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RESUMO 

O Presente trabalho de conclusão de curso aborda o tema Empréstimo Consignado na 

Terceira Idade: expressões da financeirização da política social. Enfoca nos prováveis 

impactos sociais que o empréstimo consignado vem causando na vida dos idosos do 

Programa de Atenção e Atendimento à Terceira Idade do município de Rio das Ostras. 

Impactos estes evidenciados nas múltiplas “expressões da questão social”, sendo fruto 

da desigualdade social causada pelo sistema capitalista. Nesta direção buscamos refletir 

sobre o capitalismo na contemporaneidade, seus artifícios para contornar as crises e os 

rebatimentos destes artifícios nas políticas sociais; assim como também nas legislações 

que os amparam. Por outro lado, refletiremos sobre as condições de vida dos idosos do 

“Projeto Feliz Idade” buscando evidenciar os prováveis impactos sociais do  

empréstimo consignado, relacionado ao processo de financeirização das politicas 

sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Empréstimo Consignado, Financeirização da Política Social, Capitalismo 

contemporâneo, Programa de Atenção e atendimento a Terceira Idade. 
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ABSTRACT 

 

The present work of completion approaches the subject Paycheck Loan in Old Age: 

expressions of the financialization of social policy. Focuses on the likely social impacts 

that the payroll loan has caused in the lives of the elderly Care Program for Elderly Care 

and the municipality of the Oyster River. These impacts evidenced in multiple 

“expressions of social issues “, being the result of social inequality caused by the 

capitalist system. In this direction we reflect on the contemporary capitalism, its devices 

to solve the crisis and the repercussions of these devices in social policies, as well as the 

laws that protect them. On the other hand, reflect on the conditions of life of the elderly 

“Project Happy Age “to disclosing the likely social impacts of payroll loan related to 

the financialization of Social policy process, financialization of social policies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : Payroll Loan , Financialization of Social Policy , Contemporary Capitalism, 

Care Program and service to Old Age . 
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INTRODUÇÃO 

 

  O Presente trabalho de conclusão de curso é fruto da reflexão a partir da prática 

de estágio curricular realizada durante o segundo semestre de 2011 ao segundo semestre 

de 2012, no Programa de Atenção e Atendimento à Terceira Idade, denominado Projeto 

Feliz idade, na Secretária de Bem-Estar Social do município de Rio das Ostras, junto ao 

Centro de Referência da Assistência Social – denominado CRAS-Central. 

Durante o processo de Estágio I, deparei-me com algumas demandas 

classificadas pelos profissionais como “demandas reprimidas”, ou seja, demandas que 

não tem uma intervenção efetiva. Dentre estas demandas, me chamou bastante a atenção 

o número de idosos comprometidos com empréstimos consignados e que apresentavam 

dificuldades para manter sua subsistência de forma integral, tornando necessária a 

intervenção dos profissionais da referida secretaria com a concessão de cestas básicas, 

portanto, ficando evidente a expressão da “questão social”. 

As expressões da “questão social” é objeto de estudo e intervenção do(a) 

assistente social e o projeto ético-político da profissão pauta-se na forma de se pensar e 

entender as expressões da “questão social”, não podendo ser tratada como algo isolado, 

e sim fruto da grande desigualdade causada pelo sistema capitalista.  

Sendo o “empréstimo Consignado” um tema pouco estudado pelas Ciências 

Sociais, logo, pesquisar os impactos sociais que o empréstimo consignado vem 

causando nas condições de vida do Idoso, problematizando esta realidade a luz do 

processo de financerização da política social é de suma importância para o Serviço 

Social e para toda a sociedade. 

Neste sentido, este trabalho tem por objeto de estudo o “Empréstimo 

Consignado” na Terceira Idade do Município de Rio das Ostras, a partir da realidade 

dos usuários do Programa Feliz Idade, além da pesquisa sobre os prováveis impactos 

sociais que o empréstimo consignado vem causando nas condições de vida do Idoso. 

Este Trabalho se baseia numa pesquisa de análise qualitativa e descritiva, 

priorizando a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Na pesquisa de campo, 

elaboramos questionários com perguntas fechadas, indagando, por exemplo, aspectos 

relacionados com as necessidades que motivaram a contração do empréstimo, a 
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utilização do mesmo, informações acerca da existência de juros, dentre outros. Os 

mesmos foram aplicados a uma mostra de 20% dos usuários do Projeto Feliz Idade, 

buscando observar desse total, o percentual de idosos cuja renda está comprometida 

com empréstimos. Por outro lado, realizamos entrevistas semiestruturadas (Anexo1) 

com alguns desses usuários, contando com o prévio consentimento dos mesmos 

(Anexo2). Na pesquisa bibliográfica, indagamos assuntos relacionados como: 

Capitalismo contemporâneo, financeirização da política social, condições de vida da 

população idosa e por fim, através de pesquisa documental, analisamos as legislações da 

área e dados estatísticos do IPEA e do IBGE de 2010.  

Desta forma construímos nossa reflexão priorizando os seguintes momentos. 

No Primeiro capítulo buscamos compreender o capitalismo contemporâneo e suas 

estratégias para contornar as crises identificando suas principais características; por 

outro lado analisamos também as características das políticas sociais no cenário de 

crise. 

No Segundo capítulo refletimos sobre o processo de envelhecimento e sobre as 

políticas públicas para idosos na contemporaneidade analisando as legislações que 

pautam tais políticas buscando compreender o lugar do idoso na sociedade capitalista 

contemporânea. 

E por fim, no Terceiro capítulo buscamos sintetizar como o empréstimo 

consignado pode ser considerado uma armadilha, a partir da realidade dos idosos do 

Programa de Atenção e Atendimento à Terceira Idade. Assim, realizamos uma breve 

apresentação deste programa, analisando também a legislação que regulamenta o 

empréstimo consignado. Concluímos este trabalho refletindo sobre os possíveis 

impactos que a financeirização das politicas sociais e o empréstimo consignado pode 

ocasionar na vida dos idosos.  
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CAPÍTULO I 

O CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO E SUAS ESTRATÉGIAS PARA 

CONTORNAR AS CRISES. 

Para Netto e Braz (2007) a história do desenvolvimento do capitalismo é 

marcada por uma sucessão de crises econômicas, e mesmo as fases de prosperidade 

econômica foram sucedidas por crises estruturais. Assim, o Modo de Produção 

Capitalista (MPC), na busca pela ampliação do seu lucro acaba por criar obstáculos à 

sua expansão. 

 

A análise teórica e histórica do MPC comprova que a crise não é um acidente 

de percurso, não é aleatório, não é algo independente do movimento do 

capital. Nem é uma enfermidade, uma anomalia ou uma excepcionalidade 

que pode se suprimida no capitalismo. Expressão concentrada das 

contradições inerentes ao MPC, a crise é constitutiva do capitalismo: não 

existiu, não existe e não existirá capitalismo sem crise. (Ibidem, 2007, p. 

157). 

 

 

O que nos leva a crer que todas as grandes transformações ocorridas no 

capitalismo têm como principal objetivo a reversão da queda da taxa de lucro e a 

criação de condições para a retomada da exploração da força de trabalho. E essas 

mesmas transformações, tiveram ao longo da história fortes rebatimentos sobre o 

conjunto dos trabalhadores, sejam eles ativos ou passivos.  

Neste capítulo, buscaremos sintetizar algumas características do capitalismo 

contemporâneo e suas estratégias para contornar as crises do capital. E posteriormente 

analisaremos o perfil das políticas sociais, com destaque da política de previdência 

social e dos processos de financeirização que estão na sua base. A partir daí buscaremos 

refletir sobre a forma de como essa realidade vem impactando, de modo geral, nas 

condições de vida do conjunto dos trabalhadores e particularmente na população idosa.   
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1.1 O CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO E SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS. 

Os “anos dourados” significaram a época em que o capitalismo alcançou com 

êxito seu objetivo, com o crescimento econômico e as altas taxas de lucro. Sendo tal 

crescimento proporcionado pelo modelo de acumulação Fordista-Keynesiano, cujo auge 

se materializa no contexto do segundo pós-guerra. 

O modelo fordista-keynesiano pauta-se na intervenção Estatal para garantir ou 

retomar a estabilidade econômica, que tinha sido ameaçada nas primeiras décadas do 

século XX, coroando-se na crise de 1929. Nos países centrais este padrão foi a base para 

a estruturação do Welfare State: o Estado, através do orçamento público expande um 

conjunto de políticas de corte keynesiano, orientadas à garantia do pleno emprego, que 

associadas com a produção em massa advinda dos métodos fordistas de produção, 

possibilitarão que os trabalhadores sejam paulatinamente integrados ao consumo. Por 

sua vez, este padrão de acumulação e regulação social será de grande importância a 

estruturação de um sistema de proteção social orientado à reprodução da força de 

trabalho e à satisfação de algumas reivindicações da classe trabalhadora (Antunes, 

2004). 

Em 1970 “os anos dourados” chegaram ao fim com mais uma crise, desta vez 

gerada por uma queda acentuada da produtividade e pela alta dos preços do petróleo, 

tudo ocasionado pela “queda tendencial da taxa de lucro” 
1
.  E simultaneamente a esta 

crise surge um novo modelo de acumulação produtiva, o toyotismo.  

E quanto a este modelo, o autor faz a seguinte afirmação: 

 

Expressa a forma particular de expansão do capitalismo monopolista do 

Japão no pós-1945, cujos traços principais são: produção flexível, existência 

                                                           
1
 Na medida em que cada capitalista procura maximizar seus lucros, a taxa de lucro tende a cair. A 

concorrência obriga cada capitalista a tomar uma decisão (a de incorporar inovações que reduzam o 

tempo de trabalho necessário à produção da sua mercadoria) que lhe é individualmente vantajosa, mas 

que, ao cabo de algum tempo imitada pelos outros, tem como resultado uma queda da taxa de lucro para 

todos os capitalistas. Eleva-se o capital constante com a introdução de novos métodos produtivos, se 

todos os capitalistas alcançam tais métodos, a concorrência cai, logo, a taxa de lucro também 

caíra.(NETTO, BRAZ, 2007, P.153). 
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de grupos ou equipe de trabalho utilizando-se crescentemente da 

microeletrônica e da produção informatizada. A produção é bastante 

heterogênea, os estoques são reduzidos e há forte processo de terceirização e 

precarização do trabalho. (IBIDEM, 2004, p.9) 

 

Neste modelo, a produção não é feita em larga escala, ela está vinculada à 

demanda, sendo uma produção bastante diversificada; os processos de trabalho pautam-

se no trabalho em equipe com multivariedade de funções, tendo como objetivo o 

aproveitamento máximo do tempo. A fabricação não se concentra 100% no chão da 

fábrica, grande parte do processo produtivo é transferida a terceiros (em algumas 

oportunidades a pequenos produtores). Assim, o que impera não é mais a produção em 

massa e sim uma produção flexível; situação que vai atingir diretamente a classe 

trabalhadora. 

 

Para atender às exigências mais individualizadas de mercado, no melhor 

tempo e com melhor “qualidade”, é preciso que a produção se sustente num 

processo produtivo flexível, que permita a um operário operar com várias 

máquinas (em média cinco máquinas, na Toyota), rompendo-se com a 

relação um homem/uma máquina que fundamenta o fordismo. É a chamada 

“polivalência” do trabalhador japonês, que mais do que expressão e exemplo 

de uma maior qualificação estampa a capacidade do trabalhador em operar 

com várias máquinas, combinando “várias tarefas simples” [...] Coriat fala 

em desespecialização e polivalência dos operários profissionais e 

qualificados, transformando-os em trabalhadores multifuncionais 

(ANTUNES, 2003, p. 34). 

 

Esta flexibilidade faz parte de um dos artifícios utilizados para desarticular a 

classe trabalhadora, pois uma vez desarticulada torna-se livre o caminho para o 

esvaziamento de direitos sociais, uma vez que as desarticulações dos trabalhadores os 

impossibilitam de confrontar tais retiradas.  

O padrão de acumulação toyotista trouxe forte impacto no mundo do trabalho, 

pois se um trabalhador qualificado dar conta de vários processos da produção isso 

significa cortes de mão-de-obra; o trabalho vivo deixa de ser necessário em grande 

quantidade, gerando desemprego em massa. Para solucionar este problema a saída é a 

flexibilização; por estarem os empresários livres de encargos sociais e trabalhistas 

poderiam empregar mais já que teriam os custos de contratação reduzidos, e para isso 

contariam com a terceirização. 
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A globalização tem um papel significativo na busca de tal objetivo, por exemplo, 

ela permitiu que grandes empresas dos países centrais migrassem para os países 

periféricos em busca de força de trabalho barata, instalando-se nestes países com 

isenção fiscal e às vezes não chegando a montar uma filial, ou seja, apenas terceirizam 

suas produções aos pequenos ou micros empreendedores, que repassam a mercadoria 

por valores irrisórios, e os preços e prestígios destas grandes marcas permanecem sem 

lhes custar encargos trabalhistas. Neste sentido Antunes (2003, p.35) afirma que “O 

sistema toyotista supõe uma intensificação da exploração do trabalho”. Nesta direção a 

autora Forti afirma: 

A reestruturação da produção que comportou mudanças organizacionais e 

alterações tecnológicas (a microeletrônica, por exemplo), bem como a 

desregulamentação dos mercados, inclusive o da força de trabalho, está no 

bojo das atuais transformações societárias que tocam os Estados nacionais 

para o recrudescimento do processo de mundialização do capital. É parte de 

um movimento em busca de revitalização do capitalismo avançado mundial, 

após a sua crise de 1970, quando uma profunda recessão combinou baixas 

taxas de crescimento com altas taxas de inflação. É, conforme (Dias 1998), 

uma resposta a Crise do capital que põe em cena uma dupla solução: O 

neoliberalismo e a reestruturação produtiva. (FORTI, 2010, p.76)  

 

Sinalizamos até aqui, alguns aspectos dessa dupla solução à crise, constituída 

pela articulação profunda entre o processo de reestruturação produtiva e o cenário 

político adequado para a expansão dessas transformações no mundo da produção, que se 

materializa nas políticas de corte neoliberal. 

As políticas neoliberais têm como parte do seu receituário a privatização
2
, o fim 

da CLT (livre negociação), e a redução de programas sociais que passarão a estar 

amparados na focalização e seletividade. Segundo Soares (2009, p. 12) “o ajuste 

neoliberal não é apenas de natureza econômica: faz parte de uma redefinição global do 

campo político-institucional e das relações sociais”. 

No pensamento neoliberal a causa da crise estaria atribuída às pressões exercidas 

pelos movimentos operários e os gastos públicos com as políticas sociais. Portanto 

acredita-se que a saída para a estabilidade econômica estaria na diminuição dos gastos e 

                                                           
2
 O processo de privatização, o Estado entregou ao grande capital, para exploração privada e lucrativa, 

complexos industriais inteiros (siderurgia, indústria naval e automotiva, petroquímica) e serviços de 

primeira importância (distribuição de energia, transporte, telecomunicações, saneamento básico, bancos e 

seguros). (NETTO, BRAZ, 2007, V.1, P.228) 
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a desestabilização dos movimentos operários. Neste sentido que Soares (2009) 

conceitua o neoliberalismo para além de uma política econômica. 

A política neoliberal teve seu inicio com o governo Inglês de Margareth 

Thatcher, na qual empenhou em por em prática o programa neoliberal: impôs 

legislações antissindicalista, efetivou programas privatistas e baixou os impostos sobre 

altos rendimentos em beneficio dos ricos. Esta política, gradativamente, foi sendo 

disseminada por toda Europa e região Norte-americana, porém encontrando resistência 

de alguns países da Europa que tinham por ideário a social-democracia, mas que ao 

longo da crise também se renderam ao neoliberalismo. 

No entanto, o neoliberalismo teve seu momento de crise nos países centrais 

como afirma Anderson (1995),  

 

[...] durante os anos de 1980 aconteceu uma verdadeira explosão dos 

mercados de câmbio internacionais, cujas transações, puramente monetárias, 

acabaram por diminuir o comércio mundial e mercadorias reais. O peso de 

operações puramente parasitárias teve um incremento vertiginoso nestes 

anos. Por outro lado – e este foi, digamos o fracasso do neoliberalismo -, o 

peso do Estado de bem-estar não diminuiu muito, apesar de todas as medidas 

tomadas para conter os gastos sociais. (IBIDEM, p.16) 

 

Porém, este não foi o fim do neoliberalismo, mas neste cenário ele se auto-

afirmou, tendo sido sentido em todo o mundo, particularmente na América Latina. 

Conforme demonstra Anderson (1995, p.19) “foi a terceira grande cena de 

experimentações neoliberais”.  

O ajuste neoliberal nos países periféricos teve algumas particularidades;  

 

O ajuste neoliberal não foi levado adiante na mesma magnitude nos países 

centrais, que em boa medida transferiram sua crise para a periferia via divida 

eterna, mantendo protegidas suas economias. Na América Latina, os efeitos 

devastadores da crise financeira e a explosão da crise da dívida externa nos 

anos 80 levam a um reforço do modelo que vinha sendo aplicado em alguns 

países desde meados da década anterior pelo Banco Mundial, o FMI e o 

governo dos EUA, ao chamado “Consenso de Washington”. (SOARES, 

2009, p.14). 
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Os países centrais como saída para a crise, aumentam as taxas dos juros das 

dividas externas dos países periféricos conforme aponta Souza Filho (2011, p.144) 

“com os empréstimos, os países pobres e em desenvolvimento compravam produtos das 

economias desenvolvidas, azeitando economias que estavam em recessão e 

contribuindo para que elas suportassem melhor a crise”. 

 Dentre os países periféricos está o Brasil, que, sobretudo no contexto de 

expansão das políticas desenvolvimentistas
3
, acumulou importantes dívidas, o que 

levou, segundo Amaral (2006) a um processo de insolvência externa na economia 

brasileira e à deterioração das contas internas, agravando uma crise fiscal de Estado. 

Com a pretensão de renegociação da divida externa, o Brasil contrai 

empréstimos do FMI, tendo que seguir as regras ditadas pelo “Consenso de 

Washington”: disciplina fiscal, redução de gastos públicos, reforma tributária, abertura 

comercial, investimento internacional direto com retiradas dos tramites burocráticos, 

privatização das estatais, dentre outros.  

Mas o Brasil nos anos de 1980, embora estivesse em caos econômico, 

vivenciava o fim da ditadura e um processo de redemocratização: o povo clamava por 

“cidadania”, por “direitos sociais”; os movimentos sociais encontravam-se hegemônicos 

conforme pontua Tavares (2009, p.35) “[...] o país foi pego a meio caminho na sua 

tentativa tardia de montagem de um Estado de Bem Estar”.  

Portanto, como efetivar tais regras propostas pelo “Consenso de Washington”? 

Se em 1988 se promulgava a Constituição Federal, que positivava os direitos civis, 

políticos e os direitos sociais
4
 - direitos esses construídos mediantes as reivindicações 

                                                           
3Em perspectiva histórica-estrutural, a expressão interna da crise dos anos 80 no Brasil se dá no 
chamado esgotamento do Estado Desenvolvimentista, cujo padrão se baseava no tripé Estado-capital 
estrangeiro-capital nacional, com surtos de crescimento e desenvolvimento que possibilitavam os 
movimentos de “fuga para frente”, em que se acomodavam os diversos interesses dominantes. O 
principal elemento dessa impossibilidade de novas “fugas para frente” é a crise financeira do Estado, 
decorrente de um processo crescente de endividamento externo e interno. (TAVARES, 2009, P.35) 
 
4Segundo Couto (2010) os direitos sociais são fundamentados pela ideia de igualdade uma vez que 
decorrem do reconhecimento das desigualdades sociais gestadas na sociedade capitalista. Expressam-se 
pelo direito à educação, à saúde, ao trabalho, à assistência e à previdência, ou seja, os direitos sociais  
possuem caráter redistributivo, buscando promover a igualdade de acesso a bens socialmente 
produzidos, a fim de restaurar o equilíbrio para a coesão social. 
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dos movimentos sociais, “a voz do povo tinha sido ouvida” -, por outro lado os 

problemas estruturais econômicos persistiam e a inflação só aumentava a miséria.  

 Fernando Collor (1990-1992) assume a presidência com promessas de resolução 

dos problemas econômicos. Para efetivar tais promessas põem-se em prática as regras 

neoliberais do “Consenso de Washington”, começando pelas reformas monetárias do 

plano Collor com abertura comercial e financeira, o que levou à criação de um 

programa de privatizações. Segundo Amaral (2006) 

 

 A reforma do Estado implantada por Collor se deu por duas vias. A primeira 

delas foi a reforma administrativa, que envolveu, dentre outras medidas, o 

fechamento de diversas entidades públicas, a venda de imóveis e outros 

ativos públicos, o afastamento de 160 mil funcionários federais e estaduais, o 

que implicou na terceirização de serviços para vários órgãos ( Ibidem, p.250). 

A segunda via através da qual se efetivou a reforma do Estado envolve o 

inicio de um intenso processo de concessões e privatizações, que atingiu seu 

ponto mais alto a partir de 1996, já no governo Fernando Henrique Cardoso. 

A ideia era a de que o processo de substituição de importações tinha sido 

superado e a de que nossa estrutura produtiva estava completa, mas 

tecnologicamente defasada. Pretendia-se, então modernizar esta estrutura de  

modo a adquirir eficiência e, portanto competitividade (AMARAL, 2006, 

p.125) 

 

Os ajustes neoliberais se iniciam no governo de Collor, mas intensificam-se no 

governo de Fernando Henrique (1995-2003), embora esta intensificação tenha se 

iniciado ainda no governo de Itamar Franco (1992-1995), quando Fernando Henrique 

ainda era Ministro da Fazenda e criou o Plano Real.  

No entanto, foi no governo de FHC em 1996 que as privatizações ocorrem e 

várias estatais foram vendidas, tais como: A empresa de mineração e siderúrgica Vale 

do Rio Doce, a empresa do setor de comunicação Telebrás, a instituição bancária do 

Estado de São Paulo Banespa, dentre outras. 

Para Tavares (2009) as privatizações “[...] foram promovidas mediante os 

problemas de rigidez da base tributária e dos endividamentos interno e externo 

crescentes no setor público”, ou seja, atendiam às recomendações das chamadas 

“reformas estruturais” do Banco Mundial e por este motivo levou os países periféricos a 

acelerar as privatizações, objetivando ajustar as contas públicas.    
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As reformas e privatizações foram amparadas legislativamente através de 

medidas provisórias, leis e emendas que diminuem os direitos conquistados na 

Constituição Federal de 1988. Neste sentido que Couto (2006, p.54) afirma “[...] De 

fato, pela sua natureza difusa, os direitos exigem mais do que a sua identificação formal, 

razão pela quais muitos ainda apontam que sua efetividade é mais uma questão da arena 

política [...]”, ou seja, para um direito ser positivado não adianta apenas estar 

fundamentado na lei, depende da política adotada. Por essa razão, a Constituição de 

1988 vai se confrontar com a política neoliberal que tem por principio as “reformas 

estruturais”. 

As “reformas estruturais” que tiveram forte rebatimento no mundo do trabalho 

fizeram com que a década de 1990 se tornasse a década do agravamento da pobreza e o 

retorno das mazelas sociais (TAVARES, 2009). 

 

Dessa forma a pobreza no inicio dos anos 90 acentuou-se especialmente nos 

países de maior tamanho econômico e populacional, como Brasil, Venezuela, 

Argentina e México. Os pobres urbanos tornaram-se mais numerosos que os 

pobres rurais. Parcela importante dos estratos médios tornou-se mais 

vulnerável aos efeitos das politicas de estabilização ou ajuste: ao 

agravamento da situação dos estratos de renda mais baixa acrescentou-se, 

como fenômeno digno de destaque, uma deterioração da qualidade de vida 

dos estratos médios urbanos, gerando uma “nova pobreza”. Houve uma 

ampliação das diferenças de acesso aos bens e serviços que satisfazem as 

necessidades básicas vinculadas à habitação, a seus serviços, à educação e à 

saúde. (IBIDEM, 2009, p.51) 

 

Conforme aponta a autora há um aumento significativo da pobreza nos grandes 

centros urbanos, ficando a mercê dos precários serviços básicos (educação, saúde, 

habitação e etc.) oferecidos pelo Estado. Um dos artifícios da política neoliberal é a 

descaracterização e precarização dos serviços públicos, para que a população 

desacredite dos serviços ofertados e “sacrifique-se” a pagar pelos serviços privados. 

Logo, o importante era demonstrar a ineficiência dos organismos estatais, e para isso 

contaram com os veículos de comunicação. 

Esse crescimento da “pobreza” nos países periféricos chamou a atenção de 

organismos internacionais (OMS, ONU, UNICEF), e a esquerda partidária através de 

diversos movimentos sociais, começaram a cobrar dos países atitudes que 
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minimizassem a “miséria”. Na verdade, particularmente estes organismos internacionais 

eram contra uma aplicação rígida de um neoliberalismo ortodoxo, ou seja, aqueles que 

levam a risca as regras neoliberais como do governo Thatcher, sem ao menos gastar o 

mínimo na proteção social elevando assim a miséria. É importante ao capital manter a 

desigualdade, porém deve manter um exercito de reserva longe da miséria absoluta para 

garantia da extração do excedente. 

Nos anos 1990 também houve avanços no campo dos direitos sociais, tais como: 

LOAS - Lei nº8.742 de 7 de dezembro de 1993, ECA – Lei nº8.069 de julho de 1990, 

SUS – Lei nº8.080 de setembro de 1990, NOB-SUS de janeiro de 1996. Porém, o que 

pode se observar é que estas legislações se deram ao mesmo tempo em que a perversa 

“contra-reforma” instalava-se. É como uma planta que cresce junto aos espinhos, neste 

sentido ela não poderá crescer, é bem verdade que são evidentes os avanços como 

vemos a cima, mas são evidentes os espinhos, ou melhor, os reflexos neoliberais junto a 

estas políticas.  

No governo Lula (2003-2011), pela primeira vez  chega à presidência um 

cidadão da classe trabalhadora, trazendo esperança à essa classe. Seu governo inicia 

com a preocupação com a fome, que lança o Programa Fome Zero, sabendo que tal 

preocupação advém das pressões dos organismos internacionais e dos movimentos 

sociais da época. Mas este não foi o governo que governou inteiramente para a classe 

trabalhadora. Podemos afirmar que este “agradou” muito ao capital, entretanto diversas 

políticas do governo Lula permitiram aos capitalistas a obtenção de lucros históricos, 

como as políticas da reforma da previdência, da abertura de cobrança de CPMF para as 

operações financeiras na bolsa de valores, dos incentivos de programas de crédito 

consignado - sobretudo aos aposentados, além das políticas fiscais que têm permitido a 

contemplação das demandas financeiras. E  sendo o governo que mais injetou no social, 

foi também o que deu continuidade as regras neoliberais colocadas em prática por seu 

antecessor. Segundo o IPEA (2010); 

Se os gastos sociais têm sido crescentes, o pagamento de juros da dívida 

continua elevado. “Os juros são a principal despesa que a União tem e 

representaram entre 1995 a 2010, 7,4% do PIB”, diz Khair. A média 

internacional de gastos com juros é de 1,8% do PIB, ou seja, o Brasil gasta 

quatro vezes mais do que o mundo. Em 2010, os juros consumiram cerca de 

R$ 200 bilhões em gastos da União – quase quatro vezes o orçamento do 

Ministério da Educação. O esforço para pagar os juros da dívida não é 

pequeno. Em 2010, apenas o governo federal fez superávit de R$ 78 bilhões. 
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O governo Lula não só “agradou” à burguesia brasileira como também à 

internacional; os gastos foram bem maiores com a dívida externa do que com os gastos 

sociais, o que muito alegrou os países centrais que após as crises mundiais têm vivido 

dos pagamentos dos juros das dividas dos países latino americano. Sem dúvidas este foi 

o governo que alcançou popularidade, “diminuiu a miséria” que alarmava as 

organizações estrangeiras sem mexer na estrutura econômica do país, e apenas 

mantendo a captação de recursos por meio da financeirização. Os recursos investidos no 

social tiveram um certo retorno ao capital retirando o país da linha da pobreza através 

dos programas de transferência de renda que não só melhoraram a imagem do país 

como prepararam uma nova classe para o consumo.     

O breve resgate histórico do capitalismo contemporâneo aqui exposto é 

importante para entendermos a seguir algumas características das políticas sociais neste 

cenário de crise. 

 

1.2.  AS CARACTERÍSTICAS DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO CENÁRIO DE 

CRISE.  

  As políticas sociais surgem quando os trabalhadores se assumem como sujeitos 

políticos e se organizam contra os responsáveis por suas vidas sub-humanas. Logo, as 

políticas sociais são respostas às expressões da questão social geradas pelo próprio 

sistema capitalista, manifestando a contradição entre o capital e o trabalho. 

 Ao lutarem por seus direitos, a classe trabalhadora pode se tornar 

potencialmente uma ameaça ao capitalismo, o que leva à articulação e criação de leis 

que os beneficiam e conformam. Mas, este despertar não acontece uniformemente em 

todos os países, conforme aponta Behring:  

o surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os países, 

dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe 

trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas, e das 

correlações e composições de força no âmbito do Estado (2008, p.64). 

 

Podemos considerar que em cada época histórica, o perfil da política social 

pauta-se de acordo com as características do padrão de acumulação e regulação social 
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em vigor. Neste sentido, as políticas sociais estabelecidas na contemporaneidade 

diferem das que se conformaram no Estado do liberalismo Clássico, ou no Estado 

próprio do período fordista-keynesiano. Na contemporaneidade, ela pauta-se nas regras 

ditadas pelo Estado neoliberal que tem por princípio a “diminuição dos gastos públicos” 

e a obtenção de lucro.  

No Brasil, a efetivação das regras neoliberais ocasionou um aumento na 

demanda por benefícios e serviços sociais de forma “monstruosa”. Conforme afirma 

Soares (2009, p.71) “a proposta neoliberal é a de cortar ainda mais os gastos públicos, 

agravando a já iníqua situação de alocação de recursos para as „políticas sociais‟”. 

  As respostas às demandas sociais vieram com políticas compensatórias, através 

de programas sociais focalizados e emergenciais. A focalização acaba por excluir o 

cidadão como sujeito de direitos, já que o individuo, para acessar alguns benefícios, 

deve apresentar um “atestado de pobreza”. A política minimalista está focada aos 

pobres ou “miseráveis”. Conforme afirma Soares (2009, p.79) “o resultado da 

focalização tem sido, ao evitar a inclusão dos „não pobres‟, a exclusão dos próprios 

pobres”. 

 Neste sentido, Behring (2008) pontua que “a assistência social é a política que 

mais vem sofrendo para efetivar-se como politica pública e para superar algumas 

características históricas, mesmo depois de sancionada a LOAS/93”. Os ajustes 

neoliberais levaram esta política a receber reforços de caráter filantrópico e clientelista, 

carregando, uma presença marcante dos setores privados principalmente nos 

atendimentos aos idosos e pessoas com deficiência, onde a atenção é voltada aos 

programas de transferência de renda de caráter compensatório. Ou seja, o ajuste 

neoliberal retorna a responsabilidade da assistência social aos familiares, e organizações 

da sociedade civil sem fins lucrativos.  

Como demonstra Montaño (2012), a estratégia neoliberal orienta-se numa tripla 

ação. 

 

Por um lado, a ação estatal, as políticas sociais do Estado, orientadas para a 

população mais pobre (cidadão usuário); ações focalizadas, precarizadas, 

regionalizadas e passíveis de clientelismo. Por outro lado, a ação mercantil, 
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desenvolvida pela empresa capitalista, dirigida à população consumidora, 

com capacidade de compra (cidadão cliente), tornando os serviços sociais 

mercadorias lucrativas. Finalmente, a ação do chamado “terceiro setor”, ou 

da chamada sociedade civil (organizada ou não), orientada para a população 

não atendida nos casos anteriores, desenvolvendo uma intervenção 

filantrópica. (MONTAÑO, 2013, p. 277). 

 

 Esta regionalização que o autor aponta consiste na descentralização de serviços 

sociais.  Quanto a esta descentralização, Soares (2009) faz a seguinte afirmação:  

 

Na verdade a descentralização tem se caracterizado pela mera transferência 

da responsabilidade sobre os serviços completamente deteriorados e sem 

financiamento para os níveis locais de governo, ou seja, é a transferência de 

responsabilidade da esfera federal para a estadual e para os municípios. Os 

recursos orçamentários com a descentralização são baseados no quantitativo 

de habitantes, assim, aqueles municípios que tem uma receita suficiente e 

mantem “serviços de qualidade”, com o passar do tempo, as demandas das 

cidades vizinhas acabam por criar, um inchaço e o sucateamento dos serviços 

prestados nestas cidades. (IBIDEM, p.77, 2009)   

 

Neste contexto, os direitos sustentados pela Seguridade Social (Saúde, 

Previdência e Assistência Social), têm sido orientados pela seletividade e privatização, 

seguindo caminho inverso da universalidade. A previdência tem passado por reformas 

que acabaram por focalizar os direitos na população que contribui, diminuíram os 

valores dos benefícios, e colocaram limites nos benefícios de auxílios (salário-família, 

auxilio-reclusão e etc.) - estando esses condicionados ao critério da renda-. Logo, tais 

benefícios deixam de contemplar milhares de trabalhadores que estão inseridos no 

mercado informal, conforme demonstra uma pesquisa do IPEA: 

 

Nada menos do que 52,6% dos brasileiros que praticam alguma atividade 

remunerada gravitam em ambientes informais. Em 2002 eram 36,3 milhões 

de pessoas, entre 69,1 milhões de trabalhadores que recebiam algum tipo de 

pagamento. Os dados estão em estudos do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) feitos com base em informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). O problema é crescente, especialmente nas 

regiões metropolitanas, e dentro delas no setor de serviços. (IPEA, 2004. Ano 

1 . Edição 4 - 1/11/2004) 

 

 

A informalidade tem sido também um forte argumento para as vendas da 

“Previdência Privada”, pois as instituições bancárias incentivam que estes trabalhadores 
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façam planos ou seguros previdenciários; assim este mercado trabalharia com planos 

para “todas as classes”. 

 Na assistência social, os programas sociais atualmente com maior investimento 

são os programas de transferência de renda, como as “bolsas”, BPC, entre outros. 

Segundo Granemann (2007) “[...] as políticas sociais são transmutadas em serviços 

privados [...]”. Tais programas são gestados pelas instituições financeiras via cartões 

magnéticos, o que a autora pontua como monetarização do direito, pois através dos 

cartões são ofertados aos beneficiários produtos bancários, como abertura de crédito via 

“cartão de crédito” - este sendo na contemporaneidade o produto que mais gera lucro - e 

até mesmo os chamados “Consignados” . 

As variadas formas de “bolsas” que materializam diferentes programas de 

renda mínima possibilitam, assim, aos miseráveis usuários de políticas de 

proteção social o ingresso no “universo cidadão” da financeirização: São os 

“acionistas da miséria” (HARRIBEY, 2004). Nesta direção percebem a cada 

mês recursos financeiros monetários intermediados por sofisticados 

mecanismos que até então lhes eram inteiramente estranhos e dos quais 

restavam excluídos. O exemplo emblemático da “cidadania financeirizada” é 

o do acesso ao dinheiro-plástico, como são chamados os cartões bancários e 

de crédito (GRANEMANN, 2007, p.65). 

 

A “inclusão” desta parcela da população têm contemplado os partidos políticos 

de forma a garantir suas re-eleições; assim o fundo público tanto trás benefícios 

políticos como lucratividade às instituições financeiras. Parte do fundo público tem 

passado para a gestão de setores privados, desta forma, transmuta-se a orientação da 

política social, que passa a ser estruturada a partir dos critérios do lucro e da eficiência.  

A saúde também tem disputado o fundo publico com o setor privado, conforme 

foi possível observar durante meu estagio de campo no Hospital Municipal de Rio das 

Ostras. Atentamos que na região dos lagos 80% das unidades de terapia intensiva 

neonatal (UTIN) são das redes privadas, ou seja, o poder público injeta anualmente nas 

redes privadas verdadeiras fortunas. Outro fator relevante é o aumento de associados de 

plano de saúde que têm prioridades nestes hospitais, fato este que acaba por excluir 

muitos usuários, principalmente os da rede pública de saúde, mesmo se tratando de uma 

política universal.  
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  Para entendermos melhor está relação do fundo público, apresentaremos dados 

que nos permitirão observar tal disputa. Até junho de 2013 o município de Rio das 

Ostras, segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, recebeu de recursos 

federais destinados à saúde um montante de 16.539.113,03 milhões e transferências de 

cotas-partes dos Royalties no valor de 13.256.521,14 milhões, porém é bom lembrarmos 

que este montante não subsidia apenas a saúde pública. Mediante a edição nº 648 do 

jornal oficial do município, publicou a contratação de duas empresas para prestação de 

serviços de exames médicos à prefeitura, uma vez que tais exames não são realizados 

pela rede pública de saúde do município. Somente em agosto 2013, a prefeitura gastou o 

equivalente a R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) com a contratação de serviços 

privados para realização de exames, ou seja, o fundo público tem sido segundo 

Granemann (2010), “alvo de disputa entre trabalhador e o capital financeiro”.  

Para compreendermos tal financiamento do fundo público devemos entender a 

dinâmica da carga tributária brasileira e o significado dela no âmbito da política 

macroeconômica, para termos dimensão de como se conforma o orçamento da 

Seguridade Social e demais políticas no capitalismo contemporâneo (BEHRING, 2008).  

A politica fiscal iniciada com Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), e 

reproduzida pelo governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006), vem sendo 

orientada pelo acordo estabelecido entre governo brasileiro e o FMI. E a política fiscal 

adotada elevou a arrecadação tributária, através dos vários impostos pagos pelos 

trabalhadores brasileiros, conforme aponta Ibidem (2008, p.165) “Temos uma elevada 

carga tributária sobre o consumo – 49,8% -, proveniente de tributos que incidem sobre 

bens e serviços – e uma baixa tributação sobre a renda – 21,1%”. Logo o trabalhador 

paga mais do que o empregador, porém esta elevada arrecadação não trouxe aumento 

nos recursos para as politicas sociais em geral, em especialmente a Seguridade Social, 

onde os recursos são apropriados pelo governo Federal através da DRU para pagamento 

da dívida pública. 

Esse mecanismo de manipulação orçamentária, que transfere recursos do 

orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal tem sido nefasto, 

pois permite a transferência de recursos públicos crescentes para o mercado 

financeiro, por meio do pagamento de serviços da dívida pública. No período 

de 2002 a 2004, foram desviados do orçamento da Seguridade Social R$45,2 

bilhões que deveriam ser utilizados para as políticas de previdência, saúde e 
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assistência social e poderiam ampliar os direitos relativos a essas políticas 

sociais. (BEHRING, 2008, p.166) 

Acredita-se, portanto, que os desvios destes recursos serviriam para a ampliação 

da Seguridade Social, porém têm sido mecanismos de política fiscal para gerar o 

superávit primário, e tal apropriação vem causando o “déficit previdenciário” (IBIDEM, 

2008). Logo, podemos afirmar que os discursos feitos por autores e especialistas da área 

culpabilizando os aposentados e trabalhadores pelo “déficit previdenciário” - discurso 

este que foi o argumento para a “contra-reforma da previdência”-, tratam-se de falsos 

argumentos. 

No Brasil, a reforma da previdência social institui-se legalmente por meio da 

Emenda Constitucional 20/98. Segundo Silva (2004) representou perdas aos segurados, 

uma vez que o eixo da reforma foi o aumento da idade média para concessão do 

beneficio, provocando aumento do período contributivo, redução dos gastos em curto 

prazo através da postergação da concessão e redução dos gastos em longo prazo pela 

concessão por menor período.  

Logo, “o trabalhador trabalha mais, contribui mais e recebe menos” (Ibidem, 

2004, p.17). Estas novas configurações da previdência vêm beneficiar o mercado 

financeiro e também acabam por aumentar a desigualdade, pois muitos trabalhadores 

chegam à idade da aposentadoria, porém não alcançam o tempo de contribuição para 

aposentar-se, desta forma recorrem ao BPC. Conforme aponta o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) “Atualmente são 3,6 milhões 

(dados de março de 2012) beneficiários do BPC em todo o Brasil, sendo 1,9 milhões 

pessoas com deficiência e 1,7 idosos”. 

 Enfim, as políticas sociais na contemporaneidade têm se transmutado em meros 

“benefícios”; os direitos têm sido esvaziados para favorecer a financeirização. Portanto, 

toda analise realizada até aqui, nos leva a compreender que a partir do momento em que 

o capital destrói seu oponente (o socialismo), não tem o porquê de continuar tentando 

mostrar à sociedade sua “bondade”, através da efetivação dos direitos, neste contexto 

chegamos à barbárie. 
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CAPITULO II 

REFLETINDO SOBRE O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E SOBRE AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS NA CONTEMPORANEIDADE. 

 

A organização Mundial da Saúde (OMS) define cronologicamente como idosa, 

às pessoas com 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos em 

países periféricos (IBGE, 2000). No século XX, o número de pessoas nesta faixa etária 

teve um salto significativo, principalmente nos países periféricos. Particularmente 

Brasil, em 2009 apresenta um aumento de quase 3% dessa população, passando de 9,1% 

em 1999 para 11,3% em 2009, representando cerca de 21 milhões de pessoas com 60 

anos ou mais de idade (PNAD/IBGE, 2009).  

O responsável pelo envelhecimento na contemporaneidade, além da queda de 

fecundidade, é o desenvolvimento tecnológico e os avanços científicos, mas esta 

conquista traz um grande desafio para as políticas públicas, principalmente para os 

países periféricos. 

 

Nos países desenvolvidos, o envelhecimento populacional ocorreu em um 

cenário socioeconômico favorável, o que permitiu a expansão dos seus 

sistemas de proteção social. Nos países em desenvolvimento e, 

especificamente, no caso brasileiro, o acelerado processo de envelhecimento 

está ocorrendo em meio a uma conjuntura recessiva e a uma crise fiscal que 

dificultam a expansão do sistema de proteção social para todos os grupos 

etários e, em particular, para os idosos. (CAMARO e PASINATO, 2004, 

p.254)  

 

  Portanto é de grande relevância analisar como têm se conformado as políticas 

sociais para esta parcela da sociedade que vem sofrendo de forma direta os impactos das 

políticas neoliberais, sendo também alvo da financeirização.  
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2.1. ANALISANDO AS LEGISLAÇÕES QUE PAUTAM AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA IDOSOS. 

 A questão do envelhecimento passa ser discutida em plano mundial no século 

XIX. Entretanto, segundo Camarano e Pasinato (2004), a primeira assembleia foi em 

Viena em 1982, na qual se estabeleceu uma agenda internacional de políticas públicas 

para a população idosa, iniciando-se com um Fórum intergovernamental centrado na 

questão do envelhecimento populacional, que teve como resultado a aprovação de um 

plano global de ações.  

O Plano Internacional de Ação visava também promover a independência do 

idoso, amparando-os de meios físicos e financeiros para lhes proporcionar autonomia, 

logo, é evidente que o objetivo implícito está associado ao mundo do trabalho; o 

proposito era prepará-los para torna-los um consumidor em potencial e contribuir para o 

desenvolvimento econômico.  

Os países periféricos passaram a discutir também a questão do envelhecimento 

populacional. Vários países da América Latina fizeram alterações em suas legislações; o 

Brasil foi o primeiro a implementar políticas de garantia de renda direcionadas aos 

idosos. A Constituição de 1988 incorpora Artigos que tratam dos direitos do idoso, 

direitos estes pautados no Plano Internacional de Ação. Portanto, estas foram conquistas 

alcançadas através de lutas da sociedade civil, conforme pontuam nossos autores. A 

primeira iniciativa foi à criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 

1961, esta tinha por objetivo desenvolver e incentivar iniciativas de obras sociais de 

amparo à velhice, através de atividades educacionais, assistenciais e de pesquisas 

relacionadas à geriatria e gerontologia; a segunda partiu do Serviço Social do Comércio 

(SESC) na qual, um pequeno grupo de comerciantes preocupados com o desamparo e a 

solidão entre os idosos passaram a trabalhar com atividades físicas e ocupacionais, a fim 

de dar suporte e minimizar tais problemas. Enfim esses grupos foram os divisores de 

água, pois até então as instituições que trabalhavam com a questão eram voltadas 

apenas ao atendimento asilar.  

A primeira iniciativa do governo federal surge em 1974 com ações preventivas, 

tais iniciativas começam no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 
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destacando-se a transferência de recursos às instituições asilares para manter os 

aposentados e pensionistas do INPS, com idade a partir de 60 anos. Segundo Camaro e 

Pasinato (2004, p. 264), o critério era: “Para a admissão em instituições asilares eram 

feitas considerando o desgaste mental dos idosos, a insuficiências de recursos próprios e 

familiares e a inexistência de família ou abandono por ela”.    

Nos anos de 1970 o governo Federal cria dois tipos de benefícios não 

contributivos, para os idosos e deficientes carentes. Estes benefícios contemplavam os 

trabalhadores rurais e urbanos com uma Renda Mensal Vitalícia (MRV) no valor de 

50% do salário mínimo, sendo as primeiras medidas de proteção ao idoso. Mais tarde, 

com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993, as MRVS 

se transformam no Beneficio de Prestação Continuada (BPC), porém não mais 

representando 50% do salário mínimo, mas 100% sem o direito do décimo terceiro 

salário. 

O Brasil vivenciava nesta época um processo de redemocratização. Na agenda 

de debates e discussões encontravam-se propostas de politicas sociais que resultaram 

em medidas de Proteção Social aos Idosos, conforme consta na Carta Constitucional de 

1988. Segundo Camaro e Pasinato (2004); 

 

O grande avanço em políticas de proteção social aos idosos brasileiros foi 

dado pela Constituição de 1988, que levou em consideração algumas 

orientações da Assembleia de Viena. Introduziu o conceito de seguridade 

social, fazendo com que a rede de proteção social deixasse de estar vinculada 

apenas ao contexto estritamente social-trabalhista e assistencialista e passasse 

a adquirir uma conotação de direito de cidadania (2004, p.266). 

 

A Constituição Federal Brasileira foi a pioneira a ter um capítulo destinado aos 

idosos. Não podemos negar que a Carta Constitucional foi uma grande conquista para a 

sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito ao papel do Estado na Proteção 

do idoso. Porem, concordamos com essas autoras, na análise que sublinha que, sendo a 

família apontada como ator principal na responsabilidade pelo cuidado da população 

idosa, esta pode ser criminalizada caso não o faça. Tal fato pode ser funcional às 

políticas neoliberais que vem a cada dia transferindo esta responsabilidade aos 

familiares. 
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Por outro lado, devemos analisar outro fenômeno que se relaciona com a 

responsabilidade pelo cuidado dos idosos. Nos últimos anos, o número de mulheres 

chefes de família vem aumentando
5
; caso estas mulheres tenham sob seus cuidados 

idosos dependentes, essa realidade pode ter sérios impactos, o que evidencia a 

necessidade de considerar essa nova condição familiar para se definir políticas para os 

idosos.  

Neste sentido, os familiares e idosos ficam reféns da “própria sorte”. Não 

estamos  negando que existam os maus tratos e o abandono familiar, e que os Conselhos 

e o poder público estão ai para trabalhar em prol da proteção e garantia de direito do 

idoso. No entanto, e, sobretudo para entender a complexidade dessas possíveis situações 

de violência deve se pensar na família enquanto sujeito inserido na sociedade capitalista 

que necessita manter sua subsistência. 

Como vimos anteriormente, a década de 1990 foi de grande desestruturação das 

políticas sociais, ainda que se deva reconhecer que também foram regulamentados 

vários amplificadores constitucionais às políticas de proteção aos idosos. Por exemplo, a 

aprovação da LOAS (Lei 8.742/1993) estabeleceu programas e projetos de atenção ao 

idoso com responsabilidade nas três esferas; a regulamentação do Beneficio de 

Prestação Continuada (BPC) para as pessoas maiores de 70 anos – em 2004 a idade 

mínima passa para 65 anos -  de famílias com renda per capita de ¼ do salário, dentre 

outros.  

Quanto à aprovação da Lei 8.842, podemos afirmar que:  

 

O movimento dos idosos ganha força e expressão na criação da Lei do Idoso, 

a Lei nº 8.842. Entretanto, a regulamentação dessa Lei só ocorreu em 1996, 

após trágico episódio que levou à morte de mais de cem idosos em uma 

clínica de atendimento para idosos no Rio de Janeiro. Por essa razão, o 

Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996, que regulamenta a Lei do Idoso, 

estabelece as competências dos diferentes órgãos e entidades públicas na 

implementação da Política do Idoso, além de tratar do atendimento em 

modalidade asilar e não asilar (LOBATO APUD GOLDMAN E PAZ 2011, 

P.218).  

                                                           
5
 Segundo o IPEA (2010), no Brasil cresce a cada ano o número de mulheres como chefe de família, 32% 

na classe C e 25% nas casses A e B. 
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Após tal acontecimento, ao longo da década de 1990, as associações e 

movimentos sociais envolvidos na causa dos idosos realizaram vários fóruns para 

discutir a implementação da Política Nacional do Idoso – PNI
6
, onde aconteceram 

importantes discussões, pois “[...] fizeram injunções junto ao Governo, no sentido de 

garantir o financiamento dessa política, que envolvia ações de vários ministérios, sob a 

coordenação da Secretária de Assistência Social, do Ministério da Previdência e 

Assistência Social” (LOBATO, 2004, p.141). Estes fóruns também subsidiaram a 

criação de conselhos estudais e municipais do idoso e a criação do Estatuto do idoso, 

que foi aprovado em 1º de outubro de 2003 e reafirma o direito do Idoso à proteção 

integral, aos direitos fundamentais e sociais, definindo penas e punições à violação dos 

direitos assegurados. 

Portanto a aprovação do Estatuto surge diante da necessidade de cumprimento 

dos dispositivos legislativos, como os da Constituição de 1988, que mesmo 

disponibilizando o capitulo tratando dos direitos dos idosos, os mesmos não estavam 

sendo cumprido – evidenciado no alto índice de maus tratos e violação dos direitos dos 

idosos.  

Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como o Estatuto do Idoso, 

representam o reconhecimento do poder público de que estes grupos etários têm 

necessidades próprias, e, portanto se necessitam de políticas públicas específicas para 

responder a estas demandas. Neste sentido, Paz e Goldman (2006) consideram que a 

aprovação do Estatuto do Idoso constitui em um avanço sócio-jurídico de grande 

importância na defesa dos direitos da população idosa. 

  A Lei 10.741/2003 tem sido muito importante para efetivação e ampliação dos 

direitos dos idosos, os principais direitos estabelecidos são: direito à vida, à proteção, à 

saúde, ao trabalho, à previdência social, à educação, à cultura, ao lazer, à moradia e ao 

voto. Mas conforme demonstra Camarano (2013), o Estatuto do Idoso apresenta 

                                                           
6
A Política Nacional do Idoso é uma politica que objetiva efetivar os direitos constitucionais através de 

plano de ações governamentais, para assegurar os direitos sociais, entendendo o idoso como um sujeito de 

direito com demandas diferenciadas, assim trabalhando com ações em cada necessidade do Idoso (físicas, 

sociais, econômicas e políticas) tendo como responsáveis por estas ações o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (CAMARANO, 2004, p.269). 
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avanços e contradições, sendo uma delas a ausência de prioridade para programar 

políticas de inclusão do idoso, nem tão pouco, fonte para o seu financiamento. 

 Por estes motivos que estamos próximos a completar dez anos da aprovação do 

Estatuto do Idoso e ainda existem cidades brasileiras que não possuem políticas de 

inclusão dos idosos. As políticas se resumem a políticas previdenciárias e “bolsas”, e os 

próprios programas federais não estimulam ou divulgam os direitos que este sujeito 

possui.  

 Para implementar qualquer política precisa-se de alocação de recursos e a Lei 

10.741/2003 não definiu a fonte que financiará algumas destas políticas destinadas aos 

idosos.  Podemos afirmar que: “o estabelecimento de medidas sem a definição de uma 

fonte pagadora pode resultar na sua não implementação e/ou gerar conflitos Inter 

geracionais” (Ibidem, 2013, p.22). Exemplo desta não determinação da fonte pagadora é 

o Capitulo V do Art.23; 

 

Art.23 Determina a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer 

será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, 

bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. (ESTATUTO DO 

IDOSO, LEI 10.741/2003) 

 

 

Por exemplo, o idoso tem um desconto de 50% do valor em eventos culturais, 

mas os outros 50% não fica determinado quem pagará e o Estado não repassa recurso 

algum aos proprietários de estabelecimentos de cinema, peças teatrais e outros. Portanto 

como a prioridade de qualquer mercado é o lucro e o mercado cultural não difere disso, 

os valores não repassados pelo poder público incidem na população que acaba pagando 

mais caro, pois o valor de uma meia-entrada é o de uma inteira, ou seja, pagamos o 

dobro para que a Lei seja cumprida. 

O Estatuto do Idoso também estabelece a destinação de recursos públicos nas 

áreas relacionadas à proteção dos idosos. Este também determina que o orçamento da 

Seguridade Social destine ao Fundo Nacional de Assistência Social, até a criação do 

Fundo Nacional do Idoso, os recursos necessários para financiar os programas e ações 

relativas aos idosos. Tal financiamento ficou por conta do Fundo Nacional de 

Assistência por nove anos; o Fundo Nacional do Idoso só foi instituído em 2010, mas só 

entrou em vigência em 1º de janeiro de 2011. Embora o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) continue sendo financiado pelo Fundo Nacional de Assistência. 



36 

 

 

Nem a Lei de criação do Fundo Nacional do Idoso, nem o Estatuto do Idoso, 

deixam explícitos os programas e ações que devem ter prioridade dentro das ações 

propostas nas legislações vigentes para a população idosa. Esta não priorização abre 

brechas para a ausência de políticas de estado estruturadas, ou seja, as próprias 

legislações acabam por favorecer as políticas neoliberais, como pode ser comprovados 

na captação de recursos do Fundo Nacional do Idoso e demais fundos.  

O Fundo Nacional do Idoso têm como receita a contribuição de recursos 

governamentais, organismos internacionais e doações de pessoa física e jurídica que são 

deduzidas ao imposto de renda, conforme determina a Lei 8.242/91 e da instrução FB. 

Nº11131/2011. Isso mostra que parte das políticas sociais vem sendo financiadas 

também pela sociedade civil, o que acaba por possibilitar as políticas minimalistas, pois 

tem sido transferido o mínimo de recursos estatais. 

Positivar legislações não necessariamente efetiva direitos. Conforme afirma 

Freire (2005, p.48): “as políticas públicas são os meios necessários para a efetivação dos 

direitos fundamentais, uma vez que pouco vale o mero reconhecimento formal de 

direitos se ele não vem acompanhado de instrumentos para efetivá-los”. Dentro deste 

contexto, entender o lugar do idoso nesta sociedade é importante para analisarmos os 

impactos destes avanços contraditórios. 

 

 

2.2. QUAL O LUGAR DO IDOSO NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

CONTEMPORÂNEA? 

 Na sociedade capitalista a importância dos indivíduos se afirma pela sua 

inserção no mundo do trabalho, através da venda da sua força de trabalho. E sendo o 

idoso na sua maioria trabalhador inativo, segundo Teixeira (2008), o trabalhador na 

condição de “velho” passa ser descartado pelo capital. Por outro lado, devemos 

reconhecer que existe uma ambiguidade ao tratar da questão da população idosa, pois 

ora são culpabilizados pelos déficits previdenciários, ora vistos como sujeitos em 

potencial para acelerar o desenvolvimento econômico. 

Conforme observado, na sociedade capitalista contemporânea, os idosos não 

estão sendo de tudo descartados, pois após as crises das ultimas décadas, o capital vem 

apostando em todas as possibilidades de extração de lucro e os idosos também têm sido 
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vistos como sujeitos em potencial para o desenvolvimento econômico. Mas quem são os 

idosos com potencial?  

Considera-se idosa a pessoa de 60 anos ou mais, o que compreende realidades 

diferenciadas, pois como aponta Camarano, Kanso e Mello (2004, p.28) “É comum 

desagregar esse segmento populacional em dois subgrupos etários: de 60 a 79 anos e de 

80 anos ou mais”. 

 Essa desagregação ocorre até por conta das condições físicas e mentais destes 

idosos na faixa etária dos 80 aos 90 anos, pois embora exista um grande avanço 

tecnológico e cientifico, pode se constatar que os problemas de saúde crônicos e com 

sequelas têm afetado em maior índice os idosos a partir dos 90 anos, tornando-se mais 

dependentes. Tal dependência requer políticas diferenciadas voltadas para estes 

segmentos. No entanto, ao analisarmos a realidade verificamos que são quase 

inexistentes as políticas voltadas aos idosos em condições de dependência, sendo que os 

familiares ou cuidadores destes precisam ser incluídos nestas políticas de forma a 

garantir o cuidado e o ambiente adequado à sua situação.  

 

No mundo em que o desemprego estrutural é um fato irreversível, aqueles que 

possuem uma renda fixa mensalmente, passam a ser um indivíduo com potencial 

consumidor. Atualmente 57,9% dos idosos brasileiros são aposentados e 11,4% são 

pensionistas (IBGE, 2010), sem contar os beneficiários do BPC. Ou seja, a população 

idosa na atualidade é o indivíduo que não corre o risco de perder sua renda 

repentinamente. 

 É bem verdade que ainda temos 32% desta parcela que não possui renda, ou que 

são beneficiários de seus dependentes (cônjuge, filhos e etc.). Para estes restam-lhes 

apenas as políticas minimalistas e o silenciamento provocado pelo processo de 

envelhecimento na sociedade capitalista, e reafirmado pela grande imprensa. Nesse 

sentido, é interessante observar a orientação de diversas matérias que têm aparecido, por 

exemplo, na Rede Globo de televisão, onde se apresenta um modelo de idoso que não 

condiz com as condições de vida e de envelhecimento da grande maioria desta 

população. O grande perigo é culpabilizar aos próprios idosos pela sua condição, 

sobretudo, naqueles casos em que não é possível ter uma alimentação saudável, hábitos 

de higiene adequados, rotinas de socialização e atividades físicas, dentre outros.  
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Segundo dados do IBGE (2010), a população idosa brasileira constitui-se de 

55,8% de mulheres e 44,2% homens; 43,2% tem uma renda per capta de um salário 

mínimo, 29% com uma renda de mais de um salário e apenas 22,9 vivem com mais de 

dois salários mínimos. Metade dos idosos sobrevive com uma renda per capta de um 

salário mínimo, sendo que este valor serve para a sua subsistência e de seus familiares 

(64,1% vivem com seus familiares). Goldman (2004, p.65) pontua que “as famílias 

principalmente nos municípios mais pobres, os idosos com suas aposentadorias e 

pensões mantém as despesas financeiras”. Ou seja, os idosos vêm assumindo o papel de 

provedor do lar. 

Por exemplo, face ao crescimento do fenômeno do desemprego, a migração tem 

um papel importante neste sentido, pois muitos jovens e adultos deixam a região norte 

do país em busca de oportunidades de vida mais digna, deixando crianças e idosos para 

trás. Assim, muitas vezes, os idosos ficam responsáveis pelas crianças, mesmo quando 

estes tem certa condição favorável. 

 

Em geral, são proprietárias dos imóveis e contribuem com a provisão 

econômica da família, na maioria dos casos, através da renda de 

aposentadorias e pensões, o que lhes assegura sua autoridade sobre a família. 

Muitos filhos retornam a casa dos pais em situações de crise, ou permanecem 

residindo com estes após constituírem seus núcleos familiares. Segundo 

Vitale (2207), a vulnerabilidade socioeconômicas que precariza as condições 

de vida e de reprodução social, dessas famílias e as mudanças nos laços 

familiares aumentam a participação dos avós, sobretudo, nas famílias pobres, 

requisitando-lhes novos papéis junto ao suporte material, afetivo, econômico 

e de socialização das crianças e dos jovens. (MACHADO, 2008, p.16). 

 

 

Esta não é a realidade de todos os idosos provedores, pois já é constatado que a 

população idosa tem um aumento significativo de gastos com medicamentos e até 

mesmo com alimentações. Além disso, em alguns casos, ainda não obtiveram suas casas 

próprias. Por exemplo, 26,4% da população brasileira não possuem casa própria 

(PNAD, 2009) e isso inclui os idosos, que arcam com alugueis e todas as providencias 

para a sua sobrevivência, sobrecarregando o orçamento familiar, visto que a maioria dos 

idosos sobrevive com um salário.  

É bem verdade que existem políticas que podem aliviar seus gastos e lhes 

possibilitar uma vida mais digna. Citaremos algumas das políticas federais: 1) na área 

da saúde é assegurado aos idosos medicamentos para as patologias que mais os afligem 
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(medicamentos para controle da pressão arterial, diabetes, problemas respiratório e etc.), 

assim como atendimento preferencial por especialista; 2) na habitação, podemos 

mencionar a construção de casas populares, vendas de empreendimento imobiliário, e 

em programas municipais, estaduais e federais como “Minha casa minha vida”, deve ser 

assegurado 3% das unidades aos idosos; 3) no transporte é assegurado aos idosos a 

partir dos 65 anos a gratuidade nos transportes urbanos e interurbanos; 4) na área do 

lazer e da cultura são assegurados descontos nas entradas, assim como, a partir do 

programa federal “Viagem mais”, os idosos têm descontos nas agencias de turismo.  

Mas, quanto às políticas de saúde, existem patologias que não entraram na 

listagem dos medicamentos da gratuidade, o que leva os idosos arcar com os custos dos 

mesmos mensalmente. Quanto à habitação, a especulação imobiliária tem sido tão 

exorbitante que não tem beneficiado os idosos, pois estes, na sua grande maioria, 

sobrevivem de um salário, portanto as prestações destas casas não cabem em seus 

orçamentos, ficando à espera das “Casas populares”. Vários chegam ao óbito sem 

alcançarem seus “sonhos da casa própria”, enfim, morrem refém do aluguel. As 

politicas de transporte no setor urbano tem se efetivado, porém no setor interurbano 

ainda há muito a avançar, pois as empresas de transporte dificultam está gratuidade. 

Mesmo com as políticas públicas (seletivas, focalizadas e minimalista) esta é 

uma parcela que vem sofrendo com os arranjos do capital, no momento em que se 

aposentam, tem uma renda insuficiente para sua sobrevivência (Rigor, 2007). 

 

Assim, percebe-se que, permanecendo como chefe de domicílio, seja devido 

ao desemprego dos filhos ou à insuficiência da pensão ou aposentadoria para 

arcar com o orçamento doméstico, os idosos têm buscado no mercado 

informal (porque enquanto aposentados raramente são admitidos no mercado 

formal) uma forma de complementar os ganhos. (COUTRIM, 2006, p.369). 

 

 

A lógica da aposentadoria por tempo de contribuição é feita em cima do salário 

base atestado em carteira, porém com a restruturação produtiva os salários indiretos 

(benefícios: auxilio alimentação, auxílio creche e etc.) não são incorporados ao salário 

base. Essa é uma das causas pelas quais ao aposentar-se o idoso tem sua renda 

diminuída, levando de volta ao mercado de trabalho um numero expressivo, sendo na 

sua maioria ao mercado informal (IBGE, 2010). 

É neste contexto de realidade vivenciada pelos idosos brasileiros, que se 

expandem as instituições financeiras para darem “solução aos problemas financeiros”. 
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Está “solução” tem gerado altos lucros ao capital: são os cartões de créditos e os 

empréstimos consignados que lhes são ofertados pelas instituições bancárias, na qual 

recebem seus salários, porém, muitas vezes, sem a devida orientação acerca dos juros, 

encargos e riscos que estas “soluções” trazem. Assim, podemos qualificar tal oferta 

como uma “armadilha”, uma vez que 50,2% da população idosa não chegaram ao 

quarto ano do ensino fundamental (IBGE, 2010), tornando-se um sujeito vulnerável e 

suscetível a deixar se levar pela venda do produto. É visível a perversidade deste 

procedimento que ora marginaliza aos idosos, ora necessita deles para alimentar o 

mercado financeiro. Na nossa compreensão as políticas públicas tidas como direito de 

cidadania, devem proteger o idoso - que foi responsável pela produção da riqueza e 

expansão do país
7
 – e enfrentar esta realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 “Porque é no mundo da produção- e não da distribuição e do consumo- que está à fonte criadora de 

riqueza Social e da constituição dos sujeitos sociais.” ( IAMAMOTO, 2009, p.151) 
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CAPITULO III 

 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: UM “MILAGRE” OU “ARMADILHA”? 

 

Em um diagnóstico social realizado no segundo semestre de 2012, pela 

Secretaria de Bem-Estar Social do município de Rio das Ostras, em conjunto com 

supervisão de estágio de campo e estagiarias de Serviço Social do Projeto Feliz Idade, 

identificou-se que dentre 103 idosos entrevistados (20% do quantitativo de usuários do 

programa), 50% são aposentados, 12% são pensionistas e um percentual de 5% dos 

usuários tinham entre 25% a 50% de suas rendas comprometidas com empréstimos 

consignados. 

 

O perfil dos idosos no nosso país mostra que esses na sua maioria, são 

sujeitos com problemas econômicos, que no momento em que se aposentam, 

tem uma renda insuficiente para sua sobrevivência. Esse fato fica claramente 

perceptível quando estatísticas mostram que mais de 4,6 milhões de idosos 

(cerca de um terço dos idosos brasileiros) retornam ao trabalho depois de 

aposentados (IBGE, 2002). (RIGO, 2007, p.79). 

 

Segundo Soares (2006), existem 19 milhões de aposentados e pensionistas no 

Brasil e 6 milhões de operações de empréstimos consignados foram realizadas, ou seja, 

aproximadamente 32% dos aposentados e pensionistas adquiriram empréstimo. 

Segundo o autor, 50% dos que realizaram tal operação recebem benefícios de até um 

salário mínimo mensal. 

Se estes tem sua renda diminuída ao aposentar-se, ao ter sua renda 

comprometida com empréstimo consignado (em torno 25% a 50%), é provável que isso 

cause impactos na sua vida financeira podendo ter rebatimento na sua saúde. 

 Neste capítulo objetivaremos compreender como conformou a legislação que 

regulamenta tal prática, atentando para o interesse econômico em detrimento da vida 

humana. Através de entrevistas mais apuradas realizadas com cinco idosos do Projeto 

Feliz Idade, sendo identificadas como Senhora M, Senhor J, Senhora N, Senhora Z, 

Senhor R, faremos uma análise das suas condições de vida, evidenciando os impactos 

que este vem causando nas suas vidas. 
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3.1. O PROGRAMA DE ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO DE 

RIO DAS OSTRAS 

Uma das transformações significativas da sociedade nestas ultimas décadas é o 

aumento da longevidade (como abordado nos capítulos anteriores). 

 Em Rio das Ostras, segundo demonstrativo do Censo 2000 e 2007, houve um 

crescimento expressivo do número de pessoas acima de sessenta anos que chegam ao 

município.  

Atendendo aos princípios preconizados nas leis referidas
8
, o município de Rio 

das Ostras, através da secretária de Bem Estar social, criou em 2002 o Programa de 

Atenção e Atendimento à Terceira Idade. Inicialmente o atendimento era voltado às 

questões emergenciais, a fim de atender algumas necessidades, através de: concessão de 

cestas básicas, cobertores, colchonetes, cadeiras de rodas e higiênicas, muleta, aparelho 

auditivo, fralda geriátrica e colchão d‟água. 

O Programa de Atenção e Atendimento à Terceira Idade, denominado Projeto 

Feliz Idade, regulamentado pela Lei Municipal de Nº818/2003 (Anexo3), tem como 

objetivo desenvolver ações voltadas à melhoria da qualidade de vida dos idosos acima 

de 60 (sessenta) anos, residentes neste município, trabalhando-se a perspectiva da 

Promoção e Prevenção. 

O Projeto se insere na Política de Assistência Social, a qual atravessa profundas 

contradições que desafiam cotidianamente os profissionais que lutam por concretizar o 

que é preconizado na LOAS e na PNAS/SUAS, pois as políticas sociais são 

fragmentadas, seletivas e burocratizadas, conforme aponta Iamamoto (2009, p.22): 

“Verifica-se a tendência de fragmentar os usuários dessas políticas segundo 

características de geração – jovens, idosos, crianças e adolescentes.” 

Esta tendência fragmenta os sujeitos, que não são considerados como parte de 

uma totalidade social. É nesta direção que vem tornar se um desafio para o profissional 

de serviço social, que objetiva considerar o sujeito como parte de uma totalidade social 

e como sujeito histórico. 

                                                           
8
 Lei 8.842/94 Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso Lei 10.741/2003, Politica Nacional de 

Assistência Social. 
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O Programa possui três módulos de atendimento: emergencial, que atende às 

necessidades básicas do idoso em busca de suporte alimentar, orientação, fotografia, 

cobertor, colchonetes, encaminhamento ao INSS – Revisão do BPC; os idosos com 

deficiência são beneficiados com cadeira de rodas e higiênica, muleta, aparelho 

auditivo, fralda geriátrica e colchão d‟água, mediante encaminhamento médico
9
.  

Já o segundo módulo, tem como objetivo possibilitar um tratamento digno, 

combatendo a discriminação, o desrespeito e os maus tratos contra os idosos através de 

palestras com temas variados, atividade física, cultural, oficinas socioeducativas, aulas 

passeios, etc. Este espaço de atendimento consiste no fortalecimento de atividades 

associativas, produtivas e promocionais, contribuindo na elevação da qualidade de vida, 

autonomia, socialização, enfim, proporcionando-lhes um envelhecimento saudável.  

O programa possui uma equipe multidisciplinar, assistente social, agente 

administrativa, fisioterapeuta, professores de dança, professores de artesanato, terapeuta 

ocupacional e nutricionista que quando necessário presta assessoria ao projeto; alguns 

destes profissionais subdividem entre os polos de atendimentos. 

Os idosos com uma renda de um salário mínimo e que estejam inscritos no 

Programa há um ano e comprovem serem moradores do município há mais de três anos, 

conforme preconiza a Lei Municipal N°1056/2006 em seu Art. 2°, conta com o 

programa de transferência de renda, o denominado beneficio do Idoso, no valor de 

duzentos e sessenta reais.  

Mediante o exposto nos capítulos um e dois, observamos que tal programa de 

transferência de renda – sejam eles municipais, estaduais ou federais –, tem sido alvo da 

financeirização, e o benefício do idoso não tem sido diferente. Conforme pode se 

observar em documento anexo, os bancos responsáveis pelo pagamento do benefício 

ofertam empréstimo em cima do valor do benefício; as instituições bancárias que estão 

no momento na responsabilidade do repasse, automaticamente abrem uma “conta 

salário” a estes beneficiários. Veremos no capítulo a seguir, que tais descontos estão 

amparados por lei, pois o empréstimo consignado é a autorização de descontos de uma 

                                                           
9
 Texto extraído do Programa de Atenção e Atendimento a Terceira Idade “Projeto Feliz Idade”, gestão 

2011. Mimeo. 
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divida em folhas de pagamento. Ora, se o programa é financiado pelo Fundo Municipal 

da Assistência Social, mais uma vez, constatamos e provamos a retirada de uma parte 

do fundo público para beneficio das instituições financeiras. 

Até o final de 2012
10

 o perfil do público alvo do referido programa, compreende 

54% na faixa etária de 61 a 70 anos; 65% são do sexo feminino; 67% residem no 

município há mais de 10 anos; 99% são oriundos do interior do Estado do Rio de 

Janeiro; 26% vieram residir neste município em busca de trabalho; 24% são analfabetos 

e 67% possuem ensino fundamental incompleto; 80% estão inseridos em programas de 

transferência de renda; 53% possuem renda de 1(um) salário mínimo; 33% possuem 

renda comprometida com empréstimo. 

Observamos que a elevação da taxa de juros e o benefício às instituições 

financeiras têm um forte rebatimento na vida dos trabalhadores, e, por conseguinte este 

público alvo, sendo um trabalhador aposentado e assalariado, que enfrenta as 

consequências dessa realidade que impactam nas suas condições de vida. Dentro deste 

contexto, compreender os impactos do “empréstimo consignado” na vida dos idosos do 

“Projeto Feliz Idade”, torna-se essencial para temos dimensão, do quão desumano é tal 

lógica mercantil e suas legislações. 

 

3.2. O SIGNIFICADO DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

O Brasil foi influenciado pelas várias transformações mundiais que gerou 

mudanças socioeconômicas, resultado da globalização, da unificação econômica
11

 e da 

supervalorização do capital financeiro; fato estes determinantes na flexibilização do 

mercado de trabalho e na redução do papel social do Estado na garantia de direitos, 

favorecendo as multinacionais e os bancos. 

Contextualizamos nos capítulos anteriores algumas destas mudanças e 

estruturações econômicas que beneficiam o mercado. Como priorização de tal objetivo, 

no primeiro mandato do governo Lula, através da Medida Provisória (MP) 130, de 

17.9.2003 ele aprova operações de créditos mediante descontos das prestações em folha 

                                                           
10

 Dados do “Projeto Feliz Idade” até o final de 2012. Fonte: Diagnóstico Social do “Projeto Feliz Idade”. 
11

 Unificação econômica com a liberação dos mercados para a importação/ exportação (Rigor, 2007). 
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de pagamentos, o conhecido “empréstimo consignado”. Essa medida foi transformada 

na lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003. 

 A proposta é elevar o mercado de crédito, principalmente para pessoa física. 

Segundo Soares (2006) esta também foi a saída para conter os desiquilíbrios 

macroeconômicos deixados pelos governos anteriores, tais como: dívidas públicas, 

déficits em contas correntes, dentre outros. Para tudo isso dar certo de forma segura e 

sem déficits, escolhem o INSS, pois não há inadimplência, sendo que o Instituto repassa 

os valores diretamente às instituições financeiras, sem dar chance ao aposentado e 

pensionista de priorizar qualquer necessidade vital. Ou seja, o governo entrega ao 

mercado financeiro uma grande fonte de lucro, “um presente dos deuses”, e assim o 

“Empréstimo Consignado” tem seu ápice via INSS, funcionários públicos, com 

abrangência a todos os trabalhadores regulamentados pela Consolidação da Lei do 

Trabalho – CLT, que possuem uma conta salário. Mas vamos nos ater a entender tal 

lógica via INSS, que atinge aos aposentados e pensionistas.  

  A Lei 10.820/2003 dispõe de um Artigo que trata das condições dos repasses 

do INSS às instituições financeiras.  

 

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral 

de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem 

como autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição 

financeira na qual recebam seus benefícios retenha para fins de amortização, 

valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e 

operações de arrendamento mercantil por ela concedido, quando previstos em 

contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas 

editadas pelo INSS. (Redação alterada pela Lei nº 10.953/2004).  

 

 

Há três tipos de empréstimo consignado para os titulares de benefícios do INSS; 

1) a consignação é realizada diretamente no beneficio a previdência, o INSS repassa o 

valor à instituição financeira conveniada ao INSS ou  escolhida pelo titular do 

beneficio; 2) o INSS repassa o valor integral do benefício para  instituição pagadora que 

retém o valor  do desconto, esta modalidade só pode ocorrer exclusivamente com os 

bancos pagadores dos benefícios previdenciários; 3) a forma do desconto é realizada 

diretamente com o cartão de crédito, mas para que tal operação seja realizada por meio 
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de cartão de crédito é necessário que o titular do benefício realize essa opção e tome as 

providências devidas. 

  O Artigo 6º deixa claro que apenas os titulares de benefícios de aposentadorias e 

pensão do regime geral da Previdência Social poderão autorizar o INSS a realizar 

desconto na folha de pagamento, portanto não se trata do Beneficio de Prestação 

Continuada – BPC
12

. Conforme anexo, observamos que as instituições financeiras vêm 

ofertando este produto aos beneficiários da assistência, este fato acontece por conta das 

brechas deixadas nas normas e legislações, pois administrativamente o INSS gesta este 

benefício, mas ao repassar para a instituição pagadora (os bancos) estes podem realizar 

os descontos e logo fazer suas ofertas de produtos. Neste sentido, o Estado entrega uma 

política social nas mãos da financeirização, pois mediante afirmação de Simões (2009, 

p.327) “A responsabilidade pelo pagamento do BPC compete, portanto à união Federal 

(MDS e FNAS); [...]”, nos levando a compreender que o mercado financeiro têm se 

apropriado de mais uma “fatia do bolo” do fundo público. 

 Os empréstimos consignados em sua maioria vêm sendo ofertados junto aos 

extratos bancários, vinculados aos saldos (Anexo 4) o que tem levado muitos idosos a 

contraírem os empréstimos involuntariamente, mediante relato da entrevistada Senhora 

M. 

 

[...] minha filha! No ano passado em novembro eu fui receber meu 

pagamento, mas o banco estava em greve tive que receber no caixa lá fora, ai 

minha neta falou que tinha R$1678,00, eu achando que já era o décimo 

terceiro mandei ela tirar, só que era o tal do LINS, só descobri dois meses 

depois, porque começou vir faltando o meu pagamento[...]
13

  

 

Nesta direção Rigor (2007) afirma que; 

 

Algumas instituições financeiras conveniadas consideram a autorização do 

empréstimo por meio eletrônico, sem exigir o registro por escrito da anuência 

do titular do benefício. Nestes casos, a instituição financeira é responsável 

                                                           
12

  A medida provisória n.1.259 de 12/01/1996 alterou a LOAS, regulando sobre o BPC e sua 

transferência da previdência social para a assistência social. Por meio de convênio, o Ministério do 

Desenvolvimento Social repassa recursos do Fundo Nacional da Assistência social ao INSS, o qual 

operacionaliza a concessão e o pagamento aos beneficiários, por meio de cartão magnético. Ao INSS, 

competem os procedimentos administrativos para sua concessão ou deferimento. (SIMÕES, 2009, p.327) 
13

 Entrevista semi-estruturada realizada no dia  17 de dezembro de 2013 com a integrante do Programa de 

Atenção e Atendimento a Terceira Idade de Rio das Ostras, Srª M setenta e um anos de idade, viúva, 

pensionista, reside com uma filha que está desempregada e três netos, mora em casa própria. 
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pelo cumprimento das normas legais e conveniadas aplicáveis, e deve 

garantir que o meio eletrônico utilizado, tenha aptidão para cumprir com 

segurança o determinado no artigo 8º da Instrução Normativa nº. 110, já que 

faz parte de suas obrigações conveniadas, ou seja, “cumprir e fazer cumprir 

as normas expedidas pelo INSS e a legislação em vigor sobre a matéria, 

desde que assegurado o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito 

adquirido”.  (RIGOR, 2007, p 78) 

 

Portanto a normativa de nº110 com alteração em 2005 determinam como sendo 

responsabilidade da instituição financeira a autorização do titular do beneficio e esta 

pode ser feita por meio eletrônico, desde que seja possível a sua comprovação. Ora a 

senha e o cartão de débito do beneficiário é algo intransferível, neste sentido a 

instituição está protegida quanto à comprovação.  

Mas se observarmos os conceitos de consumidor e fornecedor, na qual, o 

consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços como 

destinatário final, já o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços (BRASIL, 2012).  

Veremos então, que estes conceitos tratam de partes opostas, ou seja, uma 

possuidora e a outra desprovida. 

 Neste assunto os autores Silva; Ferreira e Amaral, (2012, p.4) apontam; 

 [...] consumidor é hipossuficiente na questão econômica, técnica e, ainda 

jurídica e informacional frente ao fornecedor. Como efeito, temos 

nitidamente mostrado a disparidade entre esse binômio fornecedor versus 

consumidor dentro da relação de consumo. É neste momento, que surge a 

questão do princípio da vulnerabilidade, estando até mesmo inserida no 

Código do Consumidor esta condição, conforme preceitua o art. 4º, I. Sem 

este princípio não pode-se falar  em igualdade, liberdade e harmonização 

dentro da sociedade do consumo.  

 

Logo, as instituições financeiras não têm considerado tal vulnerabilidade, e a 

necessidade do Estado neoliberal em incluir esta parcela na sociedade do consumo
14

 

ultrapassam a compreensão, ou melhor, os fazem ignorar, que o consumidor, ao qual lhe 

                                                           
14

 A sociedade do consumo é fruto do binômio consumidor versus fornecedor. É um conceito 

contemporâneo que criou forças em decorrência da massificação do consumo. Cada vez mais, as pessoas 

buscam suas satisfações pessoais dentro do consumo, o qual vem a ser influenciado pelas publicidades, 

bem como pelas estratégias de Marketing que tem por objetivo atrair esse consumidor vulnerável para 

dentro desta relação. (SILVA; FERREIRA E AMARAL, 2012).  



48 

 

 

ofertam o empréstimo consignado, possui vulnerabilidades particulares, embora o 

Código do Consumidor considere todos os consumidores vulneráveis. 

 Conforme demonstram os autores;  

 

[...] a vulnerabilidade individual ou biológica refere-se ao grau e à qualidade 

da informação que os indivíduos recebem sobre o problema, ou seja, o tipo 

de informação de que a pessoa dispõe e como a utiliza. No envelhecimento as 

alterações biológicas tornam o idoso menos capaz de manter a homeostase 

quando submetido a alguma fator de estresse, tornando-o mais susceptível ao 

adoecimento, morte e crescente vulnerabilidade. (BUENO, LIMA, 2009, 

p.276) 

 

 

 Porém, não estou aqui generalizando, nem tão pouco, colocando o idoso como 

um ser inferior, e sim entendendo que estes possuem um grau de vulnerabilidade maior, 

que merece uma devida atenção da sociedade. Logo a Lei 10820/2003, não tem 

considerado um dos princípios básicos da constituição, a igualdade e a Liberdade, pois 

no caso citado pela entrevistada, a falta de informação “clara” em seu extrato não lhe 

deu uma liberdade de escolha. 

Também são feitas ofertas de tal produto por meio de cartas e telefonemas, 

conforme relato do Senhor J:  

 

 O INSS me mandou uma carta no final do ano dizendo que tinha 2.000,000 

reais a minha espera, era só ir até o banco e contratar, outras vezes o pessoal 

do banco ligou. Gostei mais da ligação porque a menina me explicou melhor 

do que se tratava [...]
15

.  

 

Além das ofertas serem feitas por cartas, telefonemas e extratos bancários, 

também há propagandas na mídia, pois conforme demonstrou Soares (2006) as 

instituições financeiras vêm apostando nos marketings e tem contratado grandes 

agencias publicitária, que através de grandiosas propagandas em redes de televisão, 

lançam mão da imagem de atores globais que saíram de uma situação de doenças como 

câncer e etc.; enfim, usando-se de “psicologia barata” para vender empréstimo. 

                                                           
15

 Entrevista semi-estruturada realizada no dia  10 de dezembro de 2013 com a integrante do Programa de 

Atenção e Atendimento a Terceira Idade de Rio das Ostras, Sr. J, sessenta e sete anos de idade, casado, 

aposentado, vive com a esposa , conta apenas com  a renda mensal de um salario mínimo e beneficio do 

idoso no valor de duzentos e sessenta reais. 
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A publicidade das empresas é contundente ao afirmar que disponibilizam 

dinheiro rápido e fácil, sem burocracia, para você fazer o que quiser; que para 

sua vida ser mais completa basta que se utilizem do crédito; que você sonha e 

os Bancos mediante a concessão de empréstimo realizam o seu sonho e 

outras do gênero. A mensagem publicitária é acompanhada de imagens que 

deixam transparecer felicidade, contentamento, enfim, sentimentos que a 

situação financeira do País impede que o cidadão comum possa sentir com a 

intensidade demonstrada na publicidade. Todas as dificuldades do homem 

comum podem ser suplantadas mediante a obtenção de crédito. (SOARES, 

2006, p. 1). 

 

    A publicidade e o marketing potencializam a vulnerabilidade na questão do 

consumismo, pois estes influenciam a sociedade a adquirirem produtos desnecessários 

ou acede o desejo do consumidor lançar mão do empréstimo consignado para satisfazer 

suas realizações pessoais. O marketing exerce o poder de persuasão, assim podendo ser 

qualificado como verdadeiras armadilhas, por esconder os juros e reajustes, que na sua 

maioria não vem explicitar em suas propagandas e quando colocadas, aparecem em 

letras pequenas ou quase invisíveis.  

A Legislação também determina que os valores descontados mensalmente não 

podem exceder 30% da remuneração do solicitante, esta diz ser medidas “para a 

proteção do contratante”, mas na verdade tem por objetivo proteger as instituições 

financeiras dos déficits. Porém no diagnóstico social realizado pela Secretária de Bem- 

Estar de Rio das Ostras, identificou-se em um total de trinta e quatro idosos 

comprometidos com “Empréstimo Consignado”, que 12% destes estavam com sua 

renda comprometida em 50%, ou seja, as instituições financeiras não têm cumprido e 

nem tem sido punidas, até por ser tratar de erros permitidos por uma instituição 

governamental (INSS). 

Neste assunto Soares (2006) aponta que o governo sancionou a lei, porém não 

deixou clara quanto à proteção aos abusos financeiros. 

 

As Instituições Financeiras, sem nenhum senso social, aproveitando da 

brecha inserida pela legislação, atraiu de forma beirando às raias da 

criminalidade, considerável parte dos aposentados/consumidores, incutindo-

lhes o desejo de contrair financiamento a longo prazo, comprometendo parte 

substancial da renda e, ainda, lhes fazendo crer que o empréstimo fosse uma 

bondade para os aposentados, quando em verdade constitui em verdadeira 

armadilha (IBIDEM, 2006, p.2). 
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 Neste sentido, tal legislação vem com o intuito de beneficiar o indivíduo ou as 

instituições financeiras? Mediante breve análise de alguns aspectos desta legislação 

observamos que esta tem protegido mais as instituições do que o idoso. Podemos 

observar que as proteções ofertadas pelo Estado a estes consumidores (diariamente 

levados pelo engodo e iludidos) têm sido ineficientes ou inexistentes. 

 

 3.3. QUEM SÃO OS IDOSOS QUE LANÇAM MÃO DO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO? 

Os dados apresentados nas tabelas e gráficos abaixo têm por objetivo demonstrar 

e relatar sobre o perfil dos idosos do “Projeto Feliz Idade” que estão ou estiveram 

comprometido com empréstimo Consignado. 

 

SEXO 

Feminino Masculino Total 

22 12 34 

Tabela 1 -  Sexo dos Idosos comprometidos 

 

Dos trinta e quatro idosos que tiveram ou têm sua renda comprometida, vinte e 

dois são do sexo feminino e doze do sexo masculino.  

 

Gráfico 1 - Sexo 

No gráfico apresentado observamos que trinta e cinco por cento dos idosos com 

suas rendas comprometidas é do sexo masculino e sessenta e cinco por cento do sexo 

feminino. 
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 Analisando os percentuais apresentados observamos que parte dos usuários é do 

sexo feminino – o Projeto é constituído por uma maioria do sexo feminino –, no 

entanto, este fato não se constitui como algo isolado, pois segundo dados do (IBGE, 

2012), “Esta razão vem declinando ao longo do tempo em virtude da sobre mortalidade 

masculina”. Segundo dados do Portal da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, a 

população de Rio das Ostras é composta por 53.517 mulheres e 52.240 homens 

(IBGE,2010), e está proporção não tem sido diferente na população idoso. 

 Outro fator relevante é o fato do grande numero de mulheres no mercado de 

trabalho que são provedoras do lar, mas é importante problematizarmos que estamos 

contextualizando uma geração de mulheres oriundas do setor rural com um percentual 

de 44%, sendo que 56% vieram dos grandes centros urbanos e estiveram inseridas em 

mercados de trabalho precarizados.  

Das idosas com suas rendas comprometidas, 51% delas têm entre 60 a 70 anos e 

49% têm entre 70 a 80 anos; já os idosos homens, 70% deles estão entre os 60 à 70 anos 

com apenas 30% na faixa etária dos 70 a 80 anos, confirmando os dados do IBGE 

(2012) sobre a mortalidade masculina – embora hoje tenhamos uma forte campanha 

para a prevenção da saúde masculina, ainda sendo algo embrionário.  

Segundo demonstra a tabela abaixo, nenhum dos idosos chegou cursar o ensino 

superior; dois deles concluíram o ensino médio; dois o ensino fundamental completo; 

um ensino médio incompleto; doze têm o fundamental incompleto, ou seja, foram até o 

quarto anos do ensino fundamental; dez idosos são alfabetizados e sete não sabem ler e 

nem escrever. 

ESCOLARIDADE 

Não alfabetizado 7 

Alfabetizado 10 

Ensino Fundamental Incompleto 12 

Ensino fundamental Completo 2 

Ensino Médio Incompleto 1 

Ensino Médio Completo 2 

Ensino Superior Incompleto 0 

Ensino Superior Completo 0 

Total 34 
Tabela 2 – Escolaridade 
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Gráfico 2 – Escolaridade 

Vinte e um por cento não são alfabetizados; nove por cento dos entrevistados são 

alfabetizados; trinta e cinco por cento concluíram até o quarto ano do ensino 

fundamental; nenhum dos idosos entrevistados chegou à faculdade. Nesta direção 

percebe se pouco incentivo na área da educação para esta parcela da sociedade, mesmo 

com os programas para a terceira idade ingressar nas universidades
16

. Portanto, ainda 

hoje se ver muito pouco incentivo no município quanto à educação do idoso, os quais 

contam apenas com Ensino de Jovens e Adultos – EJA, porém não atende a realidade 

dos idosos.  

Mas vamos nos ater à aquisição do “empréstimo consignado”. Este 21% que 

nem sabe ler e escrever, segundo o Código do Consumidor (BRASIL,2010), trata-se da 

parte vulnerável, que mesmo assim adquiriu o empréstimo. Será que a instituição 

financeira forneceu as informações necessárias para que estes tivessem “certamente 

noção do que pagariam de juros”? Pois mesmo com todas as explicações tanto verbais 

quanto escritas, as escritas não são suficientes para o consumidor nestas condições 

(conforme observado em anexos 4), e as verbais, não sejam compreendidas pelo 

receptor. Pelo relato da entrevista do Senhor J conseguimos observar tal dificuldade.  

 

Eu só me dei conta de quanto tinha pago ao banco, quando estava quase 

terminando de pagar, que minha filha perguntou: Mãe! Esta sua dívida com o 

banco não termina nunca, ai! Que dei a ela os papéis e ela somou o tanto que 

tinha pago, e descobrir que paguei quase o dobro do que tinha pego, só 

Deus!. 

 

                                                           
16

 Em agosto de 1990 a Faculdade de Serviço Social da PUC – Campinas implantou a universidade de 

Terceira Idade, em 2006 foi criada a Universidade Aberta da Terceira Idade  da universidade do Rio de 

janeiro – UnATI/UERJ. ( LOBATO, 2011) 
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Quando questionada se o banco havia explicado o valor do juro, a Senhora M 

respondeu: “Não, eles fazem contas, varias matemática, pra lá e pra cá, e depois 

disseram em quantas vezes iria pagar e os valores das prestações que seriam 

descontadas do meu pagamento, ai me deram o dinheiro [...]”. 

Quando indagada acerca dos impactos da dívida na sua vida cotidiana, ela disse: 

“sim, minha filha! Nesta época eu tive até que parcelar minha água, pois acumulei três 

contas d‟águas” (Senhora M).  

O que se percebe é que há uma relação desigual, neste sentido que Iamamoto 

(2009) sintetiza; 

 

[...] por um lado, a igualdade jurídica dos cidadãos livres é inseparável da 

desigualdade econômica derivada do caráter cada vez mais social da 

produção, contraposta à apropriação privada do trabalho alheio. Por outro 

lado, ao crescimento do capital corresponde a crescente pauperização relativa 

do Trabalhador. (IBIDEM, 2009, p.23) 

 

O mercado financeiro tem lucrado e se desenvolvido em detrimento do 

trabalhador , seja ele, ativo ou inativo, e não interessa se este indivíduo terá condição ou 

não de se manter, o que importa que este seja o melhor “cliente”. O desenvolvimento do 

capital é responsável pela pauperização do trabalhador. 
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3.3.1. HABITAÇÃO 

 

[...] Colapso? 

Não somos fãs de canalhas. 

Terra para o povo e não me venha 

com migalhas. 

Soberania pais, Da onde vêm essas 

ideias? 

E o tal desenvolvimento 

econômico? 

Pra mim, só miséria. 

Déficit habitacional. 

É favela pra todo canto. 

Me lembro de uma reforma 

agrária 

Que assegurasse a paz no campo. 

(MARCELO D2) 

 

Os idosos que contraíram empréstimos vivem, na sua grande maioria, em casas 

próprias; outros em casas alugadas, sem esgoto e alguns até mesmo sem água potável, 

como veremos nas tabelas e gráficos a seguir. 

 

Moradia 

Própria Alugada Cedida Alienada/Banco Total 

26 6 2 0 34 
Tabela 3 - Moradia 

 

Vinte e seis idosos moram em casa própria; seis declararam residir em casas 

alugadas e dois residem em moradias cedidas. 
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Gráfico 3 – Moradia 

No que tange à representação gráfica, setenta e seis por cento possuem casa 

própria, seis por cento moram em locais cedidos por familiares e dezoito por cento 

ainda pagam aluguel. 

No entanto, esses seis por cento dos idosos que moram em casas cedidas e o 

dezoito por cento que residem em casas alugadas, ainda que não representem um 

percentual tão expressivo, merecem nossa atenção. Pois habitar é uma das necessidades 

básicas indispensáveis para que um cidadão viva em sociedade, sendo que atualmente 

na sociedade brasileira 26,4% da população não possui casa própria (PNAD, 2009), 

incluindo os idosos.  

Por outro lado, dos setenta e seis por cento que possuem sua casa própria, em 

muitas oportunidades, suas residências se encontram em condições precárias, 

necessitando de reformas. O relato da entrevistada Senhora M exemplifica que o que 

teria levado a pegar empréstimo teria sido a necessidade de reformar sua casa. 

 

Minha casa foi construída em três etapas, primeira fiz dois cômodos, depois 

tive que aumentar por conta dos netos que chegaram, depois deu uma chuva 

no meu bairro que alagou tudo, tive que levantar minha casa, na verdade, 

minha filha! Todos dois empréstimos que peguei foram para ajudar na 

reforma da casa, porque você sabe o salário de pensionista não dar pra nada 

[...]  

 

Uma parcela significativa da população idosa reside em moradias bastante 

precárias; e pelo relato da usuária ela inclui-se nesta parcela, mas a Constituição Federal 

em seu artigo assegura tais direitos. 
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Art. 1º - Determina que os agentes executores de programas habitacionais, 

lastreados com recursos da União, sugeridos pelo Ministério do Planejamento 

e Orçamento, por intermédio de sua Secretária de Politica Urbana, buscará o 

atendimento ao cidadão idoso, assim considerado toda pessoa maior de 60 

anos de idade, por meio das seguintes ações: 

I – Identificação, dentro da área de abrangência do empreendimento, da 

população idosa existente e suas necessidades habitacionais e/ou urbanísticas 

(BRASIL, 2010). 

 

Mesmo com o amparo da Constituição, de Leis específicas e Portarias especiais, 

ainda hoje a questão habitacional do idoso brasileiro não é levada a sério, haja vista, que 

no município de Rio das Ostras ainda não exista uma politica de reformas de 

construções para os idosos; o que existem são medidas isoladas. 

 

Gráfico 4 – Forma de Tratamento de esgoto das residências 

 

Pela representação gráfica, observamos que setenta e três por cento da população 

usuária utiliza fossas em suas residências; apenas vinte e quatro por cento contas com 

uma rede de esgoto. 

 

Gráfico 5 - Tipo de água utilizada. 
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Na representação gráfica visualizamos que cinquenta e nove por cento possui 

água da rede em suas residências e trinta e oito por centos ainda utiliza água de poço, 

uns por não terem a rede de água e outros porque sofrem com a falta de água 

diariamente.  

Sobre este assunto Goldman (2008) afirma; 

 

Constata-se, assim, que nos grandes centros urbanos das regiões sudestes e 

sul e nas camadas mais altas de renda as oportunidades de enfrentar o 

envelhecimento com, conforto e dignidade são infinitamente maiores do que 

nas populações pobres residentes nos rincões mais afastados e sem 

infraestrutura de serviço de, DE SANEAMENTO e de infraestrutura básica. 

(IBIDEM, 2008, p.160)  

 

Embora Rio das Ostras tenha vinte e um anos de emancipação, uma cidade 

considerada ainda em construção ou em processo de urbanização, possui uma extensão 

de 340 quilômetros de esgoto, segundo site oficial da Prefeitura Municipal de Rio das 

Ostras, e a cidade tem uma extensão territorial de 230 621 km², ou seja, a extensão de 

rede de esgoto do município é insuficiente para toda a população. 

Portanto, é importante atentarmos para esses quantitativos, pois numa cidade 

sem rede de esgoto seus moradores ficam a mercê de varias doenças. E sendo esta 

parcela da sociedade, segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, em sua maioria 

com baixa imunidade (como as crianças), esses ficam expostos e vulneráveis às 

patologias decorrentes da falta de saneamento. A partir do que preconiza a Lei 

10.741/2003 em seu Artigo 9° “É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 

proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permita 

um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”, podemos afirmar que a 

falta de saneamento no interior dos Estados e nos bairros periféricos dos grandes centros 

urbanos tem sido algo que fere a dignidade da pessoa idosa. Ainda que a mídia tenha 

mostrado os idosos que chegam aos 80 anos em boa forma com vigor e saúde, estes não 

são os idosos da periferia ou do interior dos Estados. 
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3.3.2. SAÚDE 

“Pelo amor de Deus alguém me ajude! 

Eu já paguei o meu plano de saúde 

mas agora ninguém quer me aceitar 

E eu tô com dô, dotô, num sei no que vai dá! 

Emergência! Eu tô passando mal 

Vô morrer aqui na porta do hospital 

Era mais fácil eu ter ido 

direto pro Instituto Médico Legal 

Porque isso aqui tá deprimente, doutor 

Essa fila tá um caso sério 

Já tem doente desistindo de ser atendido 

e pedindo carona pro cemitério 

E aí, doutor? Vê se dá um jeito! 

Se é pra nós morrê nós qué morrê direito [...]” 

 (GABRIEL PENSADOR) 

 

No que se refere à saúde desta população usuária, oitenta e dois por cento desta é 

independente; dezoito por cento semidependente, ou seja, necessitam de companhia 

para a sua locomoção por conta de algumas patologias que os afligem. 

 

 

Gráfico 6 – Situação de Saúde 

 

Vinte e sete por cento da população usuária sofre com hipertensão; dezenove por 

cento tem traumas ortopédicos; nove por cento tem diabete; onze por cento é cardíaco; 

cinco por cento possui problemas respiratórios; doença renal três por cento; 
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insuficiência vascular nove por cento; sete por cento já sofreu AVC (acidente vascular 

cerebral) e seis por cento sofre com problemas neurológicos, sendo que parte destes 

estão ligados à chamada doença século, a “depressão”; e um por cento sofre de 

transtorno mental. 

 

Gráfico 7 – Gastos com Medicamentos. 

 

Mesmo com as farmácias populares, as farmácias municipais, atualmente setenta 

e nove por cento dos usuários do projeto que estão comprometidos com empréstimos, 

gastam com medicamentos; apenas doze por cento não tem gastos com medicamentos. 

Muitos idosos possuem planos de saúde, e por essa razão em muitos casos são 

impedidos de acessar a farmácia municipal, pois suas receitas médicas são da rede 

privada. Este fato acontece porque as políticas e os critérios para acessa-las não vêm 

considerando a realidade social desses idosos, onde, por exemplo, a partir dos “salários 

indiretos” fruto da flexibilização, os filhos dos idosos incluem seus pais em seus planos 

de saúde, mas não tem condições de arcar com os custos dos medicamentos. 

 

A constituição institui planos integrados de ação de medicina preventiva e 

curativa, saúde ocupacional e higiene, medicamentação, alimentação e meio 

ambiente, por sua vez assegurados por uma estrutura unificada, resultado da 

vontade constituinte de uma politica integralizada de combate à doença, 

assegurada a toda a população, independentemente de sua condição social. 

(SIMÕES, 2009.p.125) 

 



60 

 

 

 Como bem sinaliza o autor este é um direito pertencente a toda a população, seja 

ela com Plano de saúde ou não, mas na prática o indivíduo para acessar a farmácia 

popular do município deve apresentar uma receita da rede pública, e a farmácia não 

trabalha com um profissional do serviço social, ou não se faz um encaminhamento para 

uma avalição social. Uma política que deveria ser universal, acaba por ser seletiva: 

segundo Behring (2008) os princípios da seletividade e da distributividade não se 

referem apenas aos direitos assistenciais, mas também permite tornar seletivos os 

benefícios das políticas de saúde e de assistência social, numa clara tensão com o 

princípio de universalidade como as demais políticas sociais.  

Outro fator é a listagem de medicamentos pré-determinadas pelo governo 

Federal; portanto existem medicamentos para depressão, insuficiência vascular, e até 

cardíacos que não se encontram nesta listagem, o que leva os idosos a custear seus 

próprios medicamentos. A demora nas marcações de alguns exames médicos, como 

tomografias, ressonâncias, dentre outros, os fazem também recorrer às redes privadas 

arcando os custos. Neste sentido, a precarização e a burocratização têm beneficiado a 

financeirização das políticas sociais. Conforme afirma Filho (2011) a burocracia é algo 

constitutivo do capitalismo e ela favorece o desenvolvimento econômico. 

A partir das condições de saúde e das situações das políticas públicas aqui 

apresentadas, observamos no processo de aplicação dos questionários para o diagnóstico 

social, idosos que recorreram aos empréstimos para complementar o orçamento familiar 

por conta dos gastos extras em saúde. 
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3.3.3. TRABALHO E RENDA 

 

“Sem trabalho eu não sou nada 

Não tenho dignidade 

Não sinto o meu valor 

Não tenho identidade 

Mas o que eu tenho 

É só um emprego 

E um salário miserável 

Eu tenho o meu ofício 

Que me cansa de verdade 

Tem gente que não tem nada 

E outros que tem mais do que precisam 

Tem gente que não quer saber de trabalhar 

Mas quando chega o fim do dia 

Eu só penso em descansar 

E voltar p'rá casa pros teus braços 

Quem sabe esquecer um pouco 

De todo o meu cansaço 

Nossa vida não é boa 

E nem podemos reclamar” 

(Legião Urbana) 

 

Os idosos que caem na “armadilha” do empréstimo consignado, na sua maioria 

são idosos que recebem de um a dois salários mínimos; recebem benefícios municipais; 

outros retornam ao mercado de trabalho. Oitenta e dois por cento deles não reside só e 

apenas dezoito por cento vivem sozinhos, como nos demonstrarão os gráficos abaixo. 

 

 

Gráfico 8 – Trabalho e Renda 
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Setenta por cento deles são aposentados; nove por cento pensionistas; quinze por 

cento recebem o BPC. O que chama a atenção é o fato de seis por cento não possuir 

renda e ter estado ou ainda estar comprometidos com empréstimos; entretanto ao longo 

das entrevistas percebemos que se tratava de mulheres dependentes financeiramente de 

seu cônjuge. 

  

Gráfico 9 – Renda Familiar 

 

Quanto à renda familiar, cinquenta e três por cento conta com uma renda mensal 

em torno de um a dois salários mínimos; vinte e nove por cento vive com até um salário 

mínimo; apenas dezoito por cento conta com uma renda familiar de dois a três salários 

mínimos. Segundo o IBGE (2009), as famílias com até dois componentes familiar 

gastam mensalmente, em média, R$ 207,15 reais com alimentação; ora se atentarmos 

que o salário mínimo é R$678,00 reais e conforme demonstrativo do IBGE 

(2008/2009), os brasileiros têm gastos em consumo (alimentação, habitação, vestuário, 

transporte, higiene, cuidados pessoais, assistência à saúde, lazer e etc.) até 68,4% de sua 

renda; o trabalhador (inativo) que não contar com os salários indiretos e ter sua renda 

comprometida em 25 a 50%, terá fortes impactos em sua vida cotidiana, mesmo com 

todas as políticas sociais que amparam esta população. Por outro lado, caso este usuário 

tenha uma renda acima de um salario mínimo e a renda per capita familiar esteja acima 

do que determinam as legislações, este não consegue inserir-se em algumas políticas 

sociais, sendo para estes os impactos maiores, conforme veremos nos relatos da 

entrevistada. 
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 A entrevistada relata que foi aeromoça, possui uma renda entre dois a três 

salários mínimos, mas paga aluguel e comprometeu sua renda em 50% de seu 

orçamento. Quando perguntada sobre a motivação, a Senhora N respondeu: 

 

Querida! Meu filho casou e sua esposa estava gestante e ele ficou 

desempregado, sabe como é né! Coração de mãe falou mais alto. Como um 

anjo! As meninas do banco sempre ligavam oferecendo, mas justo no dia que 

tinha visto meu filho triste e preocupado, me ligaram oferecendo o 

empréstimo, então resolvi pegar um empréstimo, para comprar uma van pra 

ele trabalhar. Mas um ano depois, o INSS suspendeu meu salário, alegando 

não ser o responsável pelo pagamento de minha aposentadoria e sim a 

Aeronáutica, coloquei na justiça, e até hoje aguardo, atualmente vivo com a 

ajuda de meu filho, dependo da cesta básica que o projeto dar, dai pra cá, 

adquiri um novo empréstimo e hoje voltei a receber, mas o meu pagamento 

caiu pra quase dois salários e estou endividada, tenho vivido, pela 

misericórdia de Deus.
17

  

 

             Esta usuária sentiu o reflexo da reforma da previdência, sendo que a diminuição 

do teto salarial pago pela instituição foi um dos objetivos. No exemplo, ela recebia bem 

mais de quatro salários mínimos; sua renda mensal chegava a quase dez salários. 

Segundo matéria jornalística consultada (Folha, 2013), “o teto da previdência cai de dez 

para seis salários mínimos”. No caso da entrevistada o “jogo” entre instituições causou 

que o beneficio fosse reduzido a mais da metade, sendo que a briga judicial para reaver 

os valores permanece; enquanto isso as instituições bancárias vão ganhando em cima 

dos juros, ou, “ganhando em cima das desgraças alheias”. 

 Nesta entrevista, muito me chamou a atenção quando perguntamos à 

entrevistada se contrairia um novo empréstimo e a mesma respondeu: “Sim, minha 

filha! Fiquei imprensada, mas ele muito me adiantou e se não for assim agente não 

conquista nada...”. Ela não tem dimensão do quanto serão ou foram os juros pagos por 

ela, ou seja, o crédito consignado possibilita a aceleração da circulação e uma falsa 

inclusão, por permitir que todas as classes sejam em potencial consumidores, o que 

Iamamoto (2010) chama de “Fetiche da mercadoria”. 

                                                           
17

 Entrevista semi-estruturada realizada no dia 10 de dezembro de 2013 com a integrante do Programa de 

Atenção e Atendimento a Terceira Idade de Rio das Ostras, Srª N, sessenta e oito anos, reside com o 

companheiro que está acamado e o filho, aposentada, reside em casa alugada, comprometida com dois 

empréstimos consignados. 
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 Por conta da situação econômica vivenciada pelos aposentados e pensionistas, 

alguns retornam ao mercado de trabalho; na sua maioria ao mercado informal, como 

veremos no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 10 – Possuí alguma atividade remunerada? 

 

Cinquenta e nove por cento dos entrevistados realiza alguma atividade 

remunerada, como renda alternativa com vendas de bordados e artesanatos que 

apreendem a confeccionar no Projeto; outros vendem picolés na praia, salgados, dentre 

outros produtos; seis por cento é autonomo, ou seja, são micro empreendedores ou 

possuem o MEI – Micro Empreendedor Individual –, sendo este mais um aspecto da 

flexibilização do trabalho. Apenas trinta e cinco por cento não retornou ao mercado de 

trabalho. Como observamos, de certa forma, as próprias políticas acabam por qualificar 

o sujeito à submeter-se aos trabalhos precários, pois é comum na atualidade os CRAS, 

oferecerem cursos de artesanatos ou acessorar os usuários a se tornarem um 

“empreender”. Por exemplo, observamos no campo de estágio (no Projeto Feliz idade) 

uma palestra do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE  

em parceria com Programa de Renda Alternativa. 

 Quando perguntamos as motivações que os levaram a retornarem ao mercado de 

trabalho, cem por cento dos entrevistados respondeu ter sido pela necessidade de 

complementar sua renda familiar. Ora se consideramos que muitos destes usuários 

contribuiram para a riqueza social do país, disponibilizar ou incentivar o seu retorno a 

um mercado precarizado e sem garantia alguma, é um desrrespeito à dignidade humana. 
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Não estou negando que as oficinas de artesantos sejam um meio de socialização e até 

mesmo uma terapia ocupacional para alguns idosos, porém nas entrevistas com estes 

idosos que tiveram suas rendas comprometidas, podemos observar essa funcionalidade 

perversa de inserção no mercado informal. 

Oitenta e oito por cento dos entrevistados tem sua renda comprometidas em 25% 

com empréstimos consignados e doze por cento comprometeu sua renda em cinquenta 

por cento. A a legislação determina o minimo de 30%, mas não tem sido isto que vem 

ocorrendo; este doze por cento é um numero expressivo se pensarmos que este fere o 

que determina a legislação. 

A partir dos gráficos e tabelas apresentadas, constatamos a realidade dos 

usuários do Programa Feliz Idade que contraíram empréstimos e assim evidenciamos os 

impactos que o empréstimo consignado e toda a financeirização das políticas sociais 

causam na vida dos idosos. Mesmo sem ter noção dos impactos, estes foram evidentes 

em suas vidas, e tais impactos têm sua causa primária na política desumana adotada 

pelo Estado quando consideramos a totalidade social, na qual vivenciam estes idosos.  

Diante das múltiplas “expressões da questão social” evidenciada neste trabalho e 

enquanto futuras (os) assistentes Sociais temos o compromisso de pesquisar e trazer à 

luz as questões sociais postas e produzidas pela sociedade capitalista. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A valorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a 

valorização do mundo das coisas.” (KARL MARX). 

 

 O processo de construção deste trabalho levou-nos a trilhar caminhos variados 

da pesquisa. Neste caminho percorrido, cada disciplina cursada, cada registro no diário 

de campo, cada uma das respostas dadas pelos usuários na aplicação dos questionários e 

entrevistas, cada autor nos possibilitou a compreender a prática do empréstimo 

consignado e a fianceirização das políticas sociais como sendo parte dos mecanismos de 

resolução da crise do capital. Por outro lado, nos atentamos também nos impactos 

causados na vida dos idosos do “Projeto Feliz Idade”. 

Os aspectos investigados nos levam a três caminhos importantes de 

compreensão: o primeiro diz respeito às principais estratégias do capitalismo 

contemporâneo para contornar as crises, constituída pela articulação profunda entre o 

processo de reestruturação produtiva e o cenário político adequado para a expansão 

dessas transformações no mundo da produção, que se materializa nas políticas de corte 

neoliberal que reconfigura toda a política social. 

A estratégia neoliberal direciona-se por três ações, que devem ser refletidas. A 

primeira direciona as políticas sociais do Estado à população mais pobre, assim 

tornando-as ações focalizadas e precarizadas, passíveis do clientelismo, abrindo portas 

para a prática mercantil, direcionadas à população consumidora com capacidade de 

compra. As políticas sociais passam a ser meras mercadorias para quem possa pagar, e  

a população que não for possuidora do poder de compra fica a mercê dos precários 

serviços públicos e do Terceiro Setor. 

É nessa relação, usuário versus cliente, que têm se conformado as políticas 

sociais. Nesse contexto o Estado tem dado ênfase às políticas de transferência de renda, 

pois esta proporciona à parcela “excluída” uma “inclusão” na sociedade do consumo. 

Esta tem sido uma das estratégias mais efetivas da política neoliberal, pois os 

beneficiários recebem um “cartão magnético” para acessar seus benefícios nas agencias 

bancárias e as instituições financeiras (os bancos) administram tais programas; por meio 
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destes cartões ofertam e vendem produtos bancários, como abertura de crédito via 

cartões de créditos – este sendo um dos produtos com maior lucratividade - e os 

chamados “empréstimos consignados”. Como bem colocou Graneman (2007), esta é a 

monetarização dos direitos sociais. 

Através desta lógica mercantil, as políticas de transferência de renda têm 

financiado o setor privado, pois no momento em que o recurso sai do fundo público 

para pagamento dos benefícios (sejam eles municipais, estaduais, federais) e vão para as 

instituições bancárias, no ato da venda do produto ocorre o desconto em folha de 

pagamento, caracterizando da financeirização das políticas sociais. Mas no momento 

em que o usuário torna-se consumidor ele passa a ser também a parte vulnerável, 

estando à mercê dos impactos que este produto pode causar.  

Segundo Silva (2004), a reforma da previdência representou perdas aos 

segurados, uma vez que o eixo da reforma foi o aumento da idade média para concessão 

do beneficio, provocando aumento do período contributivo, redução dos gastos em curto 

prazo através da postergação da concessão e redução dos gastos em longo prazo pela 

concessão por menor período.  

As políticas sociais voltadas aos idosos se conformaram, fundamentalmente, via 

previdência social e é bem verdade que houve avanços nas políticas para esta parcela da 

sociedade. Porém, na maioria dos casos, a renda com a qual contam para sua 

sobrevivência provém dos benefícios previdenciários. Com a reforma da previdência, 

evidencia-se uma política social voltada a uma parcela significativa dos idosos via 

Beneficio de Prestação Continuada-BPC. Isso significa que boa parte desses idosos 

conta com um salário mínimo para sua sobrevivência; entretanto o capital financeiro, 

por meio dos empréstimos consignados, do processo de mercantilização que atravessa 

às políticas sociais, tem lucrado com este mínimo. Ora, a Constituição de 1988 ao 

sinalizar o estado democrático de direito prima pela dignidade humana.  

Como nos aponta Silva (1991); 

A compreensão da dignidade da pessoa humana aludida na Constituição deve 

afastar a conotação moral que muitas vezes assume a expressão, devendo ser 

entendido como princípio fundamental, ou seja, um valor supremo, que atraí 

o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à 

vida (SILVA, 1991, p. 93). 
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Portanto se é comprovado que ao aposentar-se a renda diminui e as despesas 

tendem a aumentar, como viver dignamente com um salário mínimo apenas e tendo este 

valor diminuído por conta dos descontos de empréstimos ou produtos bancários? 

Entendendo que o crédito consignado cria uma falsa inclusão, pode ser considerada uma 

armadilha que cresce a cada dia. Não por acaso aumentam as reclamações e processos 

no PROCON, conforme nos aponta Soares (2006).  

A partir deste panorama da política de Estado e a conformação das políticas 

sociais, concluímos que os idosos do “Projeto Feliz Idade” inseridos nesta realidade 

social têm sofrido impactos na saúde; nas suas despesas cotidianas – tendo que recorrer 

ao mercado informal e até mesmo renovarem seus empréstimos gerando lucro as 

instituições financeiras. Esta tem se caracterizado como mais uma barbárie do 

capitalismo contemporâneo, que tem colocado o lucro em detrimento do ser humano. 
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ANEXO 1 

Entrevista Semi-Estruturada 

Assunto: Empréstimo Consignado 
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ANEXO 3 

Lei Municipal de Nº818/2003 

Lei de Regulamentação do Programa de Atenção e Atendimento a Terceira Idade. 
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ANEXO 4 

Extratos Bancários  

Demonstrativo da Forma de Oferta do Empréstimo Consignado. 
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