à sua condição 
“autogovernada”. (MONTAÑO, 2007, p.57). 

Ainda segundo o autor, o termo sem fins lucrativos corresponde a mais 

um dos artifícios usados para a promoção de instituições, criadas para a 

realização de ações sociais empresariais,  

Outro caso é o caráter de “não-lucratividade” dessas entidades. 
Nas organizações sem fins lucrativos (OSFL) são 
caracterizados diversos tipos organizacionais. Algumas 
fundações, braços assistenciais de empresas (fundações 
Rockefeller, Roberto Marinho, Bradesco, Bill Gates), não 
podem esconder seu claro interesse econômico por meio da 
isenção de impostos, ou da melhora de imagem de seus 
produtos (aumentando a venda ou o preço) ou até na função 
propagandística que estas atividades exercem (ver a Parmalat, 
as fundações Ronald Mac Donald, Albino Souza Cruz, 
Telefônica, Odebrecht, Bradesco, entre outras). Têm, portanto, 
claro fim lucrativo, ainda que indireto. (MONTAÑO, 2007, p. 
58). 

 É possível notar, como apontado por Montaño, que alguns termos 

amplamente utilizados podem encobrir seu real significado, uma entidade que é 

apontada como “não-governamental” ao firmar parceria com o Estado, deixa de 

lado seu caráter “não-governamental”, pois estará atendendo direta ou 

indiretamente aos interesses do Estado. O mesmo serve para as entidades 

“não-lucrativas”, mas que são criadas para gerar lucros, seja por isenção de 

impostos ou valorização da marca. Portanto, em boa parte destas 

instituições/organizações estes termos servem para mascarar suas ações. 

 A perspectiva “hegemônica”, apresentada em partes por Rifkin e 

Fernandes, tem clara ligação com o projeto neoliberal, destacando para sua 

funcionalidade ao sistema. Montaño, por sua vez, tem uma posição crítica e 

totalmente contrária, analisando o tema dentro da totalidade social. 

 Cabe ressaltar que a apresentação das ideias dos autores citados, com 

vertentes distintas de pensamento, serve para pontuar as diferenças 

ideológicas entres estes, proporcionando ao leitor debater sobre as 
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perspectivas apresentas, podendo este se aprofundar e/ou se posicionar. Adoto 

em meu trabalho a perspectiva apresentada pelo autor Carlos Montaño, 

buscando observar a complexidade histórica, de maneira crítica, sobretudo no 

que diz respeito ao projeto neoliberal. 

 

 

1.2. Debate acerca do chamado “Terceiro Setor” 

 

Pode parecer simples, porém, tentar caracterizar as instituições 

pertencentes ao chamado “terceiro setor” se mostra bem complexo, devido a 

grande diversidade de instituições/organizações inseridas nele, ao analisarmos 

os principais pesquisadores desta temática vamos encontrar inúmeras formas 

de caracterização e notar que não existem um consenso sobre a 

caracterização das entidades que compõem o “terceiro setor”.  

Em suma, buscando apresentar uma caracterização das 

instituições/organizações pertencentes ao “terceiro setor”, para Landin apud 

Andrade (2006, p.89) o “terceiro setor” é dividido em cinco categorias/temas, 

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

Lucrativos, Associações, Entidades Filantrópicas, beneficentes ou de caridade, 

Organizações Não Governamentais e Fundações. Complementando, segundo 

Montaño (2007) teria ainda, as empresas cidadãs, as atividades voluntárias e 

as atividades pontuais e informais como também pertencentes à logica do 

chamado “terceiro setor”. Como podemos notar, existe uma extensa gama de 

instituições/organizações que podem ser consideradas como inseridas na 

lógica do “terceiro setor”, aumentando assim a complexidade de se aprofundar 

sobre o tema, bem como determinar o tamanho real do chamado “terceiro 

setor”. 

Para dar legitimidade ao “terceiro setor” no Brasil, ao longo dos anos 

foram criadas diversas leis, que vão regulamentar, Montaño (2007), direta ou 
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indiretamente, a constituição e atividade das instituições/organizações 

inseridas no “terceiro setor”. 

São elas:           

 A Lei n° 91, de 28 de Agosto de 1935, reconhece como 
de utilidade pública as sociedades civis, associações e 
fundações, constituídas no país, com o fim executivo de servir 
desinteressadamente à coletividade. A lei é regulamentada pelo 
Decreto n° 50.517, de 2 de maio de 1961. (SZAZI apud 
MONTAÑO, 2007, p. 203). 

 A Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, dispõe sobre 
o Serviço Voluntário, considerando como atividade não 
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública. O 
serviço Voluntário não gera, segundo a lei, vínculo 
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária. (IDEM). 

 A Lei n° 9.637, de 15 de maio de 1998, qualifica como 
organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à 
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção 
e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. (IDEM). 

 A Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, qualifica 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), 
e institui o termo de parceria. A lei é regulamentada pelo 
Decreto n° 3.100, de junho de 1999 e pela Portaria MJ. (IDEM).   

Em complemento as leis citadas que possuem relação e/ou regulamentam as 

instituições/organizações inseridas no “terceiro setor” estão os artigos 194, 203 e 204 

da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), Lei 

Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993), Decreto nº 6.308 de 2007 que 

dispões sobre as entidade e organizações de assistência social e a Lei n° 12.101 de 

2009, regulamentada pelo Decreto n°7.237 de 2010, a lei dispõe sobre a certificação 

das entidades beneficentes de assistência social. (Fonte: 

http://www.terceirosetoronline.com.br/legislacao/).  

Estes mecanismos de leis são criados para dar o suporte necessário para a 

manutenção e expansão do chamado “terceiro setor”, e estão relacionados com o 

projeto neoliberal, notoriamente articulado para que o Estado garanta apenas o 

mínimo para o social, fortalecendo assim, as instituições/organizações presentes no 

“terceiro setor”.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.308-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.308-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.308-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.308-2007?OpenDocument
http://www.terceirosetoronline.com.br/legislacao/


25 

 

 

Ainda segundo Montaño (2007, p. 204 e 205) estes mecanismos de lei, incidem 

também na forma como estas instituições/organizações vão receber o aporte 

financeiro por parte do Estado e do capital privado. Os incentivos financeiros se dão 

através de diferentes formas de cooperação e financiamento viabilizados pelo o 

Estado, empresariado e sociedade civil, se dão por meio de auxílios e contribuições, 

subvenções sociais, convênios, acordos ou ajustes, contratos de gestão, termos de 

parceria e isenção de impostos.  

Estas instituições/organizações presentes no chamado “terceiro setor” 

geralmente enfrentam dificuldades em sua manutenção, pois em sua maioria, 

não conseguem gerar recursos próprios para manter seus serviços, com isso 

voltam suas atenções para a captação de trabalho voluntário, doações, 

oriundas da sociedade civil e do capital privado, e ainda recorrem ao 

financiamento estatal. Segundo Silva (2006),  

desde que comprovado juridicamente que a organização 
atende a interesses públicos, uma série de subvenções, 
auxílios e contribuições são destinadas pelo Estado para suprir 
as carências das OSFL. O problema é que essas 
transferências de recursos passam distante de um controle 
social mais efetivo, o que pode representar má utilização de 
recursos e critério clientelistas e políticos para acesso a esses 
benefícios. (Silva, 2006, p.61). 

O que ocorre nestas instituições/organizações é que com a participação 

de investidores o objetivo institucional pode ser alterado, devido a interesses 

externos, para justificar os investimentos realizados, atendendo aos interesses 

de seus “financiadores”, ou simplesmente para se adequar aos mecanismos de 

lei responsáveis pelas parcerias e convênios com o aparelho estatal. Como 

destaca Montaño, 

Desta forma, os recursos, que já não são "autogerados", 
também não são "autogeridos". Com isso, a perda de rumo, a 
descaracterização da "missão" organizacional, a submissão 
dos seus valores e filosofia aos interesses da agencia 
"doadora" representam uma fortíssima tendência. (MONTAÑO, 
2007, p. 210). 

É preciso salientar ainda que sendo o financiamento estatal um dos 

responsáveis por boa parte dos investimentos presentes nas 

instituições/organizações do chamado “terceiro setor”, “os financiamentos 

públicos a estas entidades configuram-se como subsídios em troca de serviços 
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prestados em um contexto caracterizado pela omissão quanto ao efetivo 

controle da qualidade desses serviços.” (YASBEK apud SILVA, 2006, p.64). 

Além da transferência da responsabilidade do Estado de sua 

responsabilidade frente as políticas sociais, ocorre também a transferência 

financeira, por meio de parcerias, convênios e outros subsídios, porém, não se 

vê uma relação de fiscalização por parte do Estado de como estão sendo 

geridos os recursos e executado as políticas, a parceria entre Estado e “terceiro 

setor” parece se resumir apenas aos incentivos financeiros. 

Portanto, o chamado “terceiro setor” que vem atuando nas “brechas” 

deixadas pelo Estado, propositalmente como podemos ver, atendendo aos 

interesses neoliberais, no entanto, este segundo Silva tem em seu projeto, o 

objetivo de 

individualizar as respostas para as manifestações da questão 
social, circunscrevê-las a uma racionalidade privada, 
invisibilizar os aspectos políticos dessas respostas, sobretudo, 
garantir a preservação e aderência ao padrão econômico 
global. (SILVA, 2006, p.56). 

 A contrarreforma do Estado no Brasil, operada através do ideário 

neoliberal, configura na substituição gradual do enfrentamento a “questão 

social” de responsabilidade do Estado para a sociedade civil, nesse caso 

“representada” pelo “terceiro setor”, isso vem acarretando numa série de 

perdas das conquistas dos direitos sociais e trabalhistas. O Estado por sua vez, 

vem priorizando, sobretudo, os programas de transferência de renda, que 

servem para estimular o consumo, mais que não tem resultados efetivos na 

mudança da realidade social no país. 

 Cabe pontuar que existem instituições/organizações pertencentes ao 

chamado “terceiro setor” que realizam trabalhos sérios e com responsabilidade, 

porém ainda são muitas que visam ter algum tipo de beneficio, seja financeiro 

e/ou político, em detrimento dos serviços prestados a população.   
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1.3. Números do chamado “terceiro setor” 

 

Os dados aqui apresentados, com a intenção de dimensionar o tamanho 

do chamado “terceiro setor” no Brasil, são oriundos do IBGE, presentes na 

pesquisa/estudo FASFIL (As Fundações Privadas e Associações Sem Fins 

Lucrativos no Brasil) de 2010 e da pesquisa do IPEA (2011), sobre as 

condições de funcionamento e infraestrutura das instituições de longa 

permanência para idosos no Brasil.  

Segundo o estudo do IBGE, “existiam oficialmente no Brasil, em 2010, 

290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos – Fasfil.” 

(FASFIL, 2012)  

No período entre 2006 e 2010, segundo a pesquisa realizada, 

“observou-se um crescimento da ordem de 8,8% das Fasfil no Brasil, que 

passaram de 267,3 mil para 290,7 mil entidades no período.” (FASFIL, 2012) 

É importante destacar a relevância deste número, ainda mais se 

considerarmos o número de municípios no país, ao todo são 5.561 (FASFIL, 

2012). Em média teríamos 52 instituições/organizações para cada município do 

território nacional.  

Porém, o que observamos no cenário atual é uma centralização destas 

instituições/organizações em algumas regiões, segundo dados da pesquisa, 

44,2% destas instituições/organizações estão presentes no Sudeste, sendo 

20,5% no estado de São Paulo, número próximo a quantidade observada no 

Nordeste, 22,9%, e no Sul, 21,5%, e bem superior ao Centro-Oeste, 6,5%, e a 

região Norte, 4,9%. (FASFIL, 2012) 

No período de 2001 a 2010 observou-se através da pesquisa do IBGE, 

uma grande expansão dessas instituições/organizações, sendo 40,8% do total 

pesquisado criadas neste período, num total de 118,6 mil. Somente nos últimos 

cinco anos foram criados 50,8% destas instituições/organizações. (FASFIL, 

2012) 

O custo dos investimentos gerados a partir da celebração de parcerias, 

convênios, isenções, entre outros, são extremamente altos no Brasil, e são 

usados pelo Estado como meio de deixar de ser o promotor principal das 
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políticas sociais, deslocando está responsabilidade para as instituições do 

“terceiro setor”, Segundo Graef e Salgado (2010) 

De todo o modo, a ausência de uma política pública 
consistente para o setor social que oriente e atrele o 
financiamento estatal é preocupante, sobretudo se anualmente 
tem sido transferido a essas entidades um montante superior a 
3 bilhões de reais. (GRAEF; SALGADO, 2010, p.113) 

 A possibilidade do aumento do valor gasto com os investimentos do 

Estado é grande, sobretudo, se considerarmos os dados presentes no quadro a 

seguir, que ilustra a quantidade de novas instituições que criadas no país. 

 

Quadro 1.1 

 
  

Esses dados comprovam que a partir da década de 1990 o número de 

instituições sob a lógica do “terceiro setor” dobra, e que muito se deve ao 

“marketing neoliberal” que estimulou está prática. Portanto, se o crescimento 

for mantido é possível que observaremos mais adiante o aumento dos gastos 

com investimentos por parte do Estado aplicados nestas instituições. 

No que diz respeito aos números das instituições de longa permanência 

para idosos, segundo dados do IPEA (2011), Atualmente existem hoje no Brasil 
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3.548 instituições consideradas ILPI’s. Porém, além deste número ser muito 

concentrado em regiões específicas do país, com maior desenvolvimento, o 

número é relativamente baixo, se considerarmos o número de idosos e o seu 

exponencial crescimento.  

 A maior parte destas instituições é de caráter Filantrópico (religiosas ou 

leigas) que correspondem a 65,2% do total das ILPI’s, 28,2% são instituições 

privadas e 6,6% são públicas ou mistas, segundo o estudo do IPEA. “No 

conjunto das instituições pesquisadas, encontrou-se 109.447 leitos, dos quais 

91,6% estavam ocupados, ou seja, pode-se falar que as instituições estão 

operando com quase toda sua capacidade.” (IPEA, 2011, p. 10). 

 

Gráfico 1.1 

 

 Ainda segundo o Estudo, em média as ILPI’s abrigam 30,4 idosos. 

Grande parte das instituições dessa natureza, 37,9%, tem capacidade de 

abrigar no máximo 20 idosos e apenas 2,1% abrigam mais de 100 idosos. 

Observa-se que mais de 90% das ILPIs brasileiras declararam 
possuir refeitório, jardim, pátio, quintal e salas de televisão e de 
vídeo, sendo o refeitório o espaço mais frequente. Isto sugere a 
possibilidade de áreas para refeição, lazer, descanso ou 
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atividades ao ar livre dos residentes, o que permite algum grau 
de integração entre eles. Aproximadamente 50% das 
instituições afirmam dispor de sala ecumênica e/ou capela, o 
que, como esperado é mais comum nas instituições religiosas. 

(IPEA, 2011, p. 9). 

 Outro fator importante apontado no estudo do IPEA (2011), diz respeito 

aos recursos e os custos destas instituições, em média gasta R$717,91 por 

residente, em suma esse valor varia bastante de uma instituição para a outra, e 

têm determinantes como doações, isenções de impostos, voluntariado, 

funcionários cedidos, entre outros. O quadro de funcionários é responsável por 

52,5% dos gastos das ILPI’s em média, as despesas fixas, como luz, telefone, 

internet, agua, são responsáveis por 9,4%, à alimentação e os medicamentos, 

equivalem a 14,1% e 5,3% respectivamente.  

 Os recursos gerados pelas ILPI’s são advindos em sua maioria das 

mensalidades de cada idoso, nas instituições privadas, e como contribuição 

nas instituições filantrópicas, que podem atingir no máximo 70% do benefício 

do idoso, segundo o estabelecido no Estatuto do Idoso. Em média, 

aproximadamente 46,6% das receitas de instituições filantrópicas são 

provenientes da renda oriunda dos idosos e/ou familiares, outros 22% das 

receitas são do financiamento público, englobando as esferas federais, 

estaduais e municipais. (IPEA, 2011). 

 Como podemos ver mais da metade destas instituições estão inseridas 

na lógica do chamado “terceiro setor”, apenas 6,6% são públicas, apontando 

assim para o abandono do Estado com relação às instituições de longa 

permanência para idosos. O movimento que vem se tornando recorrente é o 

investimento por parte do aparelho estatal nas instituições do “terceiro setor”. 
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CAPÍTULO 2 

Um panorama da realidade dos Idosos no Brasil e as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos 

 

O aumento da população idosa no país tem apresentado uma taxa de 

crescimento constante ao longo dos anos, impulsionada pela elevação da 

expectativa de vida em nossa sociedade.  

As questões ligadas ao envelhecimento populacional em nosso país vêm 

ganhando terreno lentamente, e ainda que seja possível apontar uma série de 

avanços expressivos nas legislações voltadas para a população idosa, 

sobretudo, a partir da Constituição Federal de 1988, passando pela criação da 

LOAS (1993), da Política Nacional do Idoso (1994), até chegar ao Estatuto do 

Idoso (2003), é importante ressaltar o desafio na garantia destes direitos 

conquistados.  

Diante deste contexto, pretendo neste capítulo apresentar um panorama 

acerca da realidade dos idosos em nosso país. 

 

 

2.1. Realidade dos idosos no Brasil 

 

Para trabalhar melhor as questões referentes aos idosos no Brasil, cabe 

pontuar algumas definições que regem mundo afora. “A Organização Mundial 

de Saúde – OMS definiu como idoso um limite de 65 anos ou mais de idade 

para os indivíduos de países desenvolvidos e 60 anos ou mais de idade para 

indivíduos de países subdesenvolvidos” (Mendes, Gusmão, Faro e Leite, 

2005).  

Ao falarmos de idosos nos deparamos sempre com questões sobre o 

envelhecimento, que vai além do processo biológico, evidenciamos também 

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

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

expressões culturais diversas que variam entre os diferentes países e/ou 

regiões do mundo, portanto,  

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

 A partir destes fatores acima citados, fica nítido o ganho, sobretudo, em 

qualidade de vida, que vem sendo conquistado desde então, porém, esta 

realidade não se aplica em todos os países do globo,  

Nos países menos desenvolvidos como o Brasil, o aumento da 
expectativa de vida tem sido evidenciada pelos avanços 
tecnológicos relacionados a área de saúde nos últimos 60 
anos, como as vacinas, uso de antibióticos, quimioterápicos 
que tornaram possível a prevenção ou cura de muitas doenças. 
Aliado a estes fatores a queda de fecundidade, iniciada na 
década de 60, permitiu a ocorrência de uma grande explosão 
demográfica. (Mendes, Gusmão, Faro e Leite, 2005). 

 Portanto, este fenômeno de proporções mundiais, traz reflexos diretos 

sobre a vida destes idosos, se de um lado tem o aspecto do avanço em relação 

à perspectiva de vida, por outro os idosos passam a encarar uma nova 

realidade, onde o seu status social, ele deixa de ser visto como uma possível 

mão-de-obra para o sistema de produção capitalista e passa a ser descartável, 

dentro dessa lógica. Segundo os autores, 

O modelo capitalista fez com que a velhice passasse a ocupar 
um lugar marginalizado na existência humana, na medida em 
que a individualidade já teria os seus potenciais evolutivos e 
perderia então o seu valor social. Desse modo, não tendo mais 
a possibilidade de produção de riqueza, a velhice perderia o 
seu valor simbólico. (Mendes, Gusmão, Faro e Leite, 2005). 

 Neste sentido, os idosos que antes eram protagonistas, são deixados de 

lado, em virtude de um contexto social que privilegia o novo, segundo 

Rodrigues e Soares,  

Na organização social brasileira a classificação pela idade 
cronológica privilegia os indivíduos mais jovens em detrimento 
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dos mais velhos, refletindo o sistema de produção vigente. Isso 
gera uma série de problemas em torno do idoso, decorrentes 
das limitações ao pleno exercício da cidadania desses 
indivíduos numa fase de suas vidas em que o ser humano se 
encontra biologicamente mais vulnerável. (RODRIGUES E 
SOARES, p. 4, 2006) 

 Assim, diante de todas as dificuldades de enfrentar uma disputa, 

aparentemente injusta com os jovens, por uma posição no mercado de 

trabalho, já que estes gozam de plenas condições físicas e mentais. Vale 

destacar também a mudança ocasionada na década de 80 do modo de 

produção capitalista, passando do Fordismo* para o Taylorismo*, modificando 

as relações de trabalho, onde as empresas passam a cobrar que o funcionário 

seja multifuncional, ou seja, esteja apto a desenvolver diferentes funções 

dentro da empresa, diferentemente do padrão Fordista, que cada trabalhador 

era responsável por uma função específica, sua qualificação era para 

desempenhar bem apenas aquela função designada, essa mudança nas 

relações de trabalho é um ingrediente a mais para dificultar que o idoso 

consiga acompanhar esses avanços. Assim, O idoso se vê cada vez mais 

excluído dessa briga por uma vaga no mercado de trabalho. 

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

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

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

que,  

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

 No Brasil enfrentamos problemas corriqueiros atenuados por questões 

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

frente ao enfrentamento da “questão social”, entre outros fatores, que passam 

a gerar transtornos desnecessários, sobretudo numa parcela da população que 

no geral é esquecida pelo poder público, salvo raras exceções.  
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Ainda é muito parca a atuação governamental efetiva, voltada 
para este segmento da população. Sabe-se que até mesmo as 
iniciativas de caráter privado estão mais direcionadas para o 
assistencialismo, conduzindo a uma tendência de afastar os 
idosos de realizar atividades criadoras, favorecendo assim o 
seu isolamento da sociedade a qual pertence. (MENDES, 
GUSMÃO, FARO E LEITE, 2005). 

 Porém, os avanços conquistados nos dispositivos de lei pertinente aos 

idosos ainda não teve sua materialização na prática, estando muito distante do 

cenário que a partir da garantia integral desta legislação específica pode ser 

alcançado, alterando de forma substancial a realidade que nos deparamos na 

atualidade.  

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

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

institui uma nova ideia de seguridade social, balizada no tripé da Previdência, 

Saúde e Assistência Social e foi além, no seu artigo 230, diz que “a família, a 

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

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

garantindo-lhes o direito à vida” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).  

 A partir daí, criou-se um campo fértil para construção de novos 

mecanismos que pudessem garantir o direito dos idosos, tivemos a criação da 

LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) em 1993, que entre outras 

providências institui o BPC (Benefício de Prestação Continuada) através do seu 

artigo 20, que diz,  

O benefício de prestação continuada é a garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família. (LOAS, 1993) 

 Para conseguir o benefício o idoso deve comprovar que a renda mensal 

per capita não seja superior a um quarto do salário mínimo, que atualmente 

equivale a R$ 169,50. O BPC garante que mesmo aqueles idosos que não 

realizaram contribuição previdenciária e que se adequem as exigências da lei 

tenham direito a receber um valor para auxiliar na sua subsistência e por vezes 

de sua família também. 
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 Não menos importante foi a criação da Lei 8.842 de 1994 sobre a 

Política nacional do Idoso, e a criação do Conselho Nacional do Idoso, que até 

hoje não foi implementado. 

 Por fim, e talvez o mais importante, ou até mesmo o dispositivo de Lei 

voltado para os idosos que conseguiu trazer um avanço exponencial em 

relação à qualidade e abrangência do texto, navegando em todas as questões 

referentes aos idosos. Segundo Silva (2011), 

O Estatuto contempla as políticas sociais básicas; a assistência 
social supletiva; os serviços especiais de prevenção e 
atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; o serviço de 
identificação e localização de parentes ou responsáveis; a 
proteção jurídico-social. (p.10). 

 Mesmo entendendo a enorme contribuição do Estatuto do Idoso, vou 

fazer uso apenas dos artigos 2° e 3°, que servem para ilustrar a proposta 

apresentada neste capítulo.  

Art. 2o 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. 

Com relação a este artigo o que encontramos é uma realidade 

totalmente diferente do que é previsto em lei, as oportunidades e facilidades 

oferecidas aos idosos estão associadas em sua maioria a transtornos que este 

enfrenta, desde utilizar-se do direito de se transportar gratuitamente no 

transporte coletivo, de ter acesso aos serviços de atendimento de saúde, da 

previdência, de assistência, entre outros. Gerando assim empecilhos para que 

o idoso goze de fato de todos os seus direitos fundamentais, com liberdade e 

dignidade, sem afetar sua moral e sua integridade física e mental.  

Com relação ao artigo 3°, vale destacar a falta de protagonismo que a 

meu ver, deveria ser do poder público, sem tirar a responsabilidade da família, 

da comunidade e da sociedade, mas assumindo de forma incisiva, uma 

atuação que de fato garantisse os direitos básicos previstos no artigo citado. 
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  Art. 3o 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. 

        Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

        I – atendimento preferencial imediato e individualizado 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 

população; 

        II – preferência na formulação e na execução de políticas 

sociais públicas específicas; 

        III – destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 

        IV – viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; 

        V – priorização do atendimento do idoso por sua própria 

família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que 

não a possuam ou careçam de condições de manutenção da 

própria sobrevivência; 

        VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas 

áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços 

aos idosos; 

        VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre os 

aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

        VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e 

de assistência social locais. 

        IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto 

de Renda. (ESTATUTO DO IDOSO, 2003). 

 Ainda que a contrarreforma do Estado, seguindo os conceitos do 

neoliberalismo (ver capítulo I item 1), nos esclareça o porquê da falta de 

protagonismo do Estado, seguindo a noção do projeto neoliberal do estado 

mínimo para o social, é importante que seja cobrado do Estado uma atuação 

que possa garantir os direitos de nossos idosos. 

 A prioridade do atendimento ao idoso, citada no paragrafo único do 

artigo 3° do Estatuto do Idoso, ilustra este processo, pois não se especifica 

claramente os sujeitos responsáveis, estabelecendo uma abrangência ampla, 

onde não se estabelece uma responsabilização direta ao Estado. 

 A família que dentro do contexto do Estatuto do Idoso, teria as mesmas 

responsabilidades que a comunidade, sociedade e o Estado para com o idoso, 
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porém, esta ocupa uma parcela maior, até pelo fato do vinculo que se tem 

coma pessoa idosa, porém, existem algumas questões que vão determinar o 

modo em que cada família vai encarar a responsabilidade de cuidar de um 

idoso. Pois, 

Há que se chamar atenção para as limitações da família 
contemporânea nesta tarefa de responsabilizar-se pelo amparo 
e apoio aos seus velhos. Face às dificuldades decorrentes da 
precariedade das políticas sociais brasileiras e de fatores 
econômicos como o desemprego e a pauperização que 
acometem um grande número de famílias, a privatização, no 
âmbito familiar, da responsabilidade desses cuidados, muitas 
vezes acaba em prejuízo desses idosos devido aos parcos 
recursos materiais e psicossociais das suas respectivas 
famílias. Essa é uma responsabilidade a ser dividida entre o 
Estado, a sociedade e a família. À medida que a sociedade vai 
mudando, impõe-se a necessidade de um ajuste das políticas 
públicas para acompanhar e sustentar essas mudanças. 
(RODRIGUES E SOARES, p. 14, 2006) 

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

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

familiar, geralmente ocorre que o idoso deixa de ser o “chefe” da família, aquele 

que comanda das finanças até as decisões mais importantes da casa. 

Portanto, 

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

 A questão é que o idoso passa a depender daqueles que até certo 

tempo atrás dependiam deles, ocorre uma inversão de papéis. Apesar da 

aceitação da dependência ser subjetiva, pois cada um vai ter uma reação 

diferente, muitas vezes negativa, esta questão da dependência é objetiva, onde 

mesmo os idosos que são responsáveis diretos pelo sustento familiar 

vivenciam tais questões, por vezes perdendo a autonomia na gerência de seus 

rendimentos. 
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 Ainda que possa ocorrer um estremecimento das relações familiares 

decorrentes de tais questões evidenciadas, buscar um bom relacionamento 

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

Rodrigues e Soares (2006), 

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

Embora na prática nem sempre a realidade observada seja essa, onde a 

família reconhece a importância que o idoso pode representar, tendo em vista 

que as relações familiares são construídas ao longo da vida, e que a 

convivência pode não ter sido construída da melhor forma, com respeito e 

harmonia, sendo assim, não se pode projetar que tudo será esquecido e que 

tanto idoso como familiares vão conseguir manter um bom relacionamento.  

Ainda que a relação entre idoso e família não seja harmoniosa é importante 

que se crie ao menos uma relação de respeito, pois, 

Apesar de colaboradores e participantes da dinâmica familiar, 
nem sempre é assegurado a esses idosos um convívio 
baseado no respeito e na preservação da dignidade. O fato de 
morarem com familiares não é garantia da presença do 
prestígio e do respeito nem da ausência de maus tratos. São 
frequentes as denúncias de violência contra idosos, registradas 
nas delegacias especializadas para tratar dessas questões. 
Insultos, agressões físicas, humilhações, tratamentos 
infantilizados, exploração material e discriminação que os 
vitimam nos seus próprios domicílios são os registros mais 
comuns. (RODRIGUES E SOARES, p. 17, 2006).  

Falar de violência contra o idoso é expor algo que ocorre com uma 

frequência maior do que muitos podem imaginar, e pode ser observada não só 

no âmbito familiar, mas também nos espaços institucionais, tanto os da esfera 

pública, quanto os da esfera privada e na sociedade em geral cotidianamente.  

Um conceito mais amplo acerca da violência contra o idoso pode ser 

ilustrado na definição estabelecida pela OMS, onde, 

O conceito de violência estabelecido pela Organização Mundial 
de Saúde, que define violência como um conceito referente aos 



39 

 

 

processos, às relações sociais interpessoais, de grupos, de 
classes, de gênero, ou objetivadas em instituições, quando 
empregam diferentes formas, métodos e meios de 
aniquilamento de outrem, ou de sua coação direta ou indireta, 
causando-lhes danos físicos, mentais e morais. Esse conjunto 
de termos se refere a abusos físicos, psicológicos e sexuais; 
assim como a abandono, negligências, abusos financeiros e 
autonegligência. Ressaltando, que a negligência, conceituada 
como a recusa, omissão ou fracasso, é uma das formas de 
violência mais presentes tanto em nível doméstico quanto 
institucional em nosso país, dela advêm, frequentemente, 
lesões e traumas físicos, emocionais e sociais para a pessoa 
(sendo essa categoria de violência uma das mais relacionadas 
aos idosos). (PAZ; MELO; SORIANO, 2012, p. 61) 

 Tal definição da OMS abre um leque extenso, por ser bem ampla, 

permitindo assim analisar a violência muito além das agressões e maus tratos, 

por serem situações mais comuns. Embora a violência física e a negligência 

ganhem proporções maiores devido ao fato de ocorrerem com maior 

frequência, não se pode deixar de considerar as outras formas de violência que 

por muitas vezes são silenciosas, difíceis de identificar como a violência sexual 

e psicológica. 

 Podemos ainda, analisar a violência financeira sob dois aspectos, o 

primeiro diz respeito a uma apropriação indevida por algum individuo (familiar 

ou não) dos recursos do idoso, por sinal está é uma prática muito comum. O 

segundo é referente à aposentadoria, pode causar certa estranheza, até 

porque, 

A aposentadoria foi concebida como uma instituição 
social, assegurando aos indivíduos renda permanente até 
a morte, correspondendo a crescente necessidade de 
segurança individual que marca as sociedades da nossa 
época. (Mendes; Gusmão; Faro; Leite, 2005). 

 Porém, a aposentadoria representa uma queda no padrão econômico de 

vida do idoso, o que traz sérios rebatimentos para a sua manutenção, bem 

como de seus dependentes, pois ao deixar o mercado de trabalho e se 

aposentar este idoso sofre uma redução drástica de seus vencimentos, devido 

à perda de benefícios, bônus, gratificações, participações nos lucros, entre 

outros mecanismos que acrescentam um valor importante em cima do salario e 

que ao se aposentar o idoso deixa de receber. 
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 Assim, manter o padrão de vida ao ingressar na vida de aposentado é 

um desafio, suprir os gastos, sobretudo, com a saúde que não funciona 

adequadamente em nosso país, e representa grande parte dos gastos dos 

idosos com consultas e medicamentos, que demoram meses e meses para ter 

acesso através da saúde pública no Brasil. 

 

 

2.2. Processo de Envelhecimento  

 

 A concepção que se tem acerca do processo de envelhecimento é por 

muitas vezes negativa, o que vemos são pessoas querendo ao máximo 

retardar este processo, sobretudo, esteticamente. Desta forma, 

A construção do significado da velhice é permeada por 
crenças, mitos, preconceitos, estereótipos que, nesta 
sociedade expressam-se por meio de representações 
depreciativas do fenômeno do envelhecimento e do sujeito que 
envelhece, definindo o seu lugar social. (RODRIGUES E 
SOARES, p. 5, 2006). 

 Ainda que se tenha a noção de que envelhecer é um processo natural da vida 

humana, ainda assim existe uma tendência de negação, criando uma gama de 

preconceitos, marginalizando a velhice, assim, 

o ser velho representa um conjunto de atribuições e 
transformações negativas que estão ligadas ao conceito 
tradicional de velhice. No imaginário social o velho está 
diretamente associado à estagnação e perdas que levam à 
ruptura e ao isolamento; inflexibilidade decorrente de apego a 
valores ultrapassados e cristalizados que também levam ao 
isolamento social; imagem negativa do aposentado, 
significando um final de vida, falta de capacidade pessoal e a 
exclusão da rede produtiva; pessoa que necessita de cuidados, 
sem força, sem vontade, sem vida, doente, incapacitado e que 
por todos esses motivos fez opção pela passividade. 
(RODRIGUES E SOARES, p. 8, 2006). 

 Portanto, com intuito de afastar dessa concepção que se tem da velhice 

cria-se dentro da sociedade meios e formas para possibilitar uma “juventude 

eterna”, surgem promessas de prolongamento da beleza e/ou juventude, 

criando um mercado anti-idade, surge então, 
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Um arsenal de produtos e serviços para mascarar o 
envelhecimento. Clínicas e academias com tratamento de 
rejuvenescimento, dietas, medicamentos, cosméticos, cirurgias 
plásticas, livros de auto-ajuda e toda sorte de artifícios e 
estratégias que prometem, não só adiar o envelhecimento, 
como também a eternização da juventude. (RODRIGUES E 
SOARES, p. 10, 2006). 

 Todo este aparato é amplamente divulgado e difundido, sobretudo nas 

veiculações da grande mídia, que se encarregam de propagar em seus 

programas, novelas, propagandas, entre outros, uma imagem diferente da 

velhice, potencializando o culto a beleza, a juventude, favorecendo a 

comercialização de produtos e serviços para este segmento, assim,  

A mídia, grande parceira das representações, se encarrega de 
difundir uma visão fantasiosa de um envelhecimento bem 
sucedido, com independência e grandes possibilidades de 
novas atividades atraentes ao alcance de todos 
indiscriminadamente, trazendo também propostas de 
adiamento interminável da velhice e a imposição de estilos de 
vida. (RODRIGUES E SOARES, p. 10, 2006) 

 Com isso, tem-se um distanciamento gerado pelo não reconhecimento 

da velhice, termo que vem carregado de pré-conceitos. Assim, uma das formas 

de tentar se desvincular a imagem que se tem da velhice surgem novos 

conceitos, que se pretendem afastar a imagem que se tem da velhice. “O termo 

idoso, em substituição do termo velho, agrega novas visibilidades e 

positividades. O termo velho é ainda carregado de um sentido pejorativo 

historicamente ligado a ideias negativas.” (MARQUES, 2004). 

 Outro termo que surge, é o da terceira idade, em substituição de velhice, 

o objetivo é romper com os preconceitos que o termo velhice traz consigo,  

Terceira Idade é então, a nova fase da vida entre a 
aposentadoria e o envelhecimento, caracterizada por um 
envelhecimento ativo e independente, voltado para a 
integração e a autogestão. Constitui um segmento geracional 
dentro do universo de pessoas consideradas idosas, ou seja, 
são os “velhos jovens” com idade entre sessenta e oitenta 
anos. Já os idosos com mais de oitenta anos passaram a 
compor a Quarta Idade, os “velhos velhos”, essa sim, 
identificada com a imagem tradicional da velhice. 
(RODRIGUES E SOARES, p. 8, 2006) 
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Portanto, o conceito de terceira idade realiza uma clara divisão, onde o 

foco é claramente voltado para os idosos ativos, os autores ressaltam “que 

estão excluídos da categoria de terceira idade os indivíduos com sinais de 

decrepitude e senilidade” (RODRIGUES E SOARES, p. 8, 2006), numa clara 

tentativa de mascarar os sinais da velhice, criando essa diferenciação, onde se 

exalta aqueles que conseguem manter-se ativo no período da velhice. 

No contexto atual da velhice, o que estamos observando, é que se trata 

de uma velhice feminina, Segundo Silva (2011) “é crescente o protagonismo da 

mulher idosa, trabalhadora, chefe de família, cuidadora, aposentada, 

pensionista ou beneficiária do BPC, típica usuária da Assistência Social, 

cidadã” (p.4).  

A prevalência na faixa etária acima dos 60 anos é das mulheres, 

diversos são os fatores que podem explicar este fenômeno, como o rearranjo 

familiar, a ida da mulher ao mercado de trabalho, os maiores cuidados com a 

saúde, onde historicamente as mulheres tem uma preocupação maior com sua 

saúde que o homem, entre outros. Portanto, 

Como resultado de uma desigualdade de gênero na 
expectativa de vida, existe essa proporção maior de mulheres 
do que de homens nesse grupo populacional. As mulheres 
vivem, em média, sete anos mais do que os homens e estão 
vivendo mais do que nunca. (SALGADO, 2002, p.8). 

 

2.3. Contexto das Instituições de Longa Permanência para 

Idosos 

 

O termo ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) vem sendo 

usado atualmente para definir as instituições cuja natureza advém de 

instituições asilares, portanto, durante muito tempo instituições voltadas para o 

abrigamento de idosos foram chamadas de asilos. Esta nova termologia ainda 

é desconhecida perante boa parte da sociedade, pouco difundida nas mídias, e 

até entre profissionais oriundos destas.  
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 Portanto, principalmente no senso comum, estas instituições ainda são 

(re)conhecidas como asilos. A pergunta que muitos podem fazer, é, mesmo 

após a mudança de tal termologia, teria algum problema em continuar 

chamando estas instituições de asilos? 

 Pretendo aqui trabalhar melhor esta questão, visto que ainda se tem 

uma quantidade pequena de publicações sobre este tema abordado pelo 

serviço social, começarei abordando um artigo muito interessante do Daniel 

Groisman que trabalha o histórico dos asilos no Brasil, focando no Asilo São 

Luiz para a velhice desamparada, fundado em 1890 na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Segundo Groisman (1999), 

O Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada não foi uma 
instituição qualquer, mas uma instituição modelar para a sua 
época. Fundado por um proeminente homem de negócios da 
sociedade carioca, o Visconde Ferreira de Almeida, 
rapidamente passou a receber subvenções públicas e a contar 
com o apoio de uma ordem de freiras Franciscanas que cedia 
irmãs para cuidarem dos asilados. Em pouco mais de três 
décadas, ampliou enormemente sua capacidade, inicialmente 
de 45 leitos, em 1892, para 260 leitos, em 1925. Para tanto, 
ampliou e modernizou suas instalações, numa série de obras 
financiadas com o dinheiro das subvenções e dos inúmeros 
donativos que a instituição recebia. (p.71). 

 Este foi um modelo que perdurou por décadas, os asilos eram em seu 

início no país instituições voltadas para a caridade, neste caso para atender 

uma demanda dos idosos por abrigamento, já que não tinham leis que os 

amparavam neste sentido na época. Podemos destacar também a presença da 

Igreja católica, ainda hoje muito presente nas ILPI’s por conta de seu 

envolvimento com essa causa no passado, assim como as formas de 

financiamento por meio de subvenções públicas e doações. Alguns destes 

fatores estão presentes até hoje em algumas ILPI’s. 

 Para tanto, a forma encontrada para dar maior visibilidade aos asilos e a 

“velhice¹” na época, era através de publicações de reportagens e artigos, 

veiculados em jornais na sua grande maioria, segundo o autor, 
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As imagens do asilo, nos jornais, eram carregadas de 
simbolismo. Muito mais do que descritivas, as notícias parecem 
ter se tornado veículos para a expressão de uma série de 
modos de se ver a velhice. Entretanto, as notícias também 
estavam relacionadas às necessidades da instituição. Nesse 
sentido, os jornais parecem ter se constituído em veículo 
privilegiado para a comunicação entre o asilo e a sociedade, 
desempenhando um importante papel em auxiliar a instituição 
na busca de donativos ou verbas públicas. A eleição da velhice, 
enquanto alvo de uma prática assistencial, se insere no 
contexto da filantropia, em uma época em que a sociedade 
estava preocupada em assistir aos “realmente” necessitados e 
coibir aqueles que, sendo capazes de produzir, “se 
aproveitavam” da caridade alheia. Desse modo, as notícias de 
jornal buscavam sensibilizar a população para o drama da 
velhice desamparada, diferenciando-a de outros segmentos da 
população pobre. (GROISMAN, 1999, p.73). 

Ocorreu uma “promoção” da “velhice desamparada” em detrimento de 

outros setores de camadas também pauperizadas, buscava-se através de tais 

publicações passarem uma imagem de sofrimento, de abandono, para 

potencializar as ações de caridade, propiciando assim as diferentes formas de 

ajuda recebida, oferecidas pela sociedade. 

A filantropia estava presente nas práticas assistenciais, onde começou a 

aparecer com mais força neste período. No entanto, para “merecer” a ajuda era 

necessário obedecer alguns critérios estabelecidos pela sociedade, neste 

sentido, 

A assistência social, no início do século, era um terreno 
bastante complicado. Ao mesmo tempo em que as instituições 
filantrópicas floresciam, a população nutria sentimentos 
bastante ambivalentes em relação à pobreza urbana. Era 
preciso definir aqueles que realmente mereciam e deveriam ser 
assistidos segundo critérios que visassem a preservação da 
ordem e combatessem a ociosidade e os “vícios” que 
caracterizavam a vadiagem. (GROISMAN, 1999, p.73). 

 Era importante distanciar a imagem da velhice de características que 

não eram aceitas pela sociedade, como ociosidade e vícios, encarados como 

vadiagem na época, e por mais que esses “velhos” fossem ociosos e/ou 

possuíssem vícios era preciso que fossem vistos dentro de outra perspectiva.  

A dicotomia entre bons e maus elementos, entre aqueles que 
seriam amparados e os que seriam reprimidos, parece ser um 
dos aspectos que influenciou a formação das imagens da 
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velhice asilada. Era preciso sensibilizar a população para a 
particularidade da assistência à velhice. Os velhos seriam 
diferenciados dos que faziam da mendicância uma “profissão”, 
sendo retratados como vítimas de circunstâncias que os 
isentavam de responsabilidade pela sua miséria. (GROISMAN, 
1999, p.74). 

 Existia a preocupação com construir perante a sociedade uma imagem 

do “velho asilado” para “sensibilizar” a população, e a meu ver apenas isso, 

criando assim um estigma perante a sociedade com o passar dos anos. O foco 

era apresentar uma imagem para propiciar a caridade, porém, ocorreu uma 

construção social pejorativa da imagem da velhice, que extrapolou a barreira 

da caridade. 

 Contudo, criou-se também um distanciamento do “velho asilado” e a 

sociedade, apesar de não haver restrições com relação aos visitantes, os 

“velhos” estavam restritos ao espaço institucional. Assim, segundo Groisman 

(1999), “o ingresso no asilo representava um rompimento dos laços sociais, 

pois o contato com o mundo externo passaria a ser mediado pela instituição.” 

(p.81). 

 Procedendo desta maneira, era tirada daqueles “velhos” sua autonomia, 

pois se não ocorre um movimento de interação com a sociedade, fora do 

espaço institucional, restaria apenas o “confinamento”. Existia ainda outro 

equivoco como podemos ver na citação de Groisman (1999), 

As notícias dos jornais parecem deixar claro que a velhice 
ganhara um “lugar”, na cidade. Situado na ponta do Caju, o 
Asilo São Luiz era esse “lar” para os velhos. No entanto, se 
nada se esperava da velhice, como demonstram as imagens 
que exacerbam a sua degeneração, do asilo também não era 
esperado que oferecesse qualquer tipo de atividades ou 
terapêuticas para aqueles que lá estivessem. Bastava que 
fosse um local para o descanso. (p.82). 

 Não se tinha a preocupação de promover atividades, onde se buscasse 

propiciar que os “asilados” fossem mais ativos, podendo ter uma melhor 

qualidade de vida, e consequentemente aumentar sua perspectiva de vida. 

 Portanto, ao apresentar este quadro, passados mais de 100 anos desde 

a fundação do Asilo São Luiz, pode-se parecer um pouco exagerado, mas da 
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mesma forma que foi possível romper com diferentes paradigmas cultivados 

desde aquela época, ainda carregamos atualmente certas características 

provenientes deste período. As ILPI’s têm alguns desafios para superar, como 

buscar uma maior integração de seus residentes com a própria família, com a 

sociedade, propiciar atividades que envolvam os usuários, retirando-os da 

ociosidade, que representa de certa forma uma espera do final de suas vidas. 

Um dos avanços conquistados está na superação de termos como 

“velho”, “velhice”, “asilo”, que trazem consigo um simbolismo carregado de 

preconceitos. Neste sentido, Groisman (1999) pontua que, 

De certa forma, o surgimento da “terceira idade” pode ser 
considerado como uma tentativa de rompimento com as 
imagens negativas da velhice que, como vimos, predominavam 
no início do século. Diferentemente da “velhice”, a “terceira 
idade” se caracterizaria por ser uma fase da vida em que as 
pessoas aproveitariam intensamente o seu tempo, na busca de 
realizações pessoais. O lazer, os cuidados com o corpo e a 
saúde, a ampliação do círculo social e até mesmo o exercício 
da sexualidade parecem estar presentes nessas novas 
representações sociais do envelhecimento. Os termos são 
importantes: a “velhice” é substituída pela “terceira idade”, e os 
“velhos” tornam-se “idosos”. (p.84). 

 Os antigos asilos, como eram chamados, hoje em dia são denominados 

ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), com o seu público alvo 

direcionado apenas para o atendimento de idosos. Como podemos ver,  

As atuais Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 
derivam dos antigos asilos, que em sua formação inicial eram 
instituições de assistência social onde se abrigavam para 
sustento, cuidado e/ou educação crianças, mendigos, doentes 
mentais, idosos, etc. Atualmente, as ILPI são regulamentadas 
pela Vigilância Sanitária e devem prestar atendimento integral 
institucional ao seu público-alvo, pessoas de 60 anos e mais, 
dependentes ou independentes, que não dispõem de 
condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. 
Elas devem buscar proporcionar serviços nas áreas social, 
médica, psicológica, de enfermagem, fisioterapia, terapia 
ocupacional, odontologia, entre outras, conforme necessidades 
desse grupo etário. (IPARDES, 2008, p. 18)  

 Assim, é importante que se tenha uma regulamentação para que seja 

possível estabelecer parâmetros para o atendimento com os idosos, e que 

ainda se tenha um maior controle do trabalho que vem sendo realizado nestas 

instituições.  
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 Atualmente, com o aumento da expectativa de vida e por consequência 

o crescente aumento do número de idosos no país, os serviços de cuidados e 

acolhimento para idosos não ficam restrito somente as ILPI, novas formas de 

atendimento para esses idosos foram criadas,  

Existe grande diversificação na forma de atendimento ao idoso 
em nossa sociedade, e atualmente observa-se uma crescente 
procura por instituições que garantam abrigo e atendimento 
adequado à população idosa. Esse atendimento tem assumido 
diferentes modalidades, desde os estabelecimentos que 
atendem apenas durante o dia (Centro-Dia), continuando a 
família responsável por seus idosos à noite e nos finais de 
semana; passando pelas “colônias” ou “condomínios” de casas 
onde os idosos moram só ou acompanhados e que possuem 
uma supervisão externa; até unidades de internamento, 
também muito diferenciadas entre si – em algumas os idosos 
têm autonomia para se deslocar sozinhos, em outras os idosos 
saem, mas sempre acompanhados por funcionários da 
instituição ou por seus familiares, e também há aquelas onde 
os idosos não podem sair, o chamado regime fechado. (IDEM, 
p.18)  

 Para tanto, é importante que se aumente não só a diversidade de 

atendimento tem que se garantir além da qualidade, uma quantidade de 

instituições razoável para suprir a demanda. Pois, cada modelo apresenta uma 

forma diferente de atendimento, quando se tem a opção de escolha se torna 

mais fácil optar por aquele que atende de forma melhor as demandas 

específicas de cada idoso.  

 No entanto, a tarefa de cuidar de idosos, gera um gasto alto, em 

consequência, estas instituições tem que atingir uma arrecadação compatível 

com seus gastos, para manter uma estrutura em que se ofereçam profissionais 

capacitados e serviços de qualidade. Grande parte das ILPI’s tem “nos 

benefícios gerados pelo BPC e outras modalidades de aposentadoria uma de 

suas principais fontes de recursos” (IDEM, p.18), assim como, por meio de 

parceria com o poder público, que é “observada mais frequentemente junto às 

administrações municipais, ocorre por meio do repasse de recursos financeiros 

para a manutenção das ILPI, bem como da cessão de pessoal para 

atendimento aos idosos.” (IDEM, p.19)  

 Outro fato importante é como caracterizam a contrapartida financeira do 

idoso e/ou família de forma diferenciada para as instituições de natureza 
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privada e filantrópica. Em instituições de origem privada são denominadas 

mensalidade, já nas instituições filantrópicas são denominadas contribuições, 

mesmo sendo estas contribuições um valor fixo e mensal, a lógica de ambos é 

a mesma. 

 Portanto, levando em consideração o contexto atual de nossa sociedade 

e das questões apresentas aqui, sabendo da importância de se criar meios 

para o atendimento de idosos que necessita de cuidados especiais e não de 

abrigamento, é interessante pensar na 

criação de uma rede de assistência, formada por centros de 
convivência, centros dia, atendimento domiciliar, apoio para o 
cuidador familiar, em suma, de outras formas de atenção que 
promovam a integração do idoso na família e na sociedade. 

(IPEA, 2011, p. 13). 

 Tendo em vista que, a criação desses serviços não substituem as ILPI’s, 

pelo contrário, oferecem uma gama maior para que cada caso seja direcionado 

da maneira mais adequada, pois, 

Cada uma dessas modalidades vai atender as necessidades 
diferenciadas e não vão eliminar totalmente a demanda por 
instituições residenciais. Sempre vão existir idosos totalmente 
dependentes, com carência de renda, que não constituíram 
família ou vivem uma situação familiar conflituosa, ou seja, que 
precisarão de um abrigo e de cuidados não familiares. O 
pertencimento a uma instituição pode representar uma 
alternativa de amparo, proteção e segurança. Portanto, é 
importante que, entre outros fatores, haja uma mudança de 
percepção com relação a residência em instituições e que as 
ILPIs sejam parte da infraestrutura básica de qualquer cidade. 

(IDEM, 2011, p. 13). 
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CAPÍTULO 3 

Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva: uma análise 

sobre a instituição 

  

A Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva é uma Instituição de 

longa permanência para idosos, de caráter filantrópico sem fins lucrativos. 

A Instituição está localizada no município de Casimiro de Abreu, no 

Estado do Rio de Janeiro. A Casa dos Velhinhos (como é popularmente 

conhecida no município) foi criada em 3 de Novembro de 1978 pela Irmã Ana 

Evalda Lacerda com a finalidade de atender idosos carentes. A Instituição 

surgiu como um abrigo para idosos em situação de abandono. Seu primeiro 

Presidente foi o Padre José Luiz Bustamante de Sá.  

Por ter ligação com as obras sociais da Igreja Católica, a instituição 

desde sua criação sempre esteve voltada para a lógica da caridade no 

atendimento aos idosos do município.   

No entanto, a partir da década de 90, a instituição passa a atuar nos 

moldes atuais, sobretudo, após a criação da Lei 8.842, de Janeiro de 1994, lei 

essa que foi promulgada durante o Governo do então presidente Itamar 

Franco, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, assegurando os direitos 

sociais do Idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração 

e participação efetiva na sociedade.  

Essa remodelagem passa pela adesão dos princípios da Política 

Nacional do Idoso, bem como a dificuldade de se manter uma instituição deste 

porte unicamente com o projeto social da igreja e as doações. 

No entanto, a instituição não altera sua política de atender idosos 

carentes, mas passa a estabelecer uma contrapartida financeira, deixando de 

lado a lógica da caridade estabelecida desde a criação da instituição. Está 

estratégia foi concebida para que fosse possível manter a instituição em 

funcionamento. 

A Casa dos Velhinhos tem como objetivo institucional atender idosos em 

situação de risco, maus tratos, negligência, abandono, entre outros. Buscando 

assegurar os direitos sociais dos idosos, criando condições para promover sua 
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autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Sua atuação é de 

abrangência estadual, idosos de diferentes regiões do Estado do Rio de 

Janeiro são recebidos pela instituição, a maior parte deles provenientes de 

Cabo Frio, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu.  

O município de Casimiro de Abreu tem uma população de 35.347 

habitantes. E apresenta uma população idosa considerável, são 3758 idosos, 

sendo 1748 homens e 2010 mulheres. Na faixa dos 50 aos 59 anos estão 3744 

pessoas, entre homens e mulheres, nota-se que até 2020 a população de 

idosos no município de Casimiro de Abreu irá praticamente dobrar (IBGE, 

2010).  

Se considerarmos que até 2020 teremos um salto no número de idosos 

no Brasil (IBGE, 2010), e que consequentemente uma demanda maior por 

instituições asilares, lembrando que a Casa dos Velhinhos é a única instituição 

nesse segmento atendendo os idosos de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras 

(Prefeituras conveniadas com a instituição), além de absorver grande parte dos 

idosos de Cabo Frio, que necessitam de abrigamento, veremos que num futuro 

breve a instituição não terá condições de atender esta demanda crescente.  

Durante o período de estágio que estive inserido na instituição pude 

constatar através de levantamento das fichas dos usuários que o perfil 

encontrado na Casa dos Velhinhos é de idosos entre 60 e 100 anos, em sua 

maioria com escolaridade a nível fundamental, mulheres, brancas, de renda 

familiar em torno de quatro salários mínimos.  

A instituição atendia entre o período de agosto de 2010 a dezembro de 

2012, cerca de 70 usuários, número muito próximo do limite total de 75 vagas. 

Por ser a única instituição voltada para o abrigamento de idosos na região de 

Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, estes números podem ser considerados 

alarmantes, já que dados estatísticos apontam para o crescimento populacional 

de pessoas acima dos 60 anos. Ressaltando que a instituição já opera com 

ocupação de mais de 90% de seus leitos.  

A Casa dos velhinhos pertence a uma parcela pequena de instituições 

de longa permanência para idosos que possuem capacidade para o 

atendimento de mais de 50 residentes, os dados estão presentes no gráfico 

3.1. 
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Quadro 3.1 

 

Para garantir à qualidade do atendimento de seus usuários a instituição 

conta com uma equipe técnica interdisciplinar composta por Médicos, 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Assistente Social, Fisioterapeuta, 

Nutricionista, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional e Advogado. Além da equipe 

de apoio composta por cuidadoras, cozinheiras, porteiro, motorista e auxiliar 

administrativo.  

A estrutura profissional conta com a área da enfermagem, onde são 

realizados as consultas médicas e os procedimentos da enfermagem, o espaço 

da fisioterapia, a sala do serviço social e psicologia e sala de reuniões.  

Em sua estrutura voltada para seus usuários estão presentes dois 

quartos coletivos divididos por gênero, masculino e feminino, conta ainda com 

suítes, que comportam dois idosos cada, ambos do mesmo sexo, salvo 

exceção quando é um casal. Além disso, possui refeitório, sala de vídeo, 

jardins, varanda coberta, lavanderia, Loja do brechó, entre outros. 

A instituição Casa dos Velhinhos por natureza tem como política de 
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inserção a assistência social, direcionada para o atendimento setorial aos 

idosos, suas ações são norteadas através do Estatuto do Idoso.  

Porém, a instituição carrega em suas bases, ainda hoje, práticas de 

cunho assistencialistas, difíceis de ser superadas, por se tratar de uma 

instituição ligada à Igreja Católica, que traz a lógica da caridade desde sua 

criação. E tem uma postura de centralização das decisões, que são tomadas 

em sua maioria de forma verticalizada, sem consultar as opiniões dos 

profissionais da instituição.  

Em suma, a política setorial contemplada nas ações da instituição 

compreende a área dos idosos, pois, apenas pessoas acima dos 60 anos de 

idade estão aptas a serem abrigadas na instituição. Contudo, é pertinente que 

os profissionais que trabalham na instituição se apropriem das normas e 

legislações existentes, bem como os debates atuais na área do idoso, ainda 

que a instituição não realize uma cobrança para que estes tomem 

conhecimento da legislação que permeia sua área de atuação. 

 É importante situar que medidas como esta são fundamentais para que 

de fato possa ser ofertada uma intervenção profissional em que se busque 

garantir os direitos dos usuários da instituição. 

O funcionamento da instituição é regido pela Resolução da Diretoria 

Colegiada N° 283 da ANVISA (2005), que estabelece um regulamento técnico 

para o funcionamento das instituições de longa permanência para idosos. “Esta 

norma é aplicável a toda instituição de longa permanência para idosos, 

governamental ou não governamental, destinada à moradia coletiva de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar” 

(ANVISA, 2005). 

Existem duas modalidades de ingresso na instituição, são elas, por meio 

do pagamento integral da contrapartida mensal cobrada pela instituição, onde 

se pode escolher entre o quarto coletivo e a suíte, neste caso existe uma 

diferença nos valores, e através do convênio firmado com as prefeituras de 

Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, neste caso é cobrado do idoso 70% de 

seu beneficio, neste caso os usuários tem que se enquadrar nas exigências 

estabelecidas pelos convênios, a instituição só recebe o idoso depois de 
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encaminhado pelas prefeitura, ficando fora do processo realizado para 

determinar se o idoso está apto ou não a entrar por esta modalidade. 

Nestes casos, para ingressar na instituição é necessário firmar um 

contrato de prestação de serviço, se o idoso não possuir condições de assinar 

o mesmo deve ser firmado com seu representante legal, este procedimento 

segue os parâmetros estabelecidos no Estatuto do Idoso, que estabelece,  

Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, 

são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 

pessoa idosa abrigada.  

        § 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é 

facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da 

entidade. 

        § 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho 

Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de 

participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a 70% 

(setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de 

assistência social percebido pelo idoso. 

        § 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu 

representante legal firmar o contrato a que se refere 

o caput deste artigo. 

 As obrigações determinadas através do Estatuto do Idoso que 

competem às instituições de longa permanência visam possibilitar uma atuação 

uniforme, buscando garantir a qualidade dos serviços prestados e um 

tratamento digno perante seus usuários. Os princípios para estas instituições 

estabelecidos no Estatuto do idoso (2005) são: 

    Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de 

institucionalização de longa permanência adotarão os 

seguintes princípios: 

        I – preservação dos vínculos familiares; 

        II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

        III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em 

caso de força maior; 

        IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de 

caráter interno e externo; 

        V – observância dos direitos e garantias dos idosos; 

        VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento 

de ambiente de respeito e dignidade. 

 Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de 

atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos 

atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das 

sanções administrativas. 
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 Esses princípios devem nortear as diretrizes das instituições de longa 

permanência, estabelecendo parâmetros para sua atuação, porem, também é 

estabelecidos no Estatuto do Idoso (2005) as obrigações dessas instituições, 

são elas: 

  Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 

        I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o 

idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da 

entidade e prestações decorrentes do contrato, com os 

respectivos preços, se for o caso; 

        II – observar os direitos e as garantias de que são titulares 

os idosos; 

        III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e 

alimentação suficiente; 

        IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas 

de habitabilidade; 

        V – oferecer atendimento personalizado; 

        VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos 

familiares; 

        VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento 

de visitas; 

        VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a 

necessidade do idoso; 

        IX – promover atividades educacionais, esportivas, 

culturais e de lazer; 

        X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, 

de acordo com suas crenças; 

        XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

        XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda 

ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas; 

        XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público 

requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania 

àqueles que não os tiverem, na forma da lei; 

        XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis 

que receberem dos idosos; 

        XV – manter arquivo de anotações onde constem data e 

circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, 

parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem 

como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e 

demais dados que possibilitem sua identificação e a 

individualização do atendimento; 

        XVI – comunicar ao Ministério Público, para as 

providências cabíveis, a situação de abandono moral ou 

material por parte dos familiares; 
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        XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com 

formação específica. 

 A lista de obrigações é extensa, como não poderia ser diferente, e é de 

extrema importância que sejam cumpridas integralmente, como determina a lei, 

porém a fiscalização deficiente, aliado a facilidade de mascarar irregularidades 

(prática que a Casa dos Velhinhos não realiza) dificultam as punições num 

quadro mais amplo, a responsabilidade por identificar possíveis desrespeitos à 

lei é apontada no artigo 52 do Estatuto do idoso, “as entidades governamentais 

e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos 

Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos 

em lei”. (ESTATUTO DO IDOSO, 2005). 

 Com vista às obrigações pertinentes as entidades que cuidam de idosos 

presentes no artigo 50 do Estatuto do Idoso, a Casa dos Velhinhos busca 

cumprir as regras determinadas em Lei, grande parte delas é cumprida 

sistematicamente pela instituição. No entanto, vejo que a instituição possui 

dificuldades para garantir o cumprimento integral da Lei, sobretudo, sobre dois 

pontos específicos. 

 No inciso I do artigo 49 do Estatuto do idoso, que diz que as instituições 

de longa permanência para idosos devem adotar como principio a preservação 

dos vínculos familiares. Porém, na realidade tal preservação se mostra 

complexa, pois a instituição por meio de contato telefônico tenta estimular que 

a família faça visitas, que esteja presente junto ao idoso. Em casos extremos, 

de abandono familiar, a instituição encaminha o caso para o Ministério Público, 

que devido a toda burocracia que este apresenta, o caso acaba se prolongando 

por muito tempo. 

 Já que a institucionalização dos idosos se dá através da decisão de seus 

familiares, em suma, não é uma demanda espontânea que parte do idoso, 

penso que a instituição poderia criar meios de tentar aproximar a família dos 

idosos. Através do contrato estabelecido entre as partes apresentar uma 

clausula em que o responsável deveria visitar o idoso com certa regularidade, 

determinando o período, ou até mesmo através de ações pensadas pela 
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equipe técnica que possibilitem pensar em estratégias para amenizar a 

questão. 

Com relação aos casos de abandono que são minoria, mas de suma 

importância, o procedimento obviamente deve ser mantido, de levar os casos 

ao ministério público, porém deveria se pensar meios de se pressionar para 

que estes tenham uma solução rápida. 

 Outro fator que a instituição esteja aquém do que está previsto em lei, a 

meu ver, diz respeito ao inciso IX do artigo 50, que dispõe sobre as atividades 

educacionais, esportivas, culturais e de lazer. 

 Vejo esta questão como fundamental, principalmente do ponto de vista 

da saúde dos idosos, e nota-se uma barreira imensa no pensar de atividades 

que se enquadrem e que consigam estimular a participação dos usuários, por 

isso ressalto a extrema importância dos profissionais que integram a instituição 

tenham conhecimento da população usuária.  

Em meu processo de estágio na Casa dos Velhinhos propus através do 

meu projeto de intervenção a realização da dança sênior, que tem uma adesão 

grande no projeto Feliz Idade em Rio das Ostras, no entanto não foi possível 

realizar a implementação do mesmo. As atividades voltadas para este fim 

durante o meu processo de estágio na instituição se resumiam a caminhadas 

matinais realizadas em dias pré-estabelecidos, que tinha uma adesão ínfima de 

idosos, já que em média 10% participavam com frequência, existia ainda a 

exibição de filmes para os idosos, que quase em sua totalidade acabavam 

pegando no sono antes do termino, e as atividades festivas que sempre 

acontecem, com o foco mais recreativo, de comemoração, que conta por vezes 

com jovens estudantes do município. 

 Assim, a aplicabilidade da Lei depende de uma série de fatores, porem 

serve para balizar os procedimentos de cada instituição, num contexto histórico 

o Estatuto do Idoso ainda é recente, esta em vias de completar 10 anos, mas é 

fundamental estabelecer mecanismos mais eficientes para assegurar que a lei 

seja cumprida por todas as instituições. 
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Os Conselhos do idoso que poderiam ser de grande valia para investigar 

e cobrar a atuação do poder público e absorver as demandas dos idosos 

esbarra na falta de participação popular que dificultam o seu trabalho e 

manutenção. Podemos usar como exemplo o município de Casimiro de Abreu e 

Rio das Ostras, que são conveniados com a Casa dos Velhinhos, Em Casimiro 

de Abreu a criação do conselho é recente, 2011, durante o período que estagiei 

no município pude participar de algumas reuniões, mesmo com divulgação na 

mídia local, estas eram esvaziadas, algumas não eram nem realizadas, pois 

não tinha quórum suficiente. Já em Rio das Ostras, não existe conselho do 

idoso.  

 A Casa dos Velhinhos é uma instituição séria, prestes há completar 30 

anos, que tem um reconhecimento por parte dos órgãos públicos demostrado 

através do estabelecimento de parcerias e da sociedade como um todo, mas é 

importante sempre estar evoluindo, buscando cumprir a lei nos mínimos 

detalhes, proporcionando um atendimento ainda mais qualificado. 

  

  

 

 

3.1. Inserção do Serviço Social na Instituição 

 

A Casa dos Velhinhos conta com uma Assistente Social em sua equipe 

técnica há nove anos. O vinculo empregatício se dá através de contrato, o que 

se espera ao contratar um profissional da área é que este consiga dar 

respostas qualitativas as expressões da questão social postas pelos usuários. 

Porém, o serviço social na instituição tem uma posição subordinada, onde 

parte de suas decisões tem que passar pela administração, e nem sempre 

prevalecem os direitos dos usuários e/ou o posicionamento profissional em 

virtude dos interesses da instituição, isso representa uma autonomia relativa do 

profissional ali inserido.  

A demanda que chega ao Serviço Social é espontânea, portanto, não é 

possível quantificar os atendimentos, pois, como visto na experiência de 

estágio na instituição estes atendimentos ocorrem principalmente em dois 
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momentos, quando procuram a instituição em busca de vaga ou quando o 

usuário apresenta alguma demanda.  

As atividades desenvolvidas pelo Assistente Social são realizadas da 

maneira como este direciona seu trabalho, pois não existe um plano 

institucional de sistematização das atividades do Assistente Social. Assim, 

dentre as atividades desenvolvidas, estão:  

 

triagem com a Assistente Social, a fim de conhecer um pouco sobre a família e 

sua realidade;  

 

iversos;  

 

 

 

 

O profissional de Serviço Social ali inserido possui autonomia relativa, e 

encontra muita resistência por parte da Direção quando propõe promover 

algum tipo de mudança. Em decorrência disso, o Serviço Social encontra 

barreiras para colocar em prática ações que visem o bem estar de seus 

usuários. Neste sentido, é necessário pontuar que:  

Na direção de expansão das margens de autonomia 
profissional no mercado de trabalho, é fundamental o respaldo 
coletivo da categoria para a definição de um perfil para a 
profissão: Valores que a orientam, competências teórico-
metodológicas e operativas e prerrogativas legais necessárias 
a sua implementação, entre outras dimensões, que 
materializam um projeto profissional associado às forças 
sociais comprometidas com a democratização da vida em 
sociedade. Este respaldo político-profissional mostra-se, no 
cotidiano, como uma importante estratégia de alargamento da 
relativa autonomia do assistente social, contra a alienação do 
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trabalho assalariado. (IAMAMOTO, 2007, p. 422). 

É necessário pontuar ainda que o Assistente Social é um empregado da 

instituição, um profissional assalariado, que por muitas vezes acaba se 

submetendo as interferências postas pela administração da instituição com 

relação ao seu trabalho para garantir seu sustento, surge então deste processo 

limites para a atuação profissional. É importante num ambiente de trabalho que 

se proporcione ao profissional liberdade suficiente para garantir que as 

respostas de sua intervenção tenham efetividade e de fato contribua para 

garantir os direitos dos usuários. Segundo Iamamoto (2007)  

A mercantilização da força de trabalho do assistente social, 
pressuposto do estatuto assalariado, subordina esse trabalho 
de qualidade particular dos ditames do trabalho abstrato e o 
impregna dos dilemas da alienação, impondo condicionantes 
socialmente objetivos à autonomia do assistente social na 
condução do trabalho e à integral implementação do projeto 
profissional. (IAMAMOTO, 2007, p. 416)  

A autora continua, 

Verifica-se uma tensão entre o projeto profissional, que afirma 
o assistente social como um ser prático-social dotado de 
liberdade e teleologia, capaz de realizar projeções e buscar 
implementá-las na vida social; e a condição de trabalhador 
assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos 
empregadores e determinadas por condições externas aos 
indivíduos singulares, às quais são socialmente forjados a 
subordinar-se, ainda que coletivamente possam rebelar-se. 
(IAMAMOTO, 2007, p. 416) 

Este quadro só pode ser alterado a partir de uma atuação mais efetiva 

dos conselhos e da categoria profissional, pois um profissional que necessita 

trabalhar para se manter geralmente acaba optando pela passividade por 

acreditar que seu vinculo empregatício pode ser rompido. 

O fato de só contar com um profissional que atua 20 horas semanais 

também prejudica a atuação do mesmo, limitando suas ações, pois, para 

realizar uma intervenção de forma qualificada em determinada demanda, cria 

uma lacuna, que não permite realizar diferentes formas de intervenção ao 

mesmo tempo.  

Como a instituição trabalha com o abrigamento de idosos, a dinâmica 

peculiar de atendimento integral, durante todos os dias do ano, por si só já nos 

mostra que os serviços oferecidos devem ser mantidos regularmente. Se o 
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profissional atua apenas dois dias cria-se uma lacuna nos dias em que está 

ausente da instituição. Portanto, é importante salientar para a necessidade de 

expandir o atendimento do Assistente social ao menos durante cinco dias na 

semana. 

Vejo como papel do Assistente Social trabalhar para romper com as 

práticas assistencialistas e clientelistas que permeiam a instituição, muito se 

consegue na instituição através do favor, privilegiando conhecidos e pessoas 

com status social elevado. Assim, este profissional pode se fortalecer dentro da 

instituição, fortalecendo também a profissão.  

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

trabalho tendo como eixo o projeto ético-politico profissional para buscar 

alternativas e possibilidades que sejam capazes de melhorar sua intervenção 

profissional a cada dia e garantir os direitos sociais de seus usuários. Se 

posicionar como um profissional propositivo e comprometido com seus 

usuários, deixando de lado a concepção de ser um mero executor. É 

importante também o profissional realizar um planejamento do seu processo de 

trabalho. Segundo Mioto (2006),  

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

 Assim, o desenvolvimento do trabalho do Assistente social balizado nas 

dimensões do fazer profissional levantadas por Mioto, deve ser postulado e 

sintetizado em sua aproximação com o usuário, o ator social que vai pautar 

suas respostas a “questão social”. Com isso, focando na atuação específica do 

profissional inserido na área do idoso, 

Cabe ao Serviço Social, em sua função educativa e política, 
trabalhar os direitos sociais do idoso, resgatar sua dignidade, 
estimular consciência participativa do idoso objetivando sua 
integração com as pessoas, trabalhando o idoso na sua 
particularidade e singularidade, levando em consideração que 
ele é parcela de uma totalidade que é complexa e contraditória. 
(SOUZA, 2003, p. 3). 

 Para além da atuação voltada especificamente para os idosos não se 

deve deixar de considerar a importância de observar e se inserir no contexto 

envolvido, portanto, 
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No tange à família e à sociedade civil, o Serviço Social tem 
como missão precípua, tecer considerações e reflexões sobre 
a questão do idoso, baseado numa visão transformadora e 
crítica, despertando em ambas o cuidado e o respeito pela 
pessoa idosa. Isso nos servirá como sinal de valorização do 
respeito pelo nosso próprio futuro, pois haveremos de adquirir 
idade e inevitavelmente nos confrontaremos com a velhice. 
(SOUZA, 2003, p. 3). 

 A realidade encontrada pelo assistente social como podemos ver, por 

vezes é contraditória, requer decisões e posicionamentos que vão pautar sua 

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

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

voltando o seu fazer profissional para garantir os interesses e os direitos 

sociais dos usuários. 

 

 

 

3.2. Relação com o Estado através de parcerias  

 

Quando pensamos em instituições de longa permanência para idosos, 

temos que levar em consideração o fato de que sua existência, não garante por 

completo o atendimento ideal do idoso, visto que essas instituições necessitam 

de serviços em rede, como por exemplo, as instituições saúde, que se encontra 

sucateada, criando assim uma barreira imensa aos idosos que necessitam de 

atendimento médico.  

O que observamos é fruto do desmonte estatal, fundamentado pela 

lógica neoliberal, que vem afetando diretamente as Políticas Públicas, 

acarretando em sua precarização, transferindo a responsabilidade para a 

sociedade, e assim, recaindo sobre o chamado “terceiro setor”.  

O que se tem são políticas focalizadas e seletivas, que dificultam a 

garantia dos direitos dos usuários, obviamente esse cenário traz rebatimentos 

sobra à classe trabalhadora, principalmente os que não estão inseridos em 

processos de trabalho.  

Neste sentido, o objetivo de retirar o Estado (e o capital) da 
responsabilidade de intervenção na “questão social” e de 
transferi-la à esfera do “terceiro setor”, não é por motivos de 
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eficiência (como se as ONGs fossem naturalmente mais 
eficientes que o Estado), nem apenas por razões econômicas, 
como reduzir os custos necessários para sustentar esta função 
estatal. O motivo é fundamentalmente político-ideológico: retirar 
e esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão em 
relação a políticas sociais (estatais) de qualidade; criar uma 
cultura de auto-culpa pelas mazelas que afetam a população, e 
de auto-ajuda e ajuda-mútua para seu enfrentamento; 
desonerar o capital de tais responsabilidades, criando, por um 
lado, uma imagem de transferência de responsabilidades e, por 
outro, criando, a partir da precarização e focalização (não 
universalização) da ação social estatal e do “terceiro setor”, 
uma nova e abundante demanda lucrativa para o setor 
empresarial. (MONTAÑO, 2001, p.12)  

Com o advento do neoliberalismo, observamos um desmonte da noção 

de Seguridade Social, de Saúde e de Assistência, à maneira que prevê a 

Constituição Federal de 1988 e é nesse ponto que encontramos um dos 

maiores desafios para a assistência social juntamente com outras políticas 

setoriais – como o Estatuto do Idoso --, no que se refere ao fato de garantir a 

população o acesso aos serviços de maneira qualitativa e efetiva e não 

somente de maneira pontual e focalizada, possibilitando a garantia de seus 

direitos. 

Ainda com todo avanço obtido nas legislações que regem a política de 

social do idoso no Brasil, existem barreiras que devem ser ultrapassadas, 

sobretudo, com relação às práticas assistencialistas, muito presente ainda na 

grande maioria dos municípios brasileiros, principalmente os de pequeno porte, 

onde as práticas assistencialistas são realizadas de forma eleitoreira. Com 

isso, a Assistência passa a ser tratada como favor e não como um direito.  

Essas organizações espalhadas pelo Brasil, popularmente conhecidas 

como ONG’s, cumprem sua função social, assumindo o espaço deixado 

propositalmente pelo aparelho estatal, tomando pra si o planejamento e 

execução das politicas sociais, que apresentam suas particularidades no 

atendimento à população, principalmente no que tange à universalidade dos 

direitos.  

A forma de atuação das instituições inseridas na lógica do “terceiro 

setor” aponta adoção de práticas de refilantropização, com foco no estimulo ao 

voluntariado e tem contribuído de forma incisiva na precarização do trabalho, 

pois ao estimular o voluntariado deixam de gerar novos empregos. 
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Portanto, instituições do “terceiro setor” como a Instituição Filantrópica 

sem Fins Lucrativos Casa dos velhinhos cumprem uma função contraditória, 

onde cumprem um papel em consonância com o ideário neoliberal, mas ao 

mesmo tempo prestam serviços de suma importância à população usuária, de 

certa maneira cobrindo as lacunas deixadas pelo Estado com relação ao 

enfrentamento da “questão social”.  

 Neste caso, a Casa dos velhinhos assume o papel que deveria ser do 

Estado, realiza um trabalho de assistência social à pessoa idosa, mas, se 

prevalece de investimentos públicos por meio de parceria para sua 

manutenção. Os parâmetros para celebração dos convênios entre 

instituição/Estado são abordados por Barbosa que da ênfase a lei 9.790, 

responsável por qualificar as instituições com possibilidades de estabelecer 

parcerias com o Estado. Portanto, 

Para qualificar-se como organização da sociedade civil de 
interesse público, a lei dispõe que a entidade deve dedicar-se a 
algumas das seguintes atividades: a) Assistência Social; b) 
Promoção da cultura e defesa e conservação do patrimônio 
histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico nacional; c) 
Promoção da educação em qualquer nível (excluídas as 
escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e 
suas mantenedoras); d) Promoção da saúde pública e da 
saúde em geral (excluídos os hospitais não gratuitos e 
assemelhados e suas mantenedoras); e) Promoção da 
alimentação, nutrição e da segurança alimentar e nutricional; f) 
Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimento sustentável; g) Promoção do 
voluntariado; h) Promoção do desenvolvimento social e 
combate à pobreza; i) Experimentação de novos modelos 
sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, 
comércio, emprego e crédito; j) Defesa e promoção de direitos 
estabelecidos e construção de novos direitos, inclusive os 
coletivos, difusos e emergentes; k) Promoção da ética, da paz, 
da cidadania, da democracia e de outros valores universais; l) 
Pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científico relativos às atividades aqui mencionadas. 
(BARBOSA, 2000, p.7)  

 Os meios necessários para firmar a parceria entre Estado e instituição só 

foram estabelecidos segundo Barbosa (2000), através do 

Critério seletivo - concurso de projetos ou programas de 
trabalho entre as entidades interessadas na parceria- veio a ser 
estabelecido no Decreto 3.100, de 13.06.99 (publicado no 



64 

 

 

Diário Oficial da União de 1º.07.99), que regulamentou a lei em 
questão. (p.8) 

 Tendo em vista, como já vimos no capítulo I, que o financiamento do 

chamado “terceiro setor” do Estado é fruto direto da adoção de políticas 

neoliberais, e, portanto, com o terreno propício para que se possam realizar 

parcerias não se podem perder de vista as implicações que devem permear 

estes acordos, que não pode ser tratado como simplesmente apenas um 

repasse de verbas, além de se realizar a prestação de contas é importante que 

estas sejam publicadas e que o Estado exerça uma relação próxima das 

instituições conveniadas superando a noção de apenas fiscalizar.  

Pois, deve-se buscar maior transparência na publicitação nos dados 

referentes às parcerias para que se tenha mais clareza dos acordos firmados, 

já que estamos tratando de um gasto público, tanto por parte da Casa dos 

Velhinhos, quanto das prefeituras conveniadas. Vejo essa medida como 

importante até pelo fato da possibilidade de contestação de contratos que 

estejam defasados por parte da sociedade civil tendo clareza de que o serviço 

oferecido é benéfico para a população. E assim, 

As entidades civis sem fins lucrativos se apresentam como 
relevantes na oferta de serviços sociais seja como 
complemento ao setor público ou como correção das lacunas 
da ação estatal. Esse fator acrescido aos vultosos valores de 
origem pública que são destinados a essas entidades 
(subsídios, subvenção ou contrapartidas) torna fundamental 
que o Estado tenha capacidade de realizar a gestão efetiva das 
relações que com elas mantém, assim como dos montantes de 
recursos públicos envolvidos, a título de transferência ou 
renúncia fiscal, além da análise crítica dos resultados sociais 
alcançados com essas operações. (GRAEF; SALGADO, 2010, 
p. 111) 

Portanto, a parceria estabelecida não deve resultar apenas na assinatura 

dos termos do contrato e do repasse da verba, é necessário que se conduza 

uma relação entre a instituição e os convênios em que esteja claro não só onde 

está sendo aplicada a verba, mas que ambas as partes trabalhem de forma 

conjunta para estabelecer estratégias de intervenção qualitativas aos usuários 

da instituição. Nesse sentido, durante o período em que estive inserido na 

instituição como estagiário não observei por parte das prefeituras conveniadas 
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medidas que possibilitassem este tipo de aproximação, tampouco por parte da 

instituição. 

 Estas instituições inseridas na lógica do chamado “terceiro setor” se 

aproveitam das “facilidades”6 apresentadas pelo poder público e se utilizam 

desses mecanismos que possibilitam algumas entidades de sobreviverem do 

financiamento público, boa parte inclusive não reúne condições de se manter 

através do modelo atual sem a contrapartida do Estado. Quando ocorrem 

atrasos no repasse de verba provenientes das prefeituras “parceiras” da Casa 

dos Velhinhos, a instituição enfrenta dificuldades para manter seus gastos em 

dia. 

Ressalte-se, ainda, que essas entidades, notadamente àquelas 
que desenvolvem atividades de relevante interesse social, são 
geralmente organizações frágeis financeiramente, que 
necessitam dos aportes de recursos estatais, recebidos a título 
de contribuições e auxílios componentes da subvenção social 
para manter suas atividades. Em razão dessa fragilidade, é 
importante dosar essas contribuições para não estimular uma 
dependência, o que ocorre inevitavelmente se esses recursos 
ultrapassam um percentual em torno dos 30% de suas receitas. 
A subvenção social deve, portanto, se limitar a valores 
relativamente pequenos. (GRAEF; SALGADO, 2010, p.111) 

Em relação à Casa dos velhinhos, como já trabalhado no capítulo, as 

formas de entrada na instituição se dão pelo pagamento integral da 

mensalidade da casa para os idosos e/ou seus familiares que tem condição de 

pagar, ou por meio do convenio com a Prefeitura de Rio das Ostras e de 

Casimiro de Abreu.  

A instituição conta com 75 leitos, sendo que cada convênio tem direito a 

20 leitos, num total de 40 leitos, portanto as ocupações dos convênios 

correspondem a pouco mais de 50% da capacidade total da instituição. 

 Assim, o “modus operandi” da Casa dos Velhinhos se mostra complexo, 

pois se ocorre o fim das parcerias que hoje a instituição mantem com as 

prefeituras de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, o seu funcionamento 

                                                           
6 Facilidades neste sentido, que dizer sobre a forma como o Estado deixa de intervir nas 

politicas sociais e acaba estabelecendo parcerias para financiar os trabalhos desenvolvidos 

por instituições do chamado “terceiro setor”.  
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integral seria afetado, já que comprometeria uma porcentagem significativa de 

suas receitas. 

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

possível perceber esse movimento, depois de um aprofundamento teórico 

critico, que nos possibilite debruçar sobre a realidade para buscar encontrar 

respostas concretas para tais limitações, que acabam nos privando da 

igualdade, da liberdade, da universalidade, da garantia de nossos direitos. O 

“terceiro setor” vem servindo como um instrumento de toda a engrenagem que 

está consolidada para atender os interesses da sociedade capitalista. 

Neste sentido, vejo que as parcerias entre “terceiro setor” e o Estado, 

como a da Casa dos Velhinhos, são benéficas em alguns casos, mas que não 

devem se tornar uma regra. Considero que as instituições públicas não devem 

ser preteridas por instituições privadas ou do “terceiro setor”. 
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Considerações Finais 

 

 A partir do crescimento da expectativa de vida da população no país, 

fenômeno que propicia mais pessoas de chegaram aos 60 anos, devido a 

melhores condições de vida, conquistada através de avanços expressivos no 

campo da saúde, melhoria do saneamento básico, entre outros. Ainda que 

esses avanços não se estendam a uma parcela da população, sobretudo os 

mais pauperizados, que nem sempre tem acesso aos meios necessários para 

prolongar sua expectativa de vida. Com isso, novas demandas surgem em 

virtude deste cenário. 

 Mesmo com a criação de uma legislação especifica voltada para os 

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

do Idoso esbarra no desconhecimento do seu conteúdo por boa parte da 

sociedade. 

  Portanto, é fundamental que tanto poder publico e a sociedade 

civil organizada, criem meios de estimular população em geral, com foco nos 

idosos, através da mídia, programas e projetos do governo, entre outros, para 

que além de conhecer o Estatuto do idoso, possam se inserir e participar dos 

conselhos. 

 Pois, como já citado, o Estado tem atuado segundo os preceitos do 

neoliberalismo, operando sob a lógica de políticas sociais precárias, 

focalizadas e descentralizadas, abrindo espaço para que a iniciativa privada e o 

“terceiro setor” assumam o papel de promotor dessas políticas. 

 É nítido, sobretudo, quando analisamos as instituições de longa 

permanência para idosos no Brasil, que o poder público tem abdicado de atuar 

nesta área. Os dados presentes no Quadro 1.1 (Ver capítulo 1, p.28) servem 

para ilustrar este cenário, onde atualmente no Brasil, apenas 6,6% das 

instituições de longa permanência para idosos são públicas, o que aponta para 

uma privatização deste tipo de serviço no Brasil.  

 Quando ocorre a necessidade de abrigamento de um idoso 

nestas instituições de longa permanência, seja por abandono, negligencia ou 

até mesmo pelo fato da família não reunir condições de oferecer uma condição 
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de cuidados que o idoso necessita a opção por abriga-los numa instituição 

pública de forma gratuita é quase inexistente no país, visto que 93,4% destas 

instituições estão no setor privado ou no “terceiro setor”, segundo IPEA (2011). 

Acontece que o Estado deixa de se responsabilizar por essa demanda 

especifica e passa a atuar em parceria com estas instituições para garantir o 

atendimento dos idosos, geralmente para pleitear uma dessas vagas é 

necessário que o idoso e/ou seus familiares se enquadrem nos critérios 

seletivos estabelecidos pelo poder público. 

Ainda que seja possível justificar as parcerias como de suma 

importância para o atendimento aos idosos que necessitem deste cuidado, não 

se pode pensar que o abrigamento resolva a questão de forma definitiva. 

Outros meios de intervenção devem ser trabalhados, de preferencia na esfera 

pública, casa dia, “creches” para idosos, espaços que possibilitem que estes 

idosos tenham uma atividade durante o dia e o convívio familiar ao retornar 

para casa. 

 O Desenvolvimento de um trabalho que envolva o abrigamento de 

idosos é fundamental atualmente, mesmo pensando de forma contrária com o 

que se tem presenciado nesta área, já que considero que o investimento 

público deveria ser direcionado para a criação e manutenção de instituições de 

longa permanência de natureza pública, o que não inviabiliza que as 

instituições do chamado “terceiro setor” realizem seu trabalho e se mantenham 

através de mensalidades, doações e outras formas encontradas para esta 

finalidade. 

Ainda assim, o trabalho da Casa dos Velhinhos no atendimento da 

demanda por instituições de longa permanência para idosos, é, a meu ver, 

satisfatório, mesmo que se necessite avançar em questões que envolvem a 

manutenção dos vínculos familiares e nas atividades físicas e educacionais. E 

também, na questão da autonomia profissional do assistente social. 
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