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RESUMO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso descrevo sobre o aumento da pobreza e do 

desemprego na cidade de Macaé-RJ e seus impactos nas condições objetivas e 

subjetivas dos idosos, especialmente quando institucionalizados. As condições de vida 

das pessoas mesmo quando envelhecidas estão subordinadas ao desenvolvimento do 

capital, o trabalhador aposentado empobrecido, recebendo baixo salário, sobrevive em 

condições precárias e também é alvo de exploração. Esses impactos são negativos, pois 

o Estado também reduz o seu papel na garantia dos direitos retirando das pessoas a 

oportunidade de uma velhice digna, ficando a cargo do Terceiro Setor, as instituições de 

longa permanência para idosos. 

Palavras chaves: Institucionalização. Pobreza. Envelhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this paper, I describe the increase in poverty and unemployment in the city of Macaé-

RJ and its impact on the objective and subjective conditions of the elderly, especially 

when institutionalized. The living conditions of people, even when they are old, are 

subordinated to the development of capital, the deprived retired worker receiving a low 

salary, surviving in precarious conditions and also being exploited. These impacts are 

negative, since the State also reduces its role in guaranteeing the rights by removing 

from people the opportunity of a dignified old age, being in charge of the Third Sector, 

long-term institutions for the elderly. 

 

Keywords: Institutionalization. Poverty. Aging 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso visa refletir sobre o processo de 

institucionalização dos idosos, sobretudo, os pobres na cidade de Macaé-RJ. 

Enfatizando as unidades do Terceiro Setor que efetuam este trabalho com base numa 

relação de parceria público-privada com o munícipio. Dando assim, visibilidade as 

fragilidades que esse cenário demonstra no que tange a implementação de um sistema 

de Proteção Social não estatal. 

O que despertou meu interesse foi que durante meu estágio, realizado no Pronto 

Socorro Municipal de Macaé, que funcionava dentro das repartições da Instituição Casa 

do Idoso. Isso mesmo, a casa do Idoso cedeu seu espaço para o funcionamento do 

Pronto Socorro. Em contrapartida, o Pronto Socorro Municipal de Macaé realizou um 

convênio para atender toda a população idosa da região que necessite de atendimento de 

urgência e emergência em Saúde, principalmente aos idosos desta instituição.           

Minha primeira aproximação foi no período de Junho de 2013 a Dezembro de 

2014, que realizei meu estágio supervisionado em Serviço Social no Pronto Socorro. 

Durante as entrevistas e dados coletados com os usuários internados, pude constatar que 

cerca de aproximadamente 5% dos usuários idosos entrevistados eram provenientes da 

Casa do Idoso e possuíam vínculos familiares. 

Em um breve histórico da instituição: a Casa do Idoso em Macaé é uma 

instituição filantrópica fundada em 1923 e tem aproximadamente 90 anos. Foi fundada 

por católicos e por pessoas com maior poder aquisitivo da sociedade macaense, que 

prestavam caridade e queriam acolher pessoas que viviam em situação de rua naquela 

época. Mais tarde seus fundadores ganharam o terreno da Prefeitura que está localizado 

no bairro Imbetiba, próximo ao centro de Macaé. 

A instituição é simples, no início da fundação contava com a colaboração dos 

membros da Igreja Católica. Hoje possui com uma equipe multidisciplinar composta 

por Médicos, Psicólogos, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Enfermeiros e Auxiliares 

de Enfermagem entre outros profissionais. Tem suporte para acolher 90 idosos 

aproximadamente, mas gradualmente este número está sendo reduzido pela manutenção 

econômica.  

A pobreza, o abandono, os conflitos familiares, limitações relacionadas à saúde 

debilitada no envelhecimento populacional trazem novos desafios de enfrentamento 
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para os familiares e idosos. Este fato apresenta-se no empirismo contraditório e 

alienado, uma vez que, a família (Sarti, 2006) tem extrema importância na vida das 

pessoas, o ideal é que cada família pudesse cuidar do familiar idoso. 

 Portanto, nesta pesquisa, analisarei as situações sociohistóricas, econômicas e 

culturais, relacionada ao envelhecimento que contribuíram para que os familiares ou 

amigos, institucionalizassem o idoso na Casa do Idoso de Macaé ou no Recanto dos 

Idosos. Bem como tecerei reflexões sobre os impactos desse processo na vida do idoso: 

isolamento, tristeza, solidão na vida destes usuários, familiares, amigos e profissionais 

das instituições. 

 Meus objetivos são: refletir sobre as condições de vida de pessoas idosas e a 

forma que estão sendo cuidadas por seus familiares ou cuidadores, coletando 

informações sobre as questões do envelhecimento, avaliando os impactos do 

envelhecimento na vida dos usuários. Apreendendo de forma crítica a realidade social 

vivenciada por pessoas idosas, reconhecendo-as como cidadãos de direito e qualificando 

meu conhecimento em Serviço Social. 

 Segundo os dados do IGBE, em 2050 teremos mais idosos do que jovens, pois a 

expectativa de vida da população brasileira aumentou nos últimos anos. Estes dados 

evidenciam que as mulheres tem expectativa de 78,3 anos, enquanto os homens que tem 

expectativa de 71 anos.  

 O envelhecimento traz mudanças físicas e biológicas para os cidadãos, quando 

um indivíduo perde a capacidade de vender sua força de trabalho no mercado, ele se 

torna improdutivo para o Sistema Capitalista. A questão a ser colocada é que a 

população idosa é crescente. Assim como, a pobreza também é crescente, sobretudo nas 

famílias macaenses. 

Isto quer dizer que o envelhecimento traz novos encargos (econômicos, sociais, 

psicológicos, de acessibilidade, locomoção) para as famílias nos cuidados, convivência 

e atenção com a Saúde do Idoso. 

Também descreverei sobre a crescente pobreza atualmente na cidade de Macaé. 

Macaé foi considerada a Capital do Petróleo, a partir de 1.979 (Paganoto, 2008). 

Quando fundada a cidade era apenas uma vila de pescadores, e já foi um centro mundial 

de exploração de Petróleo, a mídia contribuía para enfatizar esta questão.  
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Então as pessoas migravam de outro lugar para a cidade em busca de 

oportunidades de emprego para sua sobrevivência, muitas vezes sem qualificação 

profissional.  

Com a crise do Petróleo na atualidade mais de 12 plataformas em menos de seis 

meses perderam seus contratos. Aconteceram diversas demissões concomitantes, logo o 

desemprego foi estrutural na cidade.   

Segundo informações do jornal O Debate online (2015), a empresa BSM demitiu 

em apenas um dia mais de 800 funcionários. Nos últimos seis meses cinco mil 

trabalhadores foram dispensados por empresas que não renovaram o contrato com a 

Petrobrás. Em consequência disto em 2015 a Prefeitura Municipal de Macaé deixou de 

arrecadar cento e vinte milhões em royalties.  

Segundo dados do Ministério do Trabalho em dezembro de 2014, fornecidos 

pela AGETRAB (2015), Macaé caiu para o 40º no ranking estadual de cidades com 

oportunidades de empregos. Houve queda em admissões e alta nas demissões. Em 

setembro sua colocação em quinto lugar em gerações de empregos. 

As pessoas desempregadas sofrem em virtude da falta de trabalho. Sendo 

atingidos por processos estruturais de exclusão, falta de recursos financeiros para 

sobreviverem. Por consequência as famílias podem sofrer rupturas de vínculos 

(familiares, laços afetivos, trabalho, cultura).  

Estes laços são decisivos na construção da identidade dos sujeitos, o que os 

coloca em grave situação de risco e vulnerabilidade, gerando medo, insegurança, 

insatisfação. Na sociedade capitalista são condições mínimas para a sobrevivência 

alimentação, vestuário e moradia e para isso é necessário ter emprego e salário. 

 A ausência do emprego e do salário afeta diretamente as relações familiares. As 

precárias condições de vida, aumento da pobreza entre as famílias, a fragmentação das 

políticas públicas, o aumento das desigualdades sociais: bairros sem infra estrutura, 

crescimento desordenado de bairros sem serviços públicos, falta de água e saneamento 

básico, bairros ocupados por pessoas em busca de emprego, o aumento do desemprego 

em Macaé, podem contribuir para que pessoas idosas sejam abrigadas em instituições. 

 Abordarei no capítulo I a categoria Questão Social relacionando com a crescente 

pobreza na conjuntura atual, a naturalização do cotidiano que contribui para a alienação. 

E a questão que envolvem o envelhecimento, como: construção social da velhice, 

cuidado, dependência e família. 
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Descreverei algumas das Legislações e Políticas responsáveis pelo trato ao Idoso 

no capítulo II e suas restrições para sua efetivação. A forma que o Estado controla a 

classe trabalhadora, de forma repressiva e a institucionalização de pessoas idosas 

juntamente com a parceria pública privada e a importância e fragilidades dos Conselhos 

de direitos, como espaço de democracia e controle social. 

Por fim, no capítulo III, trarei informações sobre a pobreza e o envelhecimento 

na cidade de Macaé, bem como um breve histórico das Instituições de Longa 

Permanência do Idoso (ILPI), especificamente a Casa do Idoso e Recanto dos Idosos. 

Com base em entrevistas e breves visitas institucionais, procurei extrair as demandas 

dos usuários, das instituições e dos profissionais de Serviço Social, inclusive seus 

dilemas e desafios.   
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CAPÍTULO I: QUESTÃO SOCIAL, COTIDIANO E ENVELHECIMENTO. 

Neste capítulo, a questão social será exposta de maneira a vincular a pobreza e o 

processo de construção social do envelhecimento na sociedade capitalista. 

Demonstrando como a pobreza tem relação com o processo de institucionalização da 

população idosa. Evidenciando o processo de naturalização do cotidiano frente a essas e 

outras questões que corroboram com o processo de alienação do sujeito.   

1.1 - Questão Social e o processo de envelhecimento 

Dialogar com o processo de envelhecimento da população brasileira, significa 

pensar todas as suas implicações relacionando com o recorte de classes. Isso porque, as 

condições de vida material dessa população se agravam com os tensionamentos 

evidenciados na produção e reprodução da sociedade capitalistas contidos, sobretudo, 

nas expressões da questão social.  

Questão social é um conjunto de desigualdades sócio econômica que são geradas 

na sociedade capitalista, que tem em sua dinâmica central, a acumulação para o 

desenvolvimento do capital, que utiliza elementos de exploração de trabalho para o 

capital. E tem em sua origem no empobrecimento da classe trabalhadora, onde a riqueza 

socialmente produzida não é partilhada para todos. A riqueza fica monopolizada e 

restrita aos donos dos meios de produção.  Mas, nesse sentido, em virtude dessa 

contradição inerente a relação capital e trabalho é que a classe trabalhadora inicia um 

movimento de organização e luta, para resistir as mazelas da chamada questão social.  

Pensar na categoria questão social e fazer relação com a vida do trabalhador 

envelhecido significa pensar que nesta fase da vida a pobreza e a desigualdade social 

são ampliadas. Porque o capital não somente, se expropria dos meios de produção, mas 

também da vida do trabalhador. O que é essencial para nossa sobrevivência enquanto 

ser humano está submetido e subordinado as necessidades da expansão do capital.  

Questão social diz respeito ao conjunto das expressões das 

desigualdades sociais, engendradas pelas sociedades de classes, pela 

divisão de trabalho, propriedade privada. Fenômeno esse plenamente 

dado, inclusive a conhecer, na sociedade capitalista, que se “manifesta 

em disparidades econômicas, políticas e culturais das classes” 

(IANNI, 1992, p.87 apud TEIXEIRA, 2008, p. 47) 

 O conjunto utilizado para o desenvolvimento do capitalismo é econômico e 

estrutural, e por conseqüência disto, gera pobreza, miséria e diversas formas de 

desigualdades sociais, promovendo o fracionamento e a ruptura de necessidades 
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objetivas e subjetivas da classe trabalhadora. Esta funcionalidade tem causa direta com 

a pauperização, situações alienadas e até desumanas em função do controle do capital 

sobre o tempo de vida das pessoas. 

 Verificando o ponto de partida da questão social a partir do contexto econômico, 

podemos usar como referência as condições de produção e reprodução social, e como 

princípio as contradições existentes na relação capital e trabalho. Processualmente a 

acumulação capitalista garante o aumento da produtividade e do lucro, que não elimina 

o trabalho vivo porque o trabalho vivo é que produz a mais valia. 

 Desde a introdução de mecanismos tecnológicos nas fábricas, o trabalhador vem 

perdendo seu lugar como empregado, aumentando gradativamente o número no 

contingente do exército industrial de reserva. O que interessa ao capital é a venda da 

força de trabalho que produz mais valia e ou como consumidor, isso explica a 

desvalorização do trabalhador envelhecido e aposentado. 

Teixeira coloca que: “os trabalhadores idosos nessa sociedade... não são sequer 

explorados, são os supérfluos para o capital, a camada lazarenta da classe trabalhadora, 

compondo o pauperismo oficial...” (2008, p.80). Isso significa dizer que, muito embora, 

as condições econômicas e sociais não afetem todas as pessoas idosas, esse público é 

conhecido como a parte da população incapaz para o trabalho. Assim, o que se percebe 

é a clara desvalorização da pessoa idosa e desigualdade econômica em virtude da sua 

não produção.  

Nessa perspectiva, analisando a restrita liberdade do ser social, e sua semelhança 

a um robô, observamos que o que interessa ao capital é que a classe trabalhadora venda 

sua força de trabalho no mercado e receba um salário somente para sua sobrevivência. 

O homem trabalha sobre a forma de exploração sem questionar sua própria realidade e 

volta a produzir e consumir as mercadorias. Sendo um ser prático que responde 

diretamente as suas necessidades de sobrevivência. 

Então, o objetivo econômico está focado em atender as necessidades do Estado 

moderno e ao capitalismo que transformou o homem em robô, “um robô dócil e voraz 

de eficiência produtiva e que abdicou sua condição de sujeito cidadão.” (Brant de 

Carvalho, 2012, p. 19). Este robô é construído com foco em consumir mercadorias, 

subordinando-se sem nenhum questionamento, tornando o homem cada vez mais 

alienado diante da realidade. 
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Assim, percebemos que “no processo de individualização, o social e o próprio 

indivíduo foram fragmentados e parcelados,” (Brant de Carvalho, 2012, pag. 31). As 

necessidades da classe trabalhadora passam a ser fragmentadas, setorializadas e 

atendidas como um somatório de necessidades e carências. 

 Todavia, analisar o envelhecimento sob a prerrogativa da questão social, 

significa também trazer a cena o processo de organização, luta e resistência da 

população idosa. Ou seja, a criação e implementação de políticas públicas para atender a 

determinadas demandas da população idosa. E essas questões se apresentam no âmbito 

do real, da dinâmica de vida, logo no cotidiano das relações sociais. Dessa forma, em 

seguida abordaremos as construções do cotidiano na sociedade capitalista e a sua 

relação com o processo de envelhecimento.   

 

1.2 – Cotidiano no capitalismo 

 

Na sociedade capitalista, o Estado moderno é quem administra o cotidiano 

controlando e manipulando com finalidades de garantir o processo de produção e 

reprodução do sistema capitalista. De forma direta ou indireta através de leis e 

regulamentos, com proibições e intervenções múltiplas, pela fiscalização, com 

aparelhagens da justiça, utiliza também a mídia para orientar e controlar as informações, 

etc. 

 Percebemos, portanto, que o cotidiano se apresenta como fonte de renda para a 

produção de bens e consumos que não se esgotam, contribuindo assim, para a ampliação 

do desenvolvimento do capitalismo. A mídia tem o papel de poder de sedução para a 

venda de mercadorias e bens produzidos e padronização das relações sociais. 

 Por sua vez, as mercadorias que são produzidas com vida útil diminuída, 

aumentando o consumo das massas independente da condição financeira, inclusive os 

lanches que eram produzidos e vendidos por pessoas autônomas, ambulantes, elas foram 

substituídos por maquinárias expressas, lanches de fast food. 

 Outra situação atual que também impulsiona o desenvolvimento do capitalismo 

é o crescente aumento de empresas farmacêuticas, onde está presente na cotidianeidade 

o consumo exagerado de medicação. As pessoas idosas são também alvejadas pelas 

indústrias farmacêuticas, porque muitas vezes, necessitam fazer uso de diversos tipos de 

medicamentos para amenizar as condições da saúde debilitada. Existe um medicamento 
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para cada tipo de doença, lesão ou dor e não precisa obrigatoriamente de prescrição 

médica para comprar um medicamento. 

Quando pensamos em vida cotidiana moderna deve-se analisar em um contexto 

mais amplo: na revolução passiva do pós guerra que foi consentida pela classe 

trabalhadora que temiam aos horrores do fascismo e do stalinismo, as sociedades foram 

transformadas para receber um novo sistema econômico, o capitalismo sem que 

houvesse nenhuma participação social, democrática da população. As estruturas sociais 

foram modificadas visando à acumulação do capital e relações de dominação, devido: 

 

As crises próprias ao processo de acumulação capitalista, os constantes 

enfrentamentos da burguesia com um proletariado consciente de sua 

exploração e opressão e, mais particularmente, o contexto político mundial 

pós-29 permitem uma retomada revolucionária “passiva” da classe dominante 

capitalista. (BRANT DE CARVALHO, 2012, p. 31) 

 

E a autora continua, enfatizando a conjuntura atual:  

 

Esse Estado moderno - caracterizado pelas suas funções de regulação, 

planificação, direção, mediação entre capital e trabalho, proteção social e 

redistribuição – está em questão, assim como as sociais-democracias que a 

ele se incorporam.(Ibidem, 2012, pag. 37). 

 

 Percebemos, portanto, que as consequências da Revolução Passiva trazem 

historicamente gravidades. A autora menciona que é como se o povo dormisse um sono 

profundo do qual não quer acordar, algumas das explicações é que o individualismo é 

crescente juntamente com o egoísmo que parece ganhar universalidade, a aceitação de 

tudo que é imposto pelas ordens econômicas, endereçada como as consequências da 

pós-modernidade. Além disso, há o desemprego entre jovens, migrantes e outros que 

não se reconhecem no coletivo e aumentam a competição, condessando o processo de 

desigualdade entre este novo segmento. 

 Também na atualidade o desenvolvimento tecnológico utiliza invenções 

progressistas como a informática e a telemática, serviços de informática oferecidos à 

distância.  O desenvolvimento tecnológico utiliza invenções progressistas como a 

informática. 

 O homem consegue resolver toda a sua vida: negócios, relacionamentos 

pessoais, clicando apenas em botões do computador, aumentando assim quase sem 

perceber a solidão e o isolamento social, o que anula também a possibilidade do homem 

conseguir suspender o cotidiano. 
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 Democraticamente temos liberdade sexual, no entanto se não nos relacionarmos 

coletivamente com outras pessoas inclusive pessoas que possuem outras diferentes 

direções sexuais, geram contradições ao tema e a individualização, pensar no singular, 

potencializa o preconceito o que autora denomina “queda de pacto de 

complementaridade.” (BRANT DE CARVALHO, 2012, p. 46) 

 Outra questão é que a alienação contamina e sufoca a vida cotidiana porque o 

trabalho perdeu seu valor por deixar de ser entendido como uma atividade que dá 

prazer, tornando-se puramente o único meio de sobrevivência. Quem tem emprego é 

favorecido, mesmo o trabalho sendo alienado e transformando o homem em mercadoria, 

eles possuem dons enquanto trabalhadores, enquanto os desempregados são 

considerados bandidos, são excluídos socialmente. 

A relação alienada entre os homens se transforma em relação entre estranhos 

e o próprio homem em estranho para si próprio. A sociedade deixa de ser um 

constitutivo de cidadãos e de vinculações coletivo-comunitárias, livres e 

solidárias, para se transformar em massa alimentada pela fetichização, para o 

autor Marx o homem alienado de si mesmo é também o pensador alienado de 

sua essência. (BRANT DE CARVALHO, 2012, pag. 41) 

 

 A relação de fetichização entre os homens transforma tudo em mercadorias 

inclusive o próprio homem que é o produtor de mercadorias, mas não é proprietário, o 

que torna as mercadorias como coisas alheias que causam estranhamento ao homem. 

Não haverá possibilidades de emancipação humana, enquanto a propriedade for 

privada com posse na minoria e as relações entre as pessoas ter como finalidade as 

questões econômicas de exploração do homem pelo homem. 

Trazendo reflexões sobre a vida cotidiana, posso analisar que tudo surge no 

cotidiano, parte dele e volta para ele. Não existe sociedade sem ele e nele se apresenta 

as necessidades básicas dos indivíduos, cotidiano é o que vivemos todos os dias e não 

existe civilização sem ele. No cotidiano o homem é um ser prático que responde as suas 

necessidades.  

Segundo a autora Brant de Carvalho, o conhecimento do cotidiano é importante 

para uma melhor intervenção profissional, pois tudo está inserido no cotidiano que se 

apresenta em múltiplas cores e faces:  

A vida dos gestos, relações rotineiras de todos os dias. Um mundo de 

alienação. Um espaço do banal, da rotina e da mediocridade. O espaço 

privado de cada um, rico em ambivalência, tragicidades, sonhos, ilusões. Um 

modo de existência social fictício\real, abstrato\concreto, heterogêneo\ 

homogêneo, fragmentário\hierárquico. A possibilidade ilimitada de consumo 

sempre renovável. O micromundo social que contém ameaças e, portanto, 

carente de controle e programação política e econômica. Um espaço de 
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resistência e possibilidade transformadora. (BRANT DE CARVALHO, 2012, 

pag. 14) 

 

A autora Brant traz citações do autor Lefebvre que analisa criticamente as 

literaturas que pouco retratam a questão política que está presente no cotidiano. Ele 

denomina que o que os autores trazem de forma “apaixonada otimista e cínica” descritas 

nestas literaturas são formas de negar a realidade vivenciada todos os dias pela 

população. 

Para ele, para se apreender a vida cotidiana na prática, na qualidade do que é 

verídico, é necessário considerar três perspectivas: a busca do real e da realidade, partir 

da concretude vivenciada pelas pessoas, as subjetividades, sem se expandir para um 

mundo ilusório e imaginário. 

No segundo posicionamento ele descreve que deve-se ter um olhar para a 

realidade em sua totalidade, na universalidade dos sujeitos, onde o indivíduo não pode 

ser analisado individualmente, destacado  da sua realidade, deve-se analisar a totalidade 

como histórica e seu desenvolvimento histórico. 

Já na terceira perspectiva diz respeito as possibilidades da vida cotidiana 

enquanto motora de transformações globais, ou seja, priorizar a análise do cotidiano que 

é vivenciado pelas classes e grupos sociais oprimidos e será uma  melhor forma para 

uma práxis revolucionária. 

A reprise de atividades diárias pode causar estresse, cansaços, desgastes, mas 

são atos que trazem consigo segurança. Segundo a autora Brant de Carvalho, são raras 

as pessoas que conseguem romper com o cotidiano é ir além da sua realidade vivida. O 

que acontece sempre é a reprodução social. Por exemplo: o filho de Auxiliar de 

Serviços tem grandes probabilidades de ser também um Auxiliar de Serviços. 

Deste mesmo modo a autora traz citações da autora Agnes Heller que descreve 

que o cotidiano é diferente de acordo com o tempo histórico em que os homens vivem, 

mas todo homem está inserido em seu cotidiano. O cotidiano também se diferencia por 

classe social ou por modelo social que existe. 

 

A vida cotidiana é caracterizada por um conjunto de ações e relações 

heterogêneas que contem em seu bojo uma certa hierarquia. Esta não é rígida 

nem mutável. Ela se altera em função dos valores de uma dada época 

histórica, seja em função das particularidades e interesses de cada indivíduo e 

nas diferentes etapas de sua vida. (HELLER, 1972 apud BRANT DE 

CARVALHO, 2012,p. 28) 
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Desta forma, que a vida cotidiana é heterogênea e hierarquizada porque os 

gestos do cotidiano são reprisados e repetitivos, mas são assim organizados e possuem 

suas funcionalidades, onde os homens se reproduzem socialmente. 

Pode-se suspender o cotidiano através da paixão intensa, um grande amor, o 

trabalho livre e prazeroso, uma motivação intensa. É uma forma de sair do cotidiano 

modificando-o. Quando conseguimos apreender o cotidiano criticamente, a visão da 

totalidade torna-se enriquecida e isso permite a transformação do cotidiano singular em 

coletivo. 

Ainda trazendo citações da autora Agnes Heller, descritas pela autora Brant de 

Carvalho, descreve ainda que existem quatro formas de suspender o cotidiano: o 

trabalho, a arte, a ciência e a moral, não é uma forma de fuga, é ter um olhar para o 

cotidiano de forma diferenciada. 

O homem faz parte da natureza, ele modifica a natureza e se modifica, com a 

reprise do cotidiano, o homem acaba por tornar-se um ser alienado sem consciência, 

irracional, mesmo sendo um ser pensante, expressando sempre a imediaticidade. Vida 

cotidiana também é um espaço medíocre, pequena diante da subordinação as relações 

capital trabalho, as ordens da classe dominante. Pois para o capital o importante é a sua 

expansão visando o lucro, a vida é menos importante do que qualquer outra coisa. 

 E a vida fica esvaziada, porque o trabalho não é mais prazeroso e aborrece ao 

homem causando desesperança de modificar a humanidade. Falta tempo para nosso 

lazer e os espaços livres nas cidades que deveriam ser livres, se tornaram públicos, onde 

a população quando pode utilizar o espaço é com horários programados. 

Com isso a população não sente o espaço como público e sim como algo que é 

emprestado e deve ser devolvido. “O espaço deixa de representar segurança, liberdade, 

movimento, descoberta e expansão, para se transformar em um elemento de 

confinamento.”(Brant de Carvalho, 2012, pag. 41). Quer dizer, o espaço que antes era 

livre, agora também pertence aos dominantes. 

O sagrado e o espiritual no cotidiano são debatidos e estão presentes no 

cotidiano. A religião explica o sentido da vida, ultrapassando a realidade humana 

concreta. Explicando os conflitos sociais com falhas e delimitações, é uma necessidade 

humana utilizada para o enfrentamento da realidade social.  

Na espiritualidade a alienação é reforçada, porque as pessoas esperam que as 

mazelas sociais vividas atualmente serão resolvidas com “um passe de mágica, “uma 
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espécie de encantamento.” Essa alienação reforça a expansão econômica capitalista pois 

impossibilita as pessoas de uma ação revolucionária no coletivo.  

Neste sentido a falta de esperança conduz espaço para o sagrado e a mística em 

ações também individualistas, a autora concorda que o espiritual realizado em seu pleno 

significado, quer dizer a teologia dialogar com a realidade social buscando a libertação 

das pessoas na situação concreta é capaz de mobilizar, impulsionar os oprimidos para 

uma revolução. 

Esta descrição sobre o cotidiano é para demonstrar que a pessoa idosa 

institucionalizada, acaba por falta de outra opção aceitando o que muitas vezes não foi 

por sua vontade, e sim foi por necessidade de sobreviver. No próximo item, vou 

descrever sobre o que é envelhecer em uma sociedade que desvaloriza o trabalhador que 

não mais produz mais valia. 

 

1.3 –O Processo de Envelhecimento 

 

Compreender o envelhecimento significa analisar o processo que constitui a velhice 

na lógica capitalista. Grande parte das pessoas idosas vivenciam esta fase da vida com 

um acúmulo de doenças crônicas degenerativas, o que pode representar uma ameaça a 

sua independência e autonomia e também podem sofrer impactos por situações de 

fragilidade física, emocional e financeira.  

No próximo texto, analisarei a importância de se discutir os direitos humanos no 

âmbito da velhice porque desde a sua implementação no Brasil, os direitos sofrem 

retrocessos e limitações, porque não respeitam, especialmente os idosos enquanto 

cidadãos. Por exemplo, nas escolas, as crianças desde a alfabetização deveriam receber 

educação sobre os direitos humanos. 

Iniciarei este texto, descrevendo um pouco sobre a construção dos direitos 

humanos na Sociedade Capitalista, que de acordo com o autor Marx, conforme a autora 

Freire (2011) traz referências, os direitos humanos são limitados na Sociedade 

Burguesa. Ele acredita que os direitos humanos entram em contradição devido: “Uma 

sociedade regida pelas formas desumanas da competição antagônica e do ganho 

implacável, aliados à concentração de riquezas e poder em um número cada vez menor 

de mãos”. 
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Visto que o Brasil tem uma experiência tardia com relação aos Direitos 

Humanos: 

A característica principal do retorno à democracia em nosso país foi à 

transição “pelo alto”. Ou seja, o fim do regime autoritário no Brasil foi 

viabilizado através de uma “transição negociada para a democracia”- desde a 

metade da década de 1970 prepara-se o processo da “distensão” lenta e 

gradual para a “abertura”. (Freire, 2011, p. 164)   

 

O tema sobre os Direitos Humanos traz contradições desde a Ditadura Militar, 

onde para opositores, os presos políticos eram cidadãos inocentes que eram 

encarcerados por defenderem seus ideais e os outros presos seriam os verdadeiros 

criminosos e o encarceramento seria uma alternativa resolver os problemas da 

sociedade.  

Neste sentido diante do senso comum temos a apreensão uma questão 

politicamente construída ao longo dos anos, que defender os Direitos Humanos é 

defender e fortalecer crimes. Em contrapartida atualmente as cadeias são superlotadas 

de jovens, negros e pobres. 

 

A Ditadura militar brasileira, ao aprofundar a cultura política do 

autoritarismo, ampliou o leque da negação dos direitos humanos no país. 

Negados pelas elites, os mesmos emergem para o século XXI por meio de 

lutas que revelam os limites da democracia no Brasil. Sem jogar luzes sobre a 

tortura do passado, seguiremos longe da tarefa de banir, de vez, a tortura das 

práticas dos agentes estatais brasileiros e de conquistar, finalmente a 

democracia em nosso pais. (Freire, 2011, p. 158) 

 

A Democracia é uma prática limitada que por consequência também os Direitos 

Humanos limitam-se porque até os dias atuais ainda estão presentes o autoritarismo e a 

mídia é utilizada como um veículo que naturaliza, culpabiliza e responsabiliza os pobres 

pelas mazelas sociais. É notório o Sistema de Segurança Pública é convocado para 

resolver a questão social da pobreza. 

Diante do Brasil Neoliberal verifica-se que o país não garante os direitos, muito 

menos que eles sejam humanos. O Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH) 

implementado em 1996 “representou uma importante abertura à valorização dos direitos 

humanos na implementação das políticas sociais”. O PNDH priorizou mais os direitos 

civis, o que de acordo com a autora Freire os direitos civis desrespeitam a integridade 

física e o espaço do homem enquanto cidadão de direito.  

Freire traz considerações de Marilena Chauí que relata: 
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Se trata de uma declaração de direitos civis, pois, embora se refira a direitos 

universais da pessoa humana, seu pressuposto é o da existência de poderes 

públicos que possam garantí-los, de sobre que o pressuposto da garantia 

política ou estatal dos direitos humanos o transformam em direitos 

civis.(CHAUÍ, 2006, p. 112 apud FREIRE, 2011, p. 159) 
Pensando na importância das famílias diante do envelhecimento, ela é uma 

unidade de consumo, que passa a ter mais uma sobrecarga com os gastos financeiros. A 

qual já enfrenta o aumento da pobreza. O envelhecimento também traz as dificuldades 

no acesso aos serviços públicos da rede de atendimento.  

O conceito de família de acordo com o autor Genofre (2006): A família, sujeito 

social, constitui–se de um grupo de pessoas, no entender de jurista português, “ligadas 

entre si pelos vínculos de casamento, parentesco ou afinidade”. 

 Quer dizer que família não precisa ser necessariamente pessoas com laços 

sanguíneos, conforme era a ideologia da família denominada “legítima”, e com o 

Capitalismo a família ganhou novos papéis e novos arranjos: 

 

A família, no Capitalismo, deixou de ser uma “unidade de produção,” na 

medida em que esse sistema separou a produção, como esfera pública, da 

funcionalidade econômica, a família passou, então, a constituir uma “unidade 

de consumo.” Para a razão instrumental, a organização da vida material (a 

sobrevivência para os pobres) é concebida como a razão da constituição da 

família. (SARTI, 2006, p.36) 

  

Pensamos na família em uma totalidade, que na lógica Capitalista é uma 

instituição central de consumo, na sua lógica econômica em que muitas vezes o salário 

do aposentado é baixo, muitos recebem apenas um salário mínimo, ele necessita de um 

familiar que fica encarregado de seus cuidados todos os dias.  

Este mesmo cuidador que muitas vezes são mulheres, tem que sobreviver 

também com o mesmo salário do Idoso. Além do mais as despesas materiais o avanço 

da idade: aumentam com compra de medicamentos, idas e vindas a médicos e 

diferenciação na alimentação. 

 Neste âmbito a família contemporânea, especialmente as mais empobrecidas 

necessitam de mudanças estruturais e planejamentos de enfrentamento das condições de 

vida e principalmente criar estratégias para complementar a sua renda, como por 

exemplo, a inserção no programa Bolsa Família. 

 Conforme a autora Jerusa Vieira Gomes (2006), o tom impessoal acadêmico não 

nos pode impedir de ter em mente o que lhe parece essencial: a expressão “luta pela 

sobrevivência” refere-se a luta travada por uma ou  mais pessoas, no dia-a-dia, de 
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maneira a garantir o mínimo necessário à subsistência individual ou de um grupo 

doméstico. 

 É notório perceber que o principal cuidador do idoso também depende da sua 

renda para sobreviver e muitas vezes conforme citei antes são mulheres, mães solteiras, 

que também tem filhos para sustentar, é uma tarefa árdua. 

 Então esta luta diária acaba sobrecarregando as famílias porque elas têm que 

compartilhar vários sentimentos: alegrias e tristezas, a sobrecarga em uma época de 

individualização e desvalorização da vida humana. 

 Segundo a autora Solange Maria Teixeira: 

 

A problemática social do envelhecimento do trabalhador na sociedade 

brasileira é abordada e considerada em sua particularidade, como uma 

expressão do modo perverso como se materializa na periferia do sistema 

mundializado do capital em crise, a super exploração da força de trabalho, 

tendo a busca da produtividade como mola propulsora. (TEIXEIRA, 2008, 

p.17) 

  

As condições de vida das pessoas são impostas pelas questões hegemônicas do 

Capitalismo, que controla tudo socialmente, sempre em busca de sua ampliação, o valor 

do ser humano também está condicionado ao seu tempo de vida. 

 Também as pessoas idosas enfrentam muitos dilemas, são pessoas 

marginalizadas no âmbito familiar e também na sociedade, a infância, a maternidade e a 

adolescência recebem mais atenção das políticas públicas. Conseqüentemente, as 

expressões da questão social são decorrentes a relação conflituosa de capital trabalho 

que predomina a sociedade capitalista, elas se apresentam de várias formas na velhice e 

vou citá-las no decorrer do debate: 

 As ruas na cidade de Macaé não possuem planejamento, organização e infra 

estrutura, há má qualidade na prestação de serviços. Isso contribui para que a pessoa 

Idosa não consiga ser independente e autônomo e possa ter acesso aos serviços, 

caminhar pelas ruas livremente, ir a bancos receber pagamento e pagar contas. 

 No senso comum são vistos como pessoas “inúteis.” É um tipo de público que 

chama a atenção por serem vítimas da violência urbana, pois sofrem assaltos por 

estarem mais vulneráveis, são desrespeitados pelas outras pessoas. Muitas vezes 

tornam-se depressivos pela falta de acesso ao convívio social.  
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Os idosos são pessoas que trabalharam, venderam sua força de trabalho, mas 

como o Sistema Capitalista é antagônico e contraditório, o que predomina é a disputa 

entre as pessoas mais jovens que podem vender sua força de trabalho no mercado. 

Por um lado o envelhecimento é um problema social em função da perda das 

funções biológicas e do grande número de pessoas envelhecidas.  Estes cidadãos 

também podem apresentam-se de uma forma ameaçadora para os trabalhadores mais 

jovens, porque parece que querem tomar o lugar dos outros trabalhadores. Quando um 

idoso se aposenta e continua trabalhando, parece que está tomando a vaga de um outro 

trabalhador mais jovem. 

O sistema produtor de mercadorias instaura uma relação desumanizada, 

coisificada, que reduz a força de trabalho à coisa, a “condição material de 

produção” submetida ao imperativo da produção de riquezas para fins de 

valorização do capital, engendrando não apenas desvalorizações das 

qualidades e necessidades humanas, mas também uma sociabilidade que gera 

pobreza, populações excedentes e os “inúteis” para o capital, pela falta de 

valor de uso, de rentabilidade, principalmente, quando a força de trabalho 

está desgastada e envelhecida. (TEIXEIRA, 2008, p. 57) 

 

As condições de vida mesmo no envelhecimento estão condicionadas ao 

crescimento do capital. Além da perda nas suas condições físicas, ou então quando o 

trabalhador não morre ao se aposentar, tem que enfrentar diversas condições precárias 

de vida. Ele também é alvo de exploração, pois para que tenha uma melhor qualidade de 

vida é necessário gastar dinheiro, o custo de vida fica alto com gastos com 

medicamentos e alimentos. 

Então a velhice também gera desigualdade social pois a pessoa idosa sobrevive a 

um isolamento, abandono social, seus direitos previstos em lei não são respeitados por 

todos, alguns vivem sozinhos é até comum porque não têm mais familiares, mas no caso 

estas pessoas idosas tem família que não se sentem responsáveis por eles, mesmo sendo 

parentes com laços sanguíneos. 

A inutilidade na Sociedade Capitalista: 

 

Essa sociedade não é apenas culpada, mas criminosa. Abrigada por trás do 

mito da expansão e da abundância, trata os velhos como párias.” Não tendo 

mais o valor de uso, na redefinição de uso e utilidade para o capital, o 

trabalhador idoso é condenado à miséria, a solidão, as deficiências, as 

doenças, ao desespero, a condição de não humanos, de um ser isento de 

necessidades ou com necessidades abaixo dos seres humanos adultos 

empregados. (TEIXEIRA, 2008, p. 78). 

  

O envelhecimento é um problema social não em função do declínio da Saúde 

dos indivíduos ou ao crescimento populacional. mas sim em função da vulnerabilidade 
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que se encontra os trabalhadores na atualidade, principalmente quando perdem seu valor 

de uso para o Capital. 

A família tem sido alvo das Políticas Públicas como um lugar de segurança e 

acolhimento que pode contribuir para a melhoria da situação, isto também pode 

sobrecarregar as famílias porque nem sempre a convivência familiar é harmoniosa, a 

família pode ser um lugar inseguro e conflituoso, o Assistente Social deve conseguir 

apreender e analisar os conflitos existentes. 

Diante disso, o Neoliberalismo avança, sendo um detentor de formas perversas e 

de subordinação do capital, a ordem capitalista elabora regras fundamentadas em 

solidariedade, cooperativismo e parcerias para enfrentar as crises. 

O crescimento da população idosa representa um temor ao sistema previdenciário, de 

Saúde e de Assistência Social, traz questões mundiais relacionadas a família, sociedade 

civil e Estado.  

A autora Teixeira denomina Velhice: 

 
São restrições em papéis sociais e especialização cognitiva, o envelhecimento 

também é um processo biopsicossocial, em que o ritmo, duração e efeitos do 

envelhecimento fisiológico reportam diferenças conforme fatores 

socioeconômicos, psicológicos, genético-biológicos, dentre outras diferenças, 

sendo o critério de classe aquele capaz de diferenciar o envelhecimento, ao 

mesmo tempo, homogeneizar para a classe ou para frações dela que 

enfrentam. (TEIXEIRA, 2008, p. 40) 

 

 Constituem-se na Problemática Social determinações que estão relacionadas às 

condições em que a forma de trabalho é abstrato que produz a mais valia no processo de 

produção de mercadorias, onde a força de trabalho é tratada como coisa, desvalorizando 

as qualidades e necessidades do homem. 

 Outra determinação é o aumento de pessoas excluídas, quando perderam sua 

utilidade para a rentabilidade do capital porque sua força de trabalho ficou desgastada 

ou envelheceu. 

O trabalho deve ser entendido como fator determinante das formas de 

sociabilidade humana, considerando que, a partir do processo de produção de 

bens materiais, são produzidas e reproduzidas as relações entre os indivíduos. 

(TEIXEIRA, 2008, p. 58) 

 

 Analiso que o tempo de vida do trabalhador é comandado pela lógica do capital 

de forma dominante em uma espécie de absorção tanto da força física quanto da própria 

subjetividade.  
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A problemática social do envelhecimento dialoga com a classe sem propriedade 

privada, que possui apenas sua força de trabalho levando em conta a vulnerabilidade 

social da classe empobrecida que perdeu seu valor de uso para o capital.  

Pessoas idosas vivem o envelhecimento de formas diferentes, de acordo com sua 

classe social. Para a classe social dos oprimidos que vivem ou viveram da venda da sua 

força de trabalho, aumenta a desigualdade social devido a questão que envolve a 

valorização do capital. 

 Então a problemática social do envelhecimento se relaciona diretamente com as 

condições materiais e concretas da vida, geradas pelas relações de produção e 

reprodução social dentro da lógica capitalista, o desvalor que envolve os trabalhadores 

envelhecidos deve-se também à lógica da expansão capitalista. 

Todas as respostas se relacionam com a luta de classe, abrindo um leque para 

negociações em meio ao conflito de interesses utilizando-se das políticas públicas sem 

que a expansão capitalista seja modificada. Pensar no envelhecimento como expressão 

da Questão Social é pensar no modo de vida dentro da lógica capitalista, que 

desvaloriza a vida para valorizar o lucro, ampliando assim as desigualdades sociais. 

O enfrentamento da questão social é mascarada pelo Estado e pelo capital. A 

educação e o lazer permanente não resolvem as demandas relacionadas ao 

envelhecimento, apenas tentam escamotear a questão econômica predominante em 

desgarantir direitos, que deveria ser prioridade para uma velhice digna, saudável, 

autônoma. 

Existem grandes modificações nas relações sociais da atualidade, atingindo 

principalmente as famílias, estas modificações se apresentam como devastadoras: o 

amor é banalizado e existe um grande extermínio das pessoas empobrecidas, os 

relacionamentos são instantâneos e descartáveis. 

 Analisando, nesta sociedade, a família é um lugar íntimo, envolvidos em 

segredos, que muitas vezes não é dividido ou exposto para o exterior. Nas 

particularidades do enfrentamento da Questão Social, a família e a sociedade civil são 

subordinadas às leis de interesse do capital.  

A autora Ana Elisabete Mota (2010), descreve que para haver modificação na 

sociedade civil é necessário que os homens deixem de ser passivos de aceitação e se 

tornem ativos na construção da sua história para conseguir romper com a submissão ao 

capital. 
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 Diante disso, as famílias empobrecidas são afetadas pela expansão econômica e 

têm como enfrentamento diversos fatores que causam impactos e contribuem para a 

fragilização nas suas vidas: o aumento da desigualdade econômica, desemprego, 

dificuldade de acesso aos serviços públicos, a precarização dos serviços de saúde (SUS), 

o uso abusivo de álcool e drogas, a violência doméstica contra mulheres, crianças e 

idosos. 
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CAPÍTULO II: ESTADO, LEGISLAÇÕES E POLÍTICAS DE ATENÇÃO A 

PESSOA IDOSA.  

 

Neste capítulo II, abordarei alguns pontos importantes no que diz respeito ao 

conjunto de legislações e políticas que visam o atendimento à população idosa, 

compreendendo o conjunto de avanços e desafios que elas dispõem. E também, os 

Conselhos de Direitos, seja do ponto de vista de espaço de construção democrática a 

espaços de controle. E por fim, expor a relação que o Estado tem criado com a parceria 

pública privada, que incide diretamente nos espaços de institucionalização de pessoas 

idosas. 

 

2.1- As legislações no trato a pessoa idosa. 

 

Neste primeiro item apontarei algumas das legislações que tem como objetivo o 

trato a população idosa. Seja nas suas conquistas e avanços ou nas limitações que 

favorecem os retrocessos os direitos sociais e os desafios de implementação. 

Se não morremos quando jovens, então nos resta envelhecer gradualmente, viver 

e envelhecer fazem parte de um mesmo processo, e é natural. Então respeitar os direitos 

dos idosos é respeitar no singular a nós mesmos e a sociedade, enquanto totalidade. 

A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, institui o Estatuto do Idoso. Ele 

dispõe sobre papel da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público de 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito a vida, a saúde, a 

alimentação, a educação, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a 

liberdade, a dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária. 

A legislação começou a ser constituída a partir dos anos de 1970. Mas o Estatuto 

do Idoso, somente entrou em vigor em 1º de Janeiro de 2004, com documento legal 

visando garantir os direitos da pessoa idosa. Ele é considerado um avanço sócio-

jurídico, com histórico de lutas da classe trabalhadora em prol deste público idoso que 

também necessita de atenção das políticas públicas e que precisa ser realmente 

implementado para obter os efeitos desejados.  

Com base nos apontamentos de Teixeira (2008) descreverei abaixo, algumas das 

legislações específicas do trato ao envelhecimento e suas contradições. O Estatuto do 
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Idoso (2003) foi criado com o objetivo de garantir os direitos a pessoas na terceira 

idade.  

Um mecanismo formal que visa garantir direitos elementares de existência, 

da integridade da vida e do corpo, da dignidade, independentemente da 

condição de homem econômico, do valor de uso ou do que tenha para trocar 

no mercado. (Ibidem, 2008, p. 288). 

 

 Entretanto, este mecanismo visa garantir que as pessoas idosas sejam percebidos 

como sujeitos de direitos em uma sociedade que atua contraditoriamente na efetivação e 

garantia dos direitos. Na sociedade do capital o foco é a centralidade econômica, o 

Estado atua como regulador que garante apenas direitos mínimos não somente as 

pessoas idosas, mas de toda a população. 

 Sobre o 2º artigo do Estatuto: 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por 

lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de 

sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual 

e social, em condições de liberdade e dignidade. (BRASIL, 2003) 

 

Também está expresso na lei os direitos civis: direito a liberdade, direito de ir e 

vir a lugares públicos ou privados, liberdade de opinião e expressão, religiosa, 

participação na política, na família e na sociedade. Mas na realidade esses direitos são 

ambíguos porque mesmo existindo o Estatuto sua efetivação e garantia não é 

implementado e quando sim, passa por diversas precariedades. 

O Estatuto do Idoso afirma que todas as necessidades devem ser cumpridas de 

forma universal. Porém, o Estado retira sua responsabilidade para que a lei seja 

cumprida, tentando negá-los, principalmente quando eles são atendimentos realizados 

por um circuito de solidariedade pela lógica do desenvolvimento capitalista. 

No 3º artigo está a proibição de valores diferenciados em cobranças de 

medicamentos ou planos de saúde. Esta lei também é facilmente descumprida. Pois 

além das pessoas idosas terem um gasto excessivo com medicamentos que necessitam 

utilizar, os planos de saúde chegam a cobrar três vezes mais em relação aos valores 

cobrados para pessoas jovens-adultas sem que haja nenhuma fiscalização. 

Seguidamente a pessoa idosa, muitas vezes perde o direito a utilizar o transporte 

púbico, porque o governo também designa aos empresários o atendimento como um ato 

de bondade provocando até mesmo batalhas judiciais. A utilização do transporte público 

social se articula com a distribuição de responsabilidades na garantia de direitos. 
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Pensando nas pessoas com mais idade que trabalham, em uma sociedade que não 

pode haver discriminação as pessoas mais velhas que trabalham, mesmo assim, a lei 

permite que haja demissões dando preferência as empresas ficaram somente com 

pessoas mais jovens, as pessoas mais velhas podem ter rebaixamento de salários ou 

funções sem que haja impedimentos. 

Outra questão é na Política de Assistência Social em que a pessoa idosa tem 

direito a renda mínima, através do Beneficio da Prestação Continuada (BPC). Porém, o 

que observamos é que o benefício atua de forma restrita e focalizada porque recebem a 

renda somente quem não tem como manter sua sobrevivência, a renda também 

contabiliza a renda familiar, o direito antes de ser garantido é condicionado porque 

precisa passar por um cálculo de acordo com todos os componentes de uma família. 

Nas ações de atenção a pessoa idosa, a lei regulamenta que o atendimento pode 

ser realizado por instituições do Terceiro Setor, executando políticas. O Estado repassa 

verbas para que se execute a política por meio de um conjunto de ações governamentais 

ou não. Estas ações envolvem uma duplicidade associando o público e o privado na 

prestação de serviços. Logo, são princípios que regem os programas elaborados para 

pessoas idosas na atualidade: 

São ativos na auto-responsabilização dos indivíduos pela sua situação de 

precariedade, são expressão da simbiose entre o público e o privado, mesmo 

quando são respostas estatais enviam para o privado, para o individual, as 

soluções da problemática, reatualizando-se as propostas de reforma moral, 

educativa, do individuo e da sociedade, cuja terapêutica constitui a ideologia 

e a proposta da pedagogia da velhice. (TEIXEIRA, 2008, p. 297) 

 

 A educação e o lazer permanente, que visam possibilitar a pessoa idosa o 

aprofundamento, conhecimentos em alguma área específica e ao mesmo tempo troca de 

informações e experiências com grupos. Também realizam cursos, participam de 

eventos, atividades, viagens, leituras.  

Teixeira, 2008, faz uma crítica em relação à educação e o lazer permanente 

relacionados ao envelhecimento, é um pensamento conservador que tenta desfocalizar a 

problemática social do envelhecimento. Isso é anterior a Política Nacional do Idoso e 

ainda permanece nos dias atuais, inclusive as pessoas idosas que não estão 

institucionalizadas. 

O “novo” desenho de elaborar as politicas sociais no Brasil, se enfatiza na 

setorialização e focalização. A política de renda mínima e a política do idoso não se 
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amparam no trabalho. Diante da relação capital-trabalho elas são amparadas nas 

questões de exclusão que estão submetidos os sujeitos. 

 

A setorialização da política e a delimitação dos grupos de destino da proteção 

social por critérios etários, gênero, raça, renda, dentre outros, são ao mesmo 

tempo, ampliação dos grupos cobertos, como também de critérios que 

mascaram a origem de classe, as desigualdades na construção dos problemas 

sociais. (TEIXEIRA, 2008, p. 266) 

 

 A Politica Nacional do Idoso (PNI) não somente oculta desigualdades sociais, 

como também o conflito do envelhecimento para o trabalhador, a descentralização com 

as responsabilidades na problemática social do envelhecimento está presente na 

elaboração e descrição do Estatuto. 

 Quando o primeiro artigo diz respeito a família, a sociedade e o Estado devem 

assegurar a pessoa idosa os direitos como cidadãos e o segundo diz que o processo de 

envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, com intuito educativo social para 

todos. Diante das limitações, Teixeira (2008), conceitua o processo do Neofamiliarismo 

como: 

Tendência ideológica atual de transformar a unidade familiar em solução para 

a racionalidade do modelo global, reprivatizando atividades tornadas públicas 

no passado, e trazendo a unidade doméstica – privada por definição – de 

volta à sociedade em geral. (TEIXEIRA, 2008, p. 269) 

 

Assim, o Neofamiliarismo é um novo termo utilizado pela a política pública que 

considera importante que as famílias assumam a responsabilidade pelo seu próprio bem 

estar, mas tem como pano de fundo a crise do Estado em querer colocar na família a 

escassez das políticas públicas.  

Cada vez mais é crescente a informalidade e o apoio das famílias como incentivo 

nas políticas sociais na perspectiva do controle Neoliberal, para que as atividades do 

Estado se reduzam. Entretanto a importância da família e comunidade envolve 

retrocessos, porque fica como obrigação: ou elas vão buscar os serviços sociais para 

tentar sair da exclusão ou então vão continuar em pobreza extrema. 

 Pensando no capitalismo não há possibilidade da família e da comunidade 

manterem as pessoas idosas porque a grande parte destas vivem em situações precárias, 

desemprego, pobreza, precariedades do trabalho, abandono. Assim, há uma série de 

estratégias para regular as relações sociais, sobretudo, na velhice que conduzem os 

movimentos sociais e os conselhos de direitos.  
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2.2 - Controle e Participação Popular 

Historicamente, o capitalismo tem inviabilizadoa participação política da 

população como forma de manter as elites no poder. Assim, o Estado assumiu o papel 

no desenvolvimento político, social e econômico. Mediando a relação capital\trabalho 

no sentido de intervir tanto no desenvolvimento econômico quanto na Proteção Social e 

naregulação das relações sociais. 

 Ideologicamente, o sistema capitalista melhoraria também as condições de vida 

dos trabalhadores com conquistas trabalhistas, como o trabalho assalariado, maior 

equidade social nos países capitalistas desenvolvidos. 

Mas a classe trabalhadora foi enfraquecida por não poder participar 

politicamente e socialmente as decisões políticas, sem a participação na cidadania 

democrática. O Estado Providência que atuava como agente da Promoção Social e 

organizador da economia se fortalecia. 

 Para Brant de Carvalho (2012), cidadania democrática é ilusão, porque as 

relações de dominação se fortalecem e o homem não percebe. Ele deixou de ser cidadão 

e se tornou um usuário servil dos serviços e benefícios do Estado, perdendo assim sua 

condição de sujeito político. 

Com a expansão mundial do capitalismo em meio ao processo de globalização, o 

Direito tornou-se controlado pelas ordens do capital, com vistas na acumulação e 

desenvolvimento mundial. Quando o governo Fernando Henrique Cardoso 

desresponsabiliza a garantia dos direitos sociais, “ele aprofunda ainda mais os limites 

para a efetivação da universalidade dos direitos”.(FREIRE, 2011) 

No segundo governo FHC (1999-2002) o PNDH passou por uma revisão onde 

os direitos sociais e culturais passaram para a “promoção e proteção dos direitos 

humanos” e no segundo PNDH buscou ampliar a esfera das ações governamentais. A 

lógica de desresponsabilização permaneceu... A intervenção estatal continuou sendo 

mínima, pois a lógica de que poucas pessoas necessitam das Políticas Sociais vai em 

contramão da universalização dos direitos como garantia. 

 

A Política Social em voga no Brasil atual reduziu-se ao assistencialismo, a 

filantropia, a administração da miséria, esvaziando a atividade pública de sua 

significação original. A glorificação das recomendações dos organismos 

internacionais naturaliza e banaliza aspectos fundamentais da garantia dos 

direitos. Nesse cenário, as políticas sociais são apresentadas como algo caro, 
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que desperdiça recurso, penaliza investimentos e não alcançam os pobres. 

(VIANNAapud, FREIRE, 2007, p.10) 

 

O clientelismo está atrelado historicamente a realidade brasileira. É uma relação 

política que desconfigura a garantia dos direitos universais condicionando-os a troca de 

favores ou por troca de votos eleitorais. 

 Considerando assim, a universalização dos direitos encontram limites em uma 

sociedade que o que predomina é a concentração de renda, propriedade privadas nas 

mãos apenas dos ricos, que são minoria, enquanto a maioria da população está 

desprovida de todos os bens produzidos socialmente. 

 Ainda de acordo com a Brant de Carvalho (2012), as lutas para reafirmarem os 

direitos humanos possibilitam uma importante resistência ao capitalismo, são 

extremamente importantes e podem ser capazes de mudar historicamente a realidade 

social brasileira. 

O objetivo da proteção social na terceira idade é preencher o tempo das pessoas 

idosas com atividades que os envolvem com lazer, educação, cultura, empoderamento 

(mais autonomia e independência) no seu cotidiano e participação social, no entanto as 

reinvidicações vão para além disso, as reinvindicações são para  direitos sociais 

garantidos, são por participação política. 

Um exemplo pertinente à cidade pesquisada está no Conselho do Idoso de 

Macaé (CONIM).  Ele foi criado pela Lei Municipal nº 2.105/2001, em 30 de Abril de 

2001 e a 4ª Conferência Nacional dos Direitos a Pessoa Idosa aconteceu nos dias de 24 

a 27 de Abril de 2016 em Brasília-DF.  Na composição deste Conselho tem as seguintes 

instituições, a saber: Conselheiros da grade governamental - Secretarias Municipais: 

Desenvolvimento Social, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e 

Turismo, de Ambiente, de Obras Públicas e Urbanismo, de Educação, Fundações 

Municipais de Cultura e de Esporte de Macaé, Agência de Trabalho, Emprego e 

Educação Profissional. Conselheiros da grade não governamental - Entidades que 

prestam assistência direta ou indireta a pessoas idosas: Casa do Idoso, Recanto dos 

Idosos, OAB, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Macaé, Associação dos 

Professores e Aposentados de Macaé, Associação de Moradores e amigos do Morro de 

São Jorge e o Centro de Desenvolvimento Social que convida quatro representantes da 

população idosa da sociedade macaense. 
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Ao longo dessa gestão têm ocorrido alguns eventos para a promoção tanto do 

conselho, quanto dos direitos da população idosa. Em 19/06/2015, ocorreu a V 

Conferência Municipal do Idoso com o tema “Protagonismo e empoderamento da 

pessoa idosa por um Brasil de todas as idades”, reunindo cerca de 200 participantes. 

Cujo intuito foi de salientar a extrema importância do tema, sensibilizando e trazendo 

para reflexão a sociedade civil, no sentido de para a questão do envelhecimento 

progressivo da população é uma realidade.  

No entanto, o desenvolvimento econômico transforma até mesmo os espaços dos 

conselhos, onde se perpetua as iniciativas da classe trabalhadora, com o objetivo de 

democratizar e universalizar as políticas públicas, garantindo os meios para a 

reprodução social. 

Contraditoriamente os objetivos neoliberais nos conselhos são a descentralização 

do poder e a elaboração de novas estratégias para a desresponsabilização do Estado com 

a sociedade. Entretanto, ficam evidentes os interesses e privilégios da classe dominante 

no controle social das relações sociais, além do contexto econômico, político e social. 

Uma vez que o Conselho cumpre, na realidade, uma universalidade apenas aparente. 

Principalmente, quando não se vê a luta por espaços públicos e de qualidade de 

acolhimento institucional nos conselhos, que na verdade só potencializa a privatização. 

 

2.3 - A Institucionalização da pessoa idosa e o Terceiro Setor. 

 Com a reestruturação do capital em virtude do neoliberalismo, o Terceiro Setor, 

surge como uma estratégia de consenso para as demandas, sobretudo, sociais. Seu 

objetivo real, partindo da análise crítica de Montaño (2003), não está vinculado a 

minimização das diferenças e sim uma nova forma de responder as expressões da 

questão social direcionado pelo viés da ajuda, solidariedade e voluntariado. Ou seja, 

retira ou ameniza a obrigatoriedade do Estado em garantir os direitos, minimizando sua 

intervenção e ainda fragiliza a resistência da classe trabalhadora.  

Freire traz contribuições importantes do autor Gentili (2000, pag. 2) a esse 

respeito: 

Estimula-se uma série de ações delegatórias à sociedade civil, consagra-se o 

discurso oficial acerca das virtudes do Terceiro Setor, incentivando-se 

atividades de voluntariado e promovem-se iniciativas de filantropia 

empresarial destinadas a substituir ou a complementar as responsabilidades 
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que os governos recusam, ou assumem apenas parcialmente. (GENTILI, 

2000, p.2 apud FREIRE, 2010, p. 163) 
 

 Com as políticas sociais, não é diferente. Elas são implementadas de forma 

fragmentada e esvaziadas diminuindo a garantia dos direitos sociais enfraquecendo 

também a conquista dos direitos humanos. As estratégias das Políticas Sociais para 

enfrentar a pobreza, reforçam as tendências que desresponsabiliza o Estado, aumentam 

a desigualdade social e não conseguem superar a pobreza, pois acabam naturalizando e 

não conseguindo elaborar uma resposta, em sua totalidade, a questão. 

Um dos novos desafios enfrentados pelas políticas sociais no Brasil sem dúvida 

são as expressões da Questão Social relacionadas ao envelhecimento populacional. 

Priorizar e divulgar os direitos dos cidadãos na terceira idade não significa privilegiar 

exclusivamente apenas este tipo de público. 

Os direitos das pessoas idosas tornaram-se realidade e deveres da família, 

comunidade, sociedade e do poder público, antes visto como morais passaram a ser 

obrigatórios. Teixeira (2008) evidencia relações importantes entre a pauperização e a 

institucionalização: 

O pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército ativo de 

trabalhadores e o peso morto deste. Mas sua produção está incluída na 

produção da superpopulação relativa, sua necessidade na necessidade dela, e 

ambas constituem uma condição de existência da produção capitalista e 

desenvolvimento da riqueza. (MARX, 1984, p. 208 apud TEIXEIRA, 2008, 

p. 79)  

 

Novamente, analisando a problemática social, ela não tem como efeito o 

crescimento da população idosa, nem representa ameaça quando o IBGE aponta os 

úmeros crescentes, mas sim de acordo Teixeira (2008), pelas pressões sociais, pelas 

lutas sociais de resistência que solicitam mudanças trazendo o tema para a cena pública, 

transformando-as em demanda política, e questionando as demandas apresentadas para 

que sejam prioridades nas políticas públicas. 

Não se pode desconsiderar o domínio da questão social no âmbito privado. Onde 

temos a questão da privatização, quando as instituições privadas assumem um papel no 

processo de mercantilização dos serviços públicos, e também contribuem com a ideia de 

que o público é ruim, desqualificando os serviços com o objetivo de qualificar e 
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potencializar o setor privado como ótimo e que é um lugar que possui muita 

solidariedade humana. 

De fato, o Estatuto do Idoso (2003) e Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNS-PI) (2006) foram criados, mas não são respeitados, as legislações se defrontam 

com a realidade social brasileira porque se encontram com a questão da dominação do 

capital, onde as políticas sociais são administradas em meio a fragmentação e 

setorialização da questão social e o Estado ao mesmo tempo incentiva as ações de 

ONG’S (Organização não governamentais) para executar as políticas sociais. 

Enquanto isso o Estado vai reduzindo cada vez mais sua responsabilidade na 

garantia de direitos e nos gastos públicos, enfraquecendo a universalização da política, 

limitando os problemas sociais. Pois, permanecem tentando resolver as necessidades 

humanas através de sentimentos humanitários e voluntariado das ONG’S, com o intuito 

de diminuir a visão das mazelas sociais em sua totalidade. 

 Outra situação é que a pessoa idosa deve ter atendimento preferencial em órgãos 

públicos ou privados, com preferência na formulação e execução das políticas públicas 

específicas no intuito da garantia e participação, mobilidade e autonomia. E a 

institucionalização seria somente quando a pessoa idosa ou a família não possui 

condições para manutenção de sua sobrevivência. Todavia, a institucionalização tornou-

se uma estratégia prioritária. Como única possibilidade quando as famílias não 

conseguem ficar com os parentes ou amigos envelhecidos. 

Mesmo com a afirmação de que o Estado deve garantir os direitos das pessoas 

idosas, ele se desresponsabiliza e repassa verbas para que as instituições privadas 

possam atendê-los em situações que também se articulam serviços públicos e serviços 

privados com prestações de serviços sociais descentralizando o atendimento, 

direcionando o cuidado a ONG’S, à família e à comunidade. 

O Estado repassa sua responsabilidade ao Terceiro Setor, lucrativo ou 

filantrópico, que muitas vezes oferecem aos seus usuários uma baixa qualidade de vida. 

Com o discurso de se efetivar um atendimento “mais ágil, menor e desburocratizado”. 

Quando na verdade, é a forma compatível a ofensiva neoliberal, potencializando a 

responsabilidade da questão social com uma questão de todos, desconstruindo os 

direitos como universais e limitando-os. 

Assim o “mix público\privado” quer dizer que existe uma utilização do 

financiamento público nos serviços privados. Essa dita parceria, traz consequências 
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negativas, porque coloca para a população que existe diferença nos atendimentos, 

mesmo sabendo que o sistema público é quem repassa muitas vezes verbas para as 

instituições particulares, privadas. 

A “nova cultura de fazer política social” (MOTA, 2010) dividi as 

responsabilidades no atendimento da questão social, diminui a garantia dos direitos e 

amplia a abertura de novos setores privados como entidades beneficentes, filantrópicas, 

religiosas. 

É evidente que a lei define obrigações que as instituições devem ter para atender 

de forma padronizada, mas o que deve se compreender como estas instituições são 

fiscalizadas? Executam de forma excelente seu trabalho ou apenas mantêm pessoas 

idosas em um confinamento? Recebem um tipo de adestramento para que consigam 

mantê-los internados?  

Além disso, deve-se analisar que muitas pessoas trabalham nessas instituições 

sem nenhuma qualificação profissional ou então como caridosos, auto ajuda ou 

voluntariado. As instituições também utilizam diversos programas pensados para os 

pessoas idosas. 

Para que a pessoa idosa seja institucionalizada, é necessário apresentar a falta de 

condições de sobreviver sozinho ou então quando não receberem atenção, cuidado por 

parte da família. No entanto a institucionalização não é uma prioridade para o Estado, 

tornando-se locais precarizados, que muitas vezes são mantidos por ONG’S ou com o 

dinheiro de doações e trabalhos voluntários. 

 É vetado que as instituições de caráter social abriguem pessoas idosas que 

necessitam de assistência médica ou de enfermagem permanente, sobrecarregando ainda 

mais as famílias, sem que tenha a atenção necessária por parte do Estado. 

 As ações são divididas em responsabilidades com parcerias, que retorna as 

famílias como um espaço de proteção social com tratamentos de saúde, cuidador e 

utilizando as ações do Terceiro Setor.  

 O Sistema de Proteção Social privado não elimina a intervenção do Estado. Na 

verdade, o inclui como regulador externo que age delimitadamente nos casos de 

pobreza, gerando seletividade e focalizando as intervenções sociais pública, em um 

processo de privatizar tudo para diminuir gastos, diminuindo assim, suas atividades de 

regulação e gestão. 
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 Mesmo quando as demandas chegam às formulações da política, não garantem o 

atendimento. Lembrando que as demandas por gestão democrática nasceram em meio a 

lutas populares, pela redemocratização do Estado e da sociedade, entretanto a 

institucionalização ocorre em um contexto adverso quando os sujeitos em extrema 

situação de pobreza, não conseguem ficar com parentes envelhecidos. 

 Enfim, isso é em qualquer idade de acordo com Teixeira (2008), pois para que a 

classe trabalhadora conquiste os espaços hegemônicos é necessário a manutenção e 

fortalecimento de lutas sociais, utilizando os espaços contraditórios a democracia como 

um espaço de socialização de interesses em comum, exigindo o acesso a serviços 

públicos com melhor qualidade nos processos e produção e reprodução social. 

Para a sociedade de forma geral, a pessoa idosa é improdutiva porque não 

produz a mais valia. Essa improdutividade dentro das instituições remete a ideologia de 

que ele necessita da caridade e solidariedade para sobreviver. Ocultando o que é de fato 

preocupante. Porque a desgarantia dos direitos também é uma forma de violência contra 

cidadãos.  

Ele pode também sofrer abuso econômico e financeiro, abandono e 

negligência nos cuidados necessários. A violência contra idosos vão ao 

encontro de 3parâmetros: demográficos, socio-antropólogos e 

epidemiológicos (PAZ, MELO e SORIANO, 2012, pag 59) 

 

O Estado demonstra o desinteresse quando não garante amplamente as políticas 

e a Proteção social. Mas nada se iguala aos abusos e negligência cometidos no interior 

dos próprios lares. A pessoa idosa convive com pessoas de idades diferentes, moradias 

precárias e com dificuldades financeiras. 

Na velhice dependem da Previdência Social quando conseguem contribuir ou da 

Assistência Social quando não contributivos. Neste contexto a Seguridade Social do 

Brasil tem se tornado insuficiente para assegurar boas condições de vida aos seus 

usuários. 

 Pensar em Seguridade Social, significa pensar na sua importância porque é uma 

conquista social de trabalhadores reunidos e organizados. A Assistência Social tornou-

se o principal instrumento de enfrentamento da pobreza, utiliza programas de inclusão 

social e expande-se, em contradição a limitação do acesso à Saúde e Previdência Social. 

 Na sociedade burguesa, o marco das relações sociais baseiam-se na idade 

produtiva, “O Estado moderno torna-se a instituição responsável pela orientação do 

curso da vida, estando a regulamentação estatal presente em praticamente todas as 
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dimensões do mundo familiar e do trabalho” (CUNHA, 2003, p. 190). Então o 

indivíduo improdutivo aposentado recebe um declínio no seu papel social. 

 Lembrando que a aposentadoria teve como início, na Europa, século XIX, em 

virtude da inaptidão para o trabalho. Ou seja, enquanto gozassem de vigor físico e de 

saúde, os trabalhadores permaneciam em seus empregos (CUNHA, 2003, p.190). Os 

meios viáveis financeiros atendiam doentes ou incapacitados, não era destinado a 

pessoas idosas. Aconteceu que nas primeiras décadas do século XX, com a super 

exploração da força de trabalhado, os idosos passaram a ser segregados pela sua falta de 

agilidade, porque não atingiam a produtividade esperada pela indústria moderna, as 

empresas desejavam desvencilhar-se de uma situação que consideravam difícil, que era 

ter a responsabilidade de dar oportunidades de emprego e renda para trabalhadores 

envelhecidos. 

 Na atualidade os trabalhadores necessitam contribuir com a Previdência Social 

para que no seu envelhecimento consigam se aposentar, (SIMÕES, 2000, p. 40). E este 

é um direito universal que representa garantia de manter-se uma velhice mais tranquila e 

descansar no final da vida.  

 Stucchi (1998) define,porém, que as literaturas conceituam a Terceira Idade 

como a idade do lazer, de novas aprendizagens e de realização de sonhos, enfatizando 

que a pessoa  idosa seja participativa em todas as atividades que vive. Entretanto, esta 

questão oculta a crescente pauperização que perpassa toda a vida do trabalhador 

aposentado, remetendo as dificuldades do envelhecimento ao individualismo e ao 

privado. 

 As classes dominantes utilizam a Política da Assistência Social para diminuir a 

pobreza e ao mesmo tempo utilizam a participação dos usuários, que são atendidos por 

projetos sociais, tornando-os colaboradores participativos, no intuito escamotear a 

realidade social e os acolhidos se sentirem “dignos” ao serem incluídos nos programas. 

Nessa perspectiva é que apresento o próximo capítulo, resultado de uma pesquisa 

realizada em duas instituições filantrópicas de longa permanência na cidade de Macaé-

RJ. 
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CAPÍTULO III: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA NA 

CIDADE DE MACAÉ. 

 

Este último capítulo está reservado para os dados encontrados durante a pesquisa 

realizada na Casa do Idoso e Recanto dos Idosos. Início fazendo um contexto 

sociohistórico da cidade de Macaé-RJ, onde essas instituições estão localizadas. 

Posteriormente, faço um breve resgate da condição histórica e atual das instituições de 

longa permanência pesquisadas e por fim, com base nas entrevistas e visitas as 

instituições procuro salientar as reflexões mais importantes sobre o contexto de 

institucionalização, refilantropização e voluntariado, bem como,  os desafios postos ao 

Serviço Social nesse contexto.   

 

3.1- O contexto sociohistórico e econômico da cidade de Macaé-RJ. 

 

Durante do período colonial e do império, Macaé era utilizada como instalações 

de currais e choupanas, anos depois como lavoura de cana de açúcar e dois engenhos 

criados por jesuítas com vistas de aumentar a ocupação e povoamento local, mais tarde 

passou para a atividade pecuária e plantação de alimentos. Hoje a cidade tem duzentos 

anos, expandiu-se economicamente após a chegada da empresa Petrobras e outras 

empresas em 1974, que foi uma especulação para os trabalhadores que vinham de outras 

cidades que buscavam emprego e melhores condições de vida. 

Era considerada a Capital do Petróleo e gerava grandes oportunidades de 

emprego, hoje é afetada pela crise econômica que o país enfrenta, tem um custo de vida 

alto para seus moradores, com grandes índices de desempregados e trabalhadores 

informais trabalhando como ambulantes.  

Assim, analisando historicamente a economia brasileira em sua totalidade, o 

Brasil vivenciou por mais de três séculos diversos ciclos exploratórios: período pré-

colonial anterior a 1500 e o período Brasil colônia de 1500 a 1822, uma colônia 

exploratória, onde toda riqueza extraída era enviada para Portugal. 

De fato, a colonização brasileira teve como objetivo a expansão capitalista, a 

economia era embasada nos grandes proprietários rurais, na propriedade privada, 

utilizando a força de trabalho escrava. O trabalho assalariado aconteceu após a Abolição 

da Escravatura em 1888. 
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Aconteceu, após o Brasil ter sofrido pressões para se envolver no trabalho 

assalariado, o estabelecimento do trabalho assalariado, que é marcado pela grande 

exploração de força de trabalho e pelos conflitos devido a pobreza que se encontrava 

grande parte da população. 

No governo Vargas, a economia estava voltada para as grandes exportações, o 

Estado atuava como mediador das necessidades da classe trabalhadora. Mas atuava de 

modo repressivo e regulando os direitos trabalhistas. 

Mas foi no período de consolidação que o capitalismo brasileiro combinado com 

o avanço industrial, que a burguesia hegemoniza, predomina e centraliza seu poder 

político através do Estado. Neste contexto o que se verifica é sempre o aumento das 

desigualdades sociais. 

O que permaneceram foram os latifundiários, as grandes exportações, o poder 

centralizado da burguesia na economia, sem mudanças estruturais no padrão de 

acumulação, falava-se de democracia, mas a mesma não existia. 

Em Macaé, os dados fornecidos pela AGRETAB em Dez/2015 foram admitidos 

2.313 trabalhadores contra 4.040 demitidos, superando até mesmo as contratações. De 

Jan a Dez/2015 foram desligados 12.168 postos de trabalhos formais. 

Este saldo negativo em relação a oferta de emprego praticamente dobrou em 

relação a 2014. Em 2013 o saldo negativo foi de -237. Em 2014 o saldo negativo foi -

918 e em 2015 continuou negativo crescente – 1727. 73,29% das demissões foram por 

iniciativa do empregador. 

Desde os anos de 1990, a reforma estatal com privatizações e sua intervenção 

minimizada, contribui para os índices elevados do desemprego e também reduziu-se os 

postos de trabalho. 

As empresas que conseguiram manter-se no mercado, tiveram que reduzir custo 

e elaborar novos planos e metas para continuarem suas atividades. Por outro lado, o 

trabalhador que não foi demitido também precisa se adaptar às novas regras, sendo 

explorados com mais intensidade, sendo polivalente ao trabalho porque tem que 

executar seu trabalho e também o trabalho do seu colega demitido, executando várias 

tarefas com sobrecarga e recebendo o mesmo salário.  

 

O perfil da nossa reestruturação produtiva não é predominantemente baseado 

na introdução de tecnologia poupadoras de mão de obra e sim na diminuição 

dos custos com o trabalho. (SANTOS, 2012. p. 224) 
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Quer dizer que, quando empregados, os trabalhadores têm o pagamento da força 

de trabalho com salários baixos e as novas flexibilizações do trabalho diminuem os 

custos com o trabalho e também diminui novas oportunidades de empregos formais, 

dificultando a possibilidade do trabalhador quando jovem contribuir com a Previdência 

Social para ter direito a aposentadoria. 

Se antes, estar inserido no mercado de trabalho, parecia oferecer segurança e 

estabilidade, nas últimas décadas a precarização se tornou uma aliada ao 

desenvolvimento do capital, porque não é mais sinônimo de segurança e vida digna aos 

trabalhadores inseridos no mercado formal. 

Economicamente, o trabalhador não possui garantias, estabilidades. A 

precarização do trabalho se manifesta de formas diferentes com o desemprego, 

enfraquecimento dos sindicatos, a impossibilidade de abertura de novos postos de 

trabalho. 

Isto tem por consequências o aumento da informalidade, a terceirização, a 

prestação de serviços temporários, que oferecem aos trabalhadores salários que estão 

abaixo do piso, o aumento do contingente dos trabalhadores inseridos no exército 

industrial de reserva. 

 Esta reestruturação implica na ampliação de novas funcionalidades para eliminar 

a força de trabalho e com isso aumenta a quantidade de trabalhadores excedentes que 

denomina-se superpopulação relativa, uma questão social relacionada ao desemprego, 

que significa dizer que, a quantidade de força de trabalho excedeu as necessidades do 

mercado e a geração de vagas para emprego, esta população, está desempregada ou 

parcialmente desempregada. 

Os desempregados oferecem ao mercado, uma aceitação, por não ter melhores 

condições ofertadas, a aceitação se dá por imposição ao capital, Nossos trabalhadores 

jovens, adultos quando empregados, trabalham em condições precárias, na 

informalidade, recebem baixos salários. 

Então, os trabalhadores não têm acesso à riqueza socialmente produzida, porque 

essa seria a condição fundamental para uma velhice digna com melhor qualidade de 

vida e Saúde. Lembrando que Saúde é um conceito ampliado abstrato, porque Saúde é o 

bem estar físico, mental e social de todos. Para ter Saúde é necessário ter os direitos 
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garantidos, moradia, emprego, educação, lazer. Diante das reinvindicações o que faz a 

lógica expansionista do capital? 

 

Absorve as demandas, recria-as e transforma-as em espaços de reprodução 

social em escala ampliada, reconhece-as como legítimas, mas as remete para 

o domínio privado, da família, do mercado, as organizações sociais, de forma 

geral, para a sociedade civil, em que a livre iniciativa pode ditar as regras de 

inserção e exclusão. (TEIXEIRA, 2008, p. 40) 

 

 Nesta análise é notório verificar que a sociedade capitalista tanto explora a força 

de trabalho como se expropria do tempo de vida do trabalhador quando perde sua 

capacidade laboral, respondendo de formas imediatas as demandas sociais, 

desvalorizando o cidadão para valorizar o capital. 

Atualmente, em dados obtidos de acordo com o CENSO realizado em 2010, a 

população macaense era de aproximadamente 206.728 e estimou-se que em 2015 seria 

234.638 habitantes. E de acordo com a mesma pesquisa pessoas com mais de 60 anos 

representa 7,5% da população residente na cidade. 

Neste contexto do empobrecimento, encontram-se também os trabalhadores 

envelhecidos. A cidade sem infra estrutura, tem um atrativo por oportunidades de 

emprego, a cidade possui um número maior de pessoas jovens e adultos, de 25 a 40 

anos pela oferta de trabalho. Neste contexto o trabalho informal se torna necessário para 

a pessoa idosa, pois muitos trabalhadores mesmo quando aposentados necessitam 

complementar sua renda familiar, realizando serviços extras para contribuir com o 

sustento familiar, isso condiciona a vida das pessoas a economia. 

Pesquisei junto à Previdência Social, que não soube fornecer quantos 

aposentados existem na cidade porque atende outras cidades da região.  Segundo a 

AGETRAB em 2015 houve 0,20% de pedidos e aceitações de aposentadoria. A 

Secretaria de Desenvolvimento Social forneceu uma planilha com 1.205 pessoas com 

mais de 65 anos recebem o BPC, que equivale a um salário mínimo. 

Uma das condições de para receber o BPC (benefício de prestação continuada), a 

renda de um salário mínimo é destinada a pessoas acima de 65 anos e a pessoas de 

qualquer idade que comprovem deficiência física, metal, intelectual, é comprovar renda 

de até ¼ do salário mínimo por pessoas que vivem na mesma residência.  

É adicionado 25% a mais no BPC para as pessoas que se encontram em situação 

de invalidez, que necessitam receber cuidado permanente. Então, as condições para ser 

incluso neste programa aumenta a desigualdade social porque para se receber o 
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benefício é necessário comprovar a condição de extrema pobreza e de dependência 

física, mental ou intelectual. 

A luta da classe trabalhadora diante do neoliberalismo está cada vez mais 

enfraquecida, invertendo as conquistas sociais sempre na tentativa de burlar a crise 

econômica. O que significa dizer que a pobreza e a velhice insustentadas, remetem a 

ideologia que são questões individualizadas de responsabilidade de cada um, mas na 

verdade, são de responsabilidade de todos. 

Refletindo sobre a imagem decadente do trabalhador quando envelhecido, 

representada em uma sociedade que privilegia e cultua corpos jovens saudáveis e 

padroniza a beleza. As pessoas idosas são os trabalhadores que vivenciaram o que está 

ainda nos dias de hoje, a reestruturação capitalista: “a introdução maciça de novos 

maquinários e novas formas de organização de trabalho, expulsam continuamente a 

força de trabalho das fábricas, gerando uma superpopulação de trabalho.” (MOTA, 

2010, PAG. 103), significa refletir sobre os impactos tecnológicos no local de trabalho e 

do aumento da pobreza, inclusive entre os idosos. 

 

3.2 – As Instituições de Longa Permanência para Idosos em Macaé. 

 

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), constituem a 

modalidade mais antiga e universal do idoso fora da sua família (Araujo, Souza, Faro, 

2010). De acordo com a literatura as Instituições de Longa Permanência (ILP), há 

registros da fundação da primeira instituição pelo Papa Pelágio II (520-590), significa 

dizer que as elas existem a mais de 1.500 anos. 

 Quando surgiram tinham como finalidade, a assistência e o acolhimento a 

pessoas empobrecidas, “mendigos”, crianças abandonadas, órfãos e velhos (Araujo, 

Souza, Faro, 2010). Hoje ainda tem a mesma finalidade, mas elas são separadas por 

categorias ou por idade, por exemplo, as Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) são destinadas para idosos. Crianças e orfãos são acolhidos em abrigos que 

recebem pessoas em situação de abandono. 

Sobre as instituições, de institucionalização a pessoa idosa, de acordo com a 

pesquisa das autoras Camarano e Kanso, realizada entre 2007 e 2009, 65,2% das ILPI 

brasileiras, são filantrópicas, apenas 6,6% são públicas. Minha pesquisa foi realizada em 

duas únicas instituições de caráter filantrópico em Macaé, porque não existe instituição 
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pública em Macaé que abriga pessoas idosas. Ambas tem como modalidade o 

atendimento a pessoa idosa externo ao convívio familiar.  

O Recanto dos Idosos, é uma instituição filantrópica, existe aproximadamente 

há dezessete anos, fundado em 2000, com a iniciativa da Paróquia de São João Batista, 

e tinha o apoio das irmãs da Igreja Católica. Possui sala administrativa, centro médico 

com consultório, serviço de Fisioterapia e sala de repouso para os profissionais de 

Enfermagem.  

Uma área de alimentação composto de cozinha, refeitório e dispensa. O cardápio 

das refeições é elaborado por uma nutricionista. E uma casa destinada à moradia de 

religiosas que orientam pessoas idosas com questões religiosas, mas atualmente está 

desocupada. Vinte e três quartos suítes com 2 camas cada um. Lá existe um grande 

pátio com grama, árvores e uma pequena horta. 

Abrigava em Julho de 2016, 26 idosos. Na frente dos quartos tem uma grande 

varanda com poltronas, com o intuito de aproximar os usuários a realidade de um lar, 

considerando a varanda como local apropriado para receber suas visitas.  

Sua localização está afastada do centro da cidade, a qualidade do ar é melhor, 

principalmente por conta do pátio e a varanda parece trazer mais tranquilidade e 

segurança aos abrigados. 

A instituição parece ser bem organizada e higienizada, tem 1 sala de TV, mas 

tem também TV em cada quarto de uso particular, no refeitório existem quadros de 

cortiça com a foto individual de cada usuário sorrindo e também fotos com todos juntos, 

em grupos, aparentemente felizes, em dias comemorativos. 

O trabalho com as pessoas idosas é realizado por uma equipe multidisciplinar, 

alguns funcionários são cedidos pela prefeitura de Macaé, os outros funcionários são 

selecionados pelo currículo profissional e entrevistados pessoalmente e quando 

conforme necessidade de vagas, são contratados, tem cuidadores de idosos. Também 

recebe alguns trabalhos esporadicamente de pessoas voluntárias ou de grupos religiosos 

que elaboram e põem em prática algumas atividades com os usuários, mas sem 

comprometimento por parte desses voluntários.   

Sobre a Casa do Idoso, também uma instituição filantrópica, que existe há 

aproximadamente 93 anos, foi fundada por cidadãos macaenses com a ajuda dos padres 

e das irmãs da Igreja Católica, que desejavam retirar das ruas as pessoas idosas que se 

encontravam em situação de abandono. 
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 Abrigava em Julho de 2016, 57 pessoas idosas. Os quartos suítes são duplos ou 

coletivos, todos ocupados, há também uma ala com quitinetes que são particulares e o 

usuário fica sozinho, assim, se desejar, o custo da privacidade é de R$ 1.500,00 mensal. 

A organização é dividida pelos seguintes setores: coordenação de assistência ao 

Idoso, coordenação de nutrição, coordenação de farmácia, coordenação administrativa 

financeira, coordenação de patrimônio institucional e coordenação de serviços gerais. 

 Os funcionários são contratados pela própria instituição, possuem qualificação 

técnica para trabalharem com pessoas idosas, tem cuidadores de idosos, os contratos de 

trabalho são realizados através de curriculum, entrevista e indicação de conhecidos. 

Recebe trabalhos voluntários de profissionais de música da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e também recebe festividades, como caridade e solidariedade aos 

usuários que geralmente acontece nos finais de semana por grupos religiosos. 

As louças dos banheiros dos quartos coletivos, parecem ser antigas, as vezes 

com pouca limpeza e odor forte de urina. O pátio é pavimentado, possuem bancos para 

sentar e árvores. Alguns abrigados parecem solitários e não interagem com outros 

colegas.Tem sala de TV, mas não tem TV’S em todos os quartos. 

 

3.3 – Breves reflexões sobre as ILPI’s de Macaé: visitas institucionais. 

 

Minha primeira aproximação foi no período de Junho de 2013 a Dezembro de 

2014, que realizei meu estágio supervisionado em Serviço Social no Pronto Socorro 

Municipal de Macaé. Por conta da inserção neste local, acabei conhecendo a rotina da 

Casa do Idoso (que é a instituição que cedeu parte do espaço para o pronto socorro), e 

assim, criei afeição pelo tema. Por isso, decidir visitar as duas únicas instituições de 

longa permanência em Macaé, com o intuito de realizar entrevistas e coletar dados com 

os usuários e profissionais das instituições. 

Utilizei como forma de pesquisa, as visitas ao campo com observação e 

entrevistas com aplicação de questionários estruturados, escuta qualificada, análise de 

documentos de controle da visita registrada. E técnicas, como a coleta de dados 

entrevistando Assistentes Sociais, usuários, familiares e amigos de pessoas idosas, 

embasando, por fim, em literaturas teóricas, que trouxeram reflexões para que eu 

pudesse apreender a realidade diante da institucionalizados. Sendo assim, foram 

entrevistados 5 familiares, 10 usuários e 2 Assistentes Sociais. 
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Minha primeira visita foi a convite da coordenação, que já sabia do meu 

interesse para pesquisa, para participar, enquanto convidada, da festa Junina no Recanto 

dos Idosos, que aconteceu em setembro de 2016. Ouvimos músicas alegres e um grupo 

de dança estimulava os usuários a participarem da dança, foi tudo muito emocionante e 

alegre. 

Também fui convidada para a festa do dia dos pais, na Casa do Idoso, mas 

considero que os organizadores voluntários cometeram um equívoco, quando levaram 

para tocar músicas evangélicas da Igreja Universal do Reino de Deus, não respeitando a 

liberdade religiosa e o direito de escolha de cada usuário, e trazendo, na minha 

percepção um contexto de tristeza e não alegria aos usuários. 

Em ambas instituições, os cuidadores usam uniformes e estão sempre nas 

proximidades para um pronto atendimento. Comparando a minha pesquisa com a 

pesquisa “Crônica de viagem: um passeio por instituições asilares orientais,” (Concore, 

Ling, 2003), as autoras descrevem o tratamento dos chineses com as pessoas idosas, em 

que culturalmente a pessoa idosa é um indivíduo muito importante e valorizado 

socialmente. 

No Brasil, a decadência do envelhecimento, o desvalor da pessoa idosa consiste 

também no desamparo e a falta de liberdade. Na China, a institucionalização é uma 

opção de escolha para independência, autonomia e segurança, conforme descrevem as 

autoras: 

Neste sistema o estará amparado e livre para desempenhar o papel que lhe é 

geralmente atribuído, de detentor de sabedoria e de memória viva da família 

e da sociedade, ele se torna conselheiro familiar por excelência diante de 

qualquer questão que se coloque para seu grupo, seja de ordem 

administrativa, como as educacionais (educação escolar e aprendizagem da 

tradição), econômicas e de relacionamentos sociais (casamentos, por 

exemplo). (CONCORE, LING, 2003, p. 155) 

 

Em minha pesquisa, pude observar que as instituições funcionam no térreo, 

possuem toda uma equipe de trabalho no cuidado a pessoa idosa, as tarefas das 

instituições não são realizadas pelos usuários. Eles recebem visita médica, existem 

usuários acamados, quando há piora nas condições de Saúde, eles são levados ao Pronto 

Socorro Municipal ou para os hospitais Hospital Público de Macaé (HPM) ou São João 

Batista (HSJB), que recebe verbas federais por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

recebe doações e caridades e também possui uma parte que é particular e atende clientes 

que pagam o atendimento ou que possuem plano de saúde.  
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 No contexto verifico as condições no neoliberalismo, onde a ação estatal limita a  

operacionalização e efetividade da Política de Assistência Social. Pois atende os 

impossibilitados de sobreviver em uma ação seletiva do Terceiro Setor, peneiramento ao 

máximo, no intuito de escolher pessoas que demonstram maior situação de 

vulnerabilidade, expressamente verificamos que não há lugar para todos, contribuindo 

para a exclusão de pessoas. 

 Considero importante que se a pessoa idosa for abrigada, a instituição deve 

contribuir e garantir a sua qualidade de vida, isso pode contribuir positivamente para a 

recuperação da sua saúde e sua autonomia, mas o que verifico é que as estruturas físicas 

não apresentam essas condições e nem privacidade ao usuário institucionalizado. 

Baseado somente em padrões para sua funcionalidade, que direciona suas vidas ao 

isolamento social e à diminuição gradativa das condições físicas e mentais.   

 Ressalto que são condições para a institucionalização: idosos com um único 

filho ou sem filhos, morando sozinho, sem referência familiar, idosos que não possuem 

vínculos com seus familiares, idosos com limitações relacionadas a saúde, com doença 

crônicas degenerativas, idosos que se encontram em situação de pobreza e vulneráveis 

socialmente. 

Existe predomínio da falta do suporte por parte do Estado, falta de condições 

econômicas e suporte familiar em grande parte dos acolhidos. Diante desta situação, 

quando institucionalizados, as pessoas idosas estão desprendidas da sociedade, vedadas 

por formalidade e sistema burocrático, são cidadãos separados dos seus direitos de 

individualidade e privacidade, isolados do mundo exterior. 

Nessas instituições, as mulheres se apresentam em número maior, são 

analfabetas, solteiras ou viúvas de seus companheiros, trabalharam, mas não 

conseguiram ter casa própria, enfrentaram o desemprego.  Grande parte das pessoas 

idosas dependem dos cuidadores, estão ali para receber cuidados, são acamados, 

possuem dificuldades de locomoção ou deambulam com dificuldades.  

 As pessoas idosas quando institucionalizadas se veem em um compartimento 

fechado, um espaço com divisões, eles apresentam imagem de tristeza e solidão que se 

agrega a pobreza e abandono, tendo como consequência o afastamento do seu convívio 

social e familiar.  

Quando acontece o processo de institucionalização, ele pode se expressar em 

diferentes formas de enfrentamento: uma mudança no seu estilo de vida, onde precisa 
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construir laços de amizade com pessoas desconhecidas e isso também pode trazer 

impactos no seu estado emocional. Exemplo disso, foi que ao se depararem com minha 

presença na instituição, os lúcidos sentiram a necessidade de conversar, cantaram, 

contaram-me momentos felizes de suas vidas. 

Muitos deles diante destas situações, tornam-se pessoas depressivas, 

consideram-se abandonados e rejeitados, ficam abatidos e aguardam a hora da sua 

morte. O ato da institucionalização oculta a passivização das famílias no enfrentamento 

da Questão Social relacionada a pobreza.  

Mesmo com todas essas fragilidades institucionais, existe ainda uma fila de 

espera com pedidos para se admitir pessoas idosas. O aumento da longevidade amplia o 

número de famílias com pessoas idosas no país. A institucionalização deveria estar 

amparada em uma opção que apresentasse qualidade para uma velhice digna, deveria 

ser a última alternativa dos serviços sociais oferecidos pela rede de atendimento. Mas, 

na ausência de instituições estatais que ofereçam esses serviços, o Terceiro Setor tem 

instaurado as suas ações. 

Vale dizer, que instituições filantrópicas são isentas de alguns impostos, podem 

receber doações desde a sua origem e podem aceitar trabalhos voluntários ou 

profissionais cedidos pela prefeitura ou Estado. E ainda, retêm 70% da renda da pessoa 

idosa e o restante 30% fica com a família que fica ciente que é para alguma necessidade 

do familiar como, por exemplo, medicamentos. 

 Muitas pessoas realizam trabalhos voluntários nas instituições pesquisadas. Os 

usuários dentro da instituição são vistos para o público externo como “vítimas daquela 

situação,” e por isso são merecedores da bondade alheia. Isso quer dizer que a sociedade 

se responsabiliza pelo que o Estado não cumpre, como forma de solidariedade.  

 Outro ponto importante, diz respeito a participação do democrática da pessoa 

idosa, que se traduz objetivamente no Conselho do Idoso tem como objetivo a 

promoção e proteção a um grupo específico: a população idosa, mas na totalidade 

podemos refletir porque a lei favorece a um determinado grupo, se democraticamente 

deveríamos ser todos iguais e usufruir dos mesmos direitos, não haveria necessidade de 

tantos estatutos.  

  Efetivamente, as políticas públicas direcionadas a idosos, Lei Orgânica da 

Saúde, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional da pessoa idosa, estão inseridas dentro 
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do Neoliberalismo, que prioriza demasiadamente a questão econômica e a vida social é 

fragilizada e subordinada aos interesses do desenvolvimento do capital. 

 Muitas vezes, a dificuldade de utilizar os serviços públicos é imensa e as pessoas 

somente aguardam por ele, porque não possuem condições de pagar os serviços 

particulares. Os programas e projetos sociais, não resolvem os problemas porque são 

pensados individualmente com valorização técnica e sem experiência política. 

 Para que a efetivação seja realmente garantida será de extrema importância o 

investimento o do Poder Público na expansão das políticas sociais, evitando que sejam 

feitos cortes nos gastos públicos voltadas para o atendimento dos trabalhadores 

brasileiros. 

No entanto, a Política de Assistência Social focaliza o atendimento a um perfil 

das famílias brasileiras, que são os pobres, miseráveis, inaptos a produzir e também os 

desempregados, que significa dizer que é um contingente de pessoas que não tem acesso 

aos bens socialmente produzidos. 

 Mulheres se vêm obrigadas a estar inclusas na superexploração, assumindo 

dupla jornada de trabalho, tendo que vender sua força de trabalho para sobreviver e ao 

mesmo tempo realizando as atividades domésticas. Não temos tempo com os cuidados 

da nossa família, e assim a mulher também precisa reduzir a quantidade de filhos. 

Conseqüentemente, também se reduz a possibilidade para que o filho possa 

cuidar dos seus pais envelhecidos, como também o filho único sem condições 

financeiras, tem menos possibilidades de cuidar da pessoa idosa, que diante disso, pode 

tornar-se um fardo para a família. 

 É essencial reconhecer que é importante o vínculo afetivo na vida da pessoa 

idosa com a família, parentes e amigos, mas também é necessário refletir o que muitas 

vezes se encontra ocultado no fato das pessoas idosas conviverem com seus filhos, não 

significa dizer que estes serão respeitados e amados, nem ausência de maus tratos. 

 A desresponsabilização do Estado com os cidadãos, a falta da garantia dos 

direitos, o desemprego, faz com que as famílias tenham sobrecargas nas questões 

relacionadas ao envelhecimento. Elas poderiam ficar com a pessoa idosa, se houvesse 

ampliação nas políticas de assistência voltadas para o atendimento domiciliar, como por 

exemplo, o hospital-dia. 

 Os familiares e amigos de pessoas idosas se encontram envolvidos na trama do 

processo da pauperização de trabalhadores, consideram que as pessoas idosas são bem 
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cuidadas e institucionalizam os entes queridos como forma de enfrentamento à pobreza, 

pois não possuem condições econômicas ou recursos necessários para mantê-los em 

casa. 

 Além disso, considero muito importante que para a pessoa idosa,  melhor viver é 

na sua própria casa, junto com sua família ou com amigos, se a casa em que viver, puder 

promover o bem estar físico, mental e social das pessoas residentes. Na questão cultural 

considero importante que desde criança, a educação recebida, deve ensinar a valorizar o 

idoso para tentar diminuir a exclusão, o preconceito social, a que são acometidos. 

 Por outro viés, se os programas de assistência fossem aumentados ou houvesse 

mais alternativas de assistência, poderia possibilitar a permanência da pessoa idosa em 

seus lares, mesmo quando perdessem suas funcionalidades físicas e mentais. As 

enfermidades crônicas e degenerativas se adicionam as condições de extrema pobreza. 

 De acordo com as respostas das Assistentes Sociais do Recanto dos Idosos 

Maria Dalva Raposo, a instituição possui um quadro de funcionários contratados pela 

própria instituição, alguns são cedidos pela prefeitura e também conta com alguns 

grupos religiosos da comunidade que fazem algumas atividades de lazer, mas fazem 

esporadicamente. 

 A instituição também enfrenta dificuldades financeiras, trabalha em situação 

precária, está sem Psicólogo atualmente, o que também impede o acolhimento de mais 

pessoas idosas, porque encontram-se debilitados e necessitam de mais atenção dos 

profissionais de saúde e dos cuidadores. 

 E de acordo com as respostas da Assistente Social da Casa do Idoso, a 

instituição também possui funcionários contratados pela própria instituição, que são 

profissionais qualificados, mas também conta com a ajuda de trabalhos voluntários. A 

Casa do Idoso também enfrenta dificuldades financeiras que dificultam o acolhimento 

de mais pessoas idosas. 

 

3.4 – Dilemas e desafios do Serviço Social na institucionalização da pessoa Idosa. 

 

A prática profissional do Assistente Social é determinada pelas condições 

objetivas e subjetivas. Considerando, portanto, que as condições objetivas dizem 

respeito à dinâmica do cotidiano, que é externo ao controle pessoal, ou seja, as 

expressões que emanam da relação contraditória entre o capital e o trabalho e por 
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consequência as correlações de força das instituições e do Estado, tanto com a 

população usuária, quanto com o profissional. E as condições subjetivas relativas ao 

empenho e disposição do profissional em manter um posicionamento e o exercício 

profissional condizente com o projeto ético-político da profissão.  

Na vida cotidiana se fundamenta a prática dos Assistentes Sociais, pois as 

relações sociais de reprodução e dominação estão concretas e fundamentadas na 

realidade vivida todos os dias pelas pessoas, e na vida cotidiana, “é nesta vida que 

contém a totalidade e nela se processam muitas das mediações entre o particular e o 

global, entre o singular e o coletivo” (Brant de Carvalho,2012, p. 51). 

 A atuação profissional é, em sua maioria, sobre todas as formas e necessidades 

humanas da classe mais empobrecida, pessoas que se encontram em vulnerabilidade 

social (miséria, fome, abandono, falta de moradia, desemprego). Seguidamente atua 

como mediador na relação de dominação da população e o Estado, onde há um conflito 

de classes, de um lado trabalhadores que necessitam vender sua força de trabalho no 

mercado. 

 Grande parte dos trabalhadores recebem salário equivalente apenas a sua 

sobrevivência, e do outro lado os donos dos meios de produção, apropriam a riqueza 

produzido pelos trabalhadores.  

As atividades desenvolvidas pelo Serviço Social se traduzem em mediações em 

virtude das relações determinações existentes entre uma classe e outra e ingerida pelo 

Estado. Assim, os usuários que necessitam de atendimento são atendidos em uma rede 

de serviços, em locais distintos, fazendo com que a pobreza e a velhice, ou ainda a 

pessoa idosa pobre, seja tratado de forma fragmentada por diversas políticas sociais que 

sequer dialogam ao tratar de um mesmo usuário. Quer dizer existe um endereço 

diferente para cada necessidade apresentada, sendo isto uma forma de distorcer as 

necessidades humanas quando separadas em partes. 

 Assim, Brant de Carvalho chama a atenção para que o Assistente Social tome 

cuidado para não se tornar um profissional alienado. É de extrema importância o 

conhecimento teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, embasados no 

Projeto Ético Político, com apreensão crítica da realidade que envolve os sujeitos e o 

poder de interferência que mantém o Estado como regulador. 

 Pois o profissional tem como horizonte o cotidiano dos grupos sociais 

empobrecidos, onde busca minimizar a opressão, os conflitos e a desigualdade social 
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que estão presentes na realidade social brasileira, garantindo aos usuários direito ao 

acesso aos bens e serviços do Estado. 

A prática profissional tem em sua origem na natural busca de subsistência e 

existência em sociedade efetivada por indivíduos e grupos sociais, estes elaboram e 

realizam uma prática social nascida de suas possibilidades de compreensão e 

intervenção na realidade com vistas à satisfação mais plena de suas necessidades e 

motivações. (Brant de Carvalho, 2012, pag. 58) 

 Tanto os usuários, como a prática profissional pode apresentar variações, a 

prática se determina por relações de interesses, motivações, intencionalidade, a práxis 

social se efetiva em uma direção reflexiva para uma ação dinâmica que se efetiva no 

coletivo das relações entre os homens e a sociedade. 

 Também é importante que a prática profissional não seja neutra, a neutralidade 

pode contribuir para no fortalecimento do desenvolvimento do sistema capitalista, como 

mencionei antes a prática deve ter em sua base a visão crítica da realidade histórica 

brasileira, buscando sempre a liberdade, a autonomia dos sujeitos envolvidos, a 

emancipação da classe oprimida. 

O trabalho profissional do Assistente Social requer uma maior apreensão a 

realidade social e o enfrentamento dos indivíduos nas expressões da Questão Social no 

envelhecimento. Realizando uma reflexão crìtica que se afaste do conservadorismo e 

apreenda a influência do Capitalismo na vida dos sujeitos sociais. 

 Seu perfil profissional deve se afastar de abordagens tradicionais e 

funcionalistas, não deve participar das práticas que reforçam as práticas conservadoras 

que tratam as expressões da Questão Social relacionadas ao envelhecimento, de forma 

que acaba por culpabilizar o próprio usuário, sempre buscando a autonomia e a 

emancipação humana, na garantia e na defesa dos direitos que foram conquistados pela 

classe trabalhadora. 

E o processo de trabalho do Assistente Social, está inserido em um sistema 

burocrático, os serviços públicos são administrados pelo Estado, remetendo uma grande 

oferta de serviços públicos, aparentemente organizados, com o intuito de garantir 

apenas o sistema de compra e venda de mercadorias. 

Compete ao Serviço Social na prática profissional a atenção e atendimento a 

pessoa idosa, identificando, realizando denúncias e intervindo nos casos de 
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discriminação, negligência, maus tratos, violação de direitos e outros tipos de violência 

que as pessoas idosas estão expostas, principalmente por familiares ou amigos. 

De acordo com as respostas das Assistentes Sociais das instituições pesquisadas, 

na institucionalização da pessoa idosa, compete ao Serviço Social: 

 Orientar familiares e amigos dos idosos; 

 Fazer encaminhamentos; 

 Realizar cadastros pela demanda de internações; 

 Visitas domiciliares ou hospitalares; 

 Avaliação para acolhimento, acompanhamento e adaptação dos admitidos;  

 Estimular a pessoa idosa para participar das atividades institucionais, quando 

institucionalizados; 

 Organizar e convocar para as reuniões a família ou amigos, com finalidade da 

manutenção do vínculo cuidando para que todos tenham assistência com 

dignidade, conforme o Estatuto do Idoso e o regimento interno da instituição; 

 Coordenar campanha para trabalhos voluntários; 

 Orientar em relação a encaminhamentos e funeral. 

 

É importante destacar que o vínculo de trabalho de umas profissionais é de 

voluntariado (há 16 anos). Mas, a instituição dispõe de mais uma Assistente Social, 

cedida pela prefeitura de Macaé. Enquanto que na outra instituição, a Assistente Social 

é celetista, e está na unidade há cinco anos.  

Segundo elas, os desafios das Assistentes Sociais encontrados neste espaço é que a 

instituição enfrenta dificuldades financeiras e não pode acolher a todas as pessoas idosas 

com demanda de internação, o Recanto dos Idosos está sem Psicólogo e a idade 

avançada das pessoas idosas já institucionalizados exige maiores cuidados. Isso quer 

dizer que, não há vaga para todos que necessitam e a instituição trabalha em condições 

precárias, além de requerer na maior parte do tempo a inserção de voluntários nas 

atividades da casa.  

Em uma das instituições, a Assistente Social deixa claro o caráter dos voluntários da 

unidade. Apontando que estes ficam responsáveis pelo lazer dos usuários, porém não há 

qualquer assiduidade destes a rotina da instituição. Percebe-se no entanto, ao longo da 

entrevista, que a profissional enfatiza a todo tempo a necessidade de pessoas para 

trabalho voluntário e ainda justifica sua ausência, em virtude da distância da casa com o 
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Centro da cidade. Nesse sentido, podemos perceber que o processo de refilantropização 

da questão social. Atribuindo obrigatoriedade ao fazer solidária da população a questões 

cuja obrigatoriedade é do Estado e é de onde deveria vir a cobrança da profissional, em 

voga.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho de conclusão de curso, apreendo que os trabalhadores 

aposentados e empobrecidos perdem seu valor de uso, pois tem sua vida submetida as 

ordens para o desenvolvimento do capital, em um tipo de organização que impacta 

diretamente na subjetividade. Modificando assim, seus desejos, atitudes, sentimentos, o 

seu querer é diminuído por uma forma focalizada de enriquecimento e lucro da classe 

rica que se apodera da riqueza socialmente produzida. 

Considerados incapazes para o trabalho, pessoas idosas, quando 

institucionalizadas, muitas vezes sem vontade própria e sim como um mecanismo de 

sobrevivência, experimentam junto a este mecanismo, doenças crônicas degenerativas, 

fragilidade física, emocional, financeira e dependência emocional, quebra na autonomia 

e na liberdade. 

O Sistema de Proteção Social brasileiro não atua somente na perda laboral para o 

trabalho ou na perda da condição física, atua principalmente nas condições de vida, 

embasada em uma solidariedade que também é comandada pelo Estado, que tende a 

ocultar o antagonismo de classes, a dominação do capital sobre o envelhecimento. 

Quando a população idosa aumenta, proporcionalmente os programas elaborados 

e pensados para esta população idosa também teriam que ser ampliados, a fim de 

garantir uma velhice digna para o enfrentamento as mazelas sociais, para esta população 

que se apresenta em situações precárias. 

Visitando, observando e realizando entrevistas nas instituições de longa 

permanência de Macaé-RJ, avalio como importante o atendimentos das ações em 

relação a pessoa idosa pode ser realizado por instituições do Terceiro Setor. Embora 

entenda que a obrigatoriedade seja do Poder Público e não podemos desistir de lutar 

para que essa pauta seja efetiva. O que temos observado hoje é o Estado repassando 

verbas para que se execute a política por meio de um conjunto de ações governamentais 

ou não que envolvem uma duplicidade associando o público e o privado na prestação de 

serviços. 

Então, o esforço da privatização e a retirada do Estado na garantia dos direitos 

sociais reforçam que o que é público é ruim e o que é privado é benéfico para as 

necessidades apresentadas pelos trabalhadores.  
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As políticas sociais implementadas à pessoa idosa, o Estatuto do Idoso, a Lei 

orgânica da Saúde, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa são marcadas por uma 

sucessão de lutas pela classe trabalhadora, entretanto, não se concretizam porque 

contraditoriamente o desenvolvimento econômico transformou os espaços dos 

conselhos em locais de reafirmação ideológica para que o Estado propõe e não um 

espaço democrático, de escuta e possibilidades atendimento real as demandas trazidas. 

Estes espaços dos conselhos, deveriam ser democráticos e universais, mas 

também potencializam estratégias para desresponsabilizar o Estado com a sociedade, 

onde ficam evidentes os interesses e privilégios da classe dominante no controle das 

relações sociais, que cumpre uma universalidade apenas aparente. 

 Então, as desigualdades sociais são acentuadas no trabalhador envelhecido, que 

não tem suas necessidades atendidas, porque estas necessidades estão submetidas ao 

atendimento dos direitos mínimos para idosos, familiares ou amigos, que também 

enfrentam o desemprego e a pobreza. Na institucionalização, o trabalhador aposentado, 

empobrecido e doente, tem a aceitação de sua condição e ainda se sente culpado pela 

situação em que vive.  

Seria muito importante que a institucionalização na velhice pudesse oferecer aos 

trabalhadores uma melhor qualidade de vida, mas o que verifiquei foi a falta de suporte 

do Estado, falta de condições econômicas, ausência de suporte familiar, ausência do 

convívio social, falta de garantia no direito a liberdade e ou de escolha.  
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ANEXOS 

 

Anexo A- QUESTIONÁRIOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso II 

Professor(a) orientador (a): Ionara dos Santos Fernandes 

Discente: Márcia Valéria Oliveira da Silva Albino 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS EM MACAÉ-

RJ: POLÍTICA, LEI E OPERACIONALIDADE 

Elaboração de material para pesquisa de campo 

Instituição: Casa do Idoso 

Endereço: Rua Luiz Belegard, nº 540 Imbetiba – Macaé/RJ Tel.: 2762-1787 

Instituição: Recanto dos Idosos Sagrado Coração de Jesus 

End.: Rua Afrânio Antônio da Costa, 1982 – Bairro: Barreto, Macaé/RJ   

Tel.: 2759-4208  

 

 

 

 



63 

 

QUESTÕES PARA ENTREVISTAS NO RECANTO DOS IDOSOS E CASA DO 

IDOSO 

Usuários 

1- Nome, Idade, natural de qual cidade? 

2- Quanto tempo está na instituição? 

3- Por qual motivo está na instituição? 

4- Quais as atividades que são desenvolvidas aqui? 

5- Do que gosta mais de participar? 

 

6- Como são as condições do asilo quanto à: 

 

 Estrutura  

 

 Alimentação 

 

 Cuidados com higiene e saúde 

 

7- Estudou até qual nível de ensino: primário ( ), ensino médio ( ) ensino 

superior ( ) ou não estudou ( ) 

 

8- Profissão que exerceu: 

 

9- Apresenta algum problema de saúde? Tem tido acompanhamento médico e 

psicológico? 

 

10-   Quais os familiares o visita e em qual frequência? Quando surge uma 

necessidade, pode ser relacionada a alguma situação material, ela é atendida pelo 

familiar? 
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Familiares 

 

1. Nome, idade e parentesco: 

 

2. Quais os problemas enfrentados pela família que ocasionaram a 

institucionalização do/a idoso/a? 

 

3. Quando o/a idoso/a permanecia em casa como era o acesso e o atendimento aos 

serviços públicos da região? 

 

4. Quais as dificuldades que ainda permanecem com relação a 

institucionalização//tratamento do/a idoso/a?  

 

5. Qual a opinião sobre a instituição? 

 

6. No domicílio antes habitado pelo/a idoso/a quantas pessoas moram e quantos 

trabalham? 

 

7. De qual cidade é proveniente a família? 

 

8. Há interesse que a pessoa idosa retorne para casa? Quais são as dificuldades para 

que isso ocorra? 

 

9. Como foi realizado o processo para que o idoso(a) fosse acolhido na instituição 

(em relação a condições estabelecidas e tempo de espera)? 

 

10. Com quem fica o salário do idoso (a) e se ele possui algum patrimônio, como 

casas ou recebe alugueis?   
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Assistente Social 

 

1. Nome: 

 

2. Desde quando atua na instituição? 

 

3. Quantos idosos estão institucionalizados? 

 

4. Como se organiza a Instituição na estrutura e na gestão do atendimento? (vagas, 

condições de atendimento, recursos humanos, etc..) 

 

5. De que forma é realizada a seleção de pessoas para trabalharem na instituição? Os 

profissionais possuem qualificação técnica para atenderem as necessidades dos Idosos? 

Tem profissionais que trabalham como voluntários?  

 

6. Quais as atividades desenvolvidas para a população idosa e qual o objetivo? 

 

7. Quais as questões hoje enfrentadas pela instituição que dificultam o atendimento 

da população idosa? 

 

8. Na sua avaliação quais os motivos principais que levam a família procurar a 

instituição para abrigar o/a idoso/a? 

 

9. Quais critérios e procedimentos para que o/a idoso/a seja acolhido/a na 

instituição? 

 

10.  Em relação á demanda de atendimento, vagas e qualidade do serviço prestado 

aos usuários como o Serviço Social intervém e contribui nestas questões? 

  

11.  No que diz respeito aos recursos financeiros da instituição quais são as fontes e 

repasses?   
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12.  Quais as atividades desenvolvidas pelo Assistente Social no cotidiano do seu 

trabalho? Existe um trabalho de equipe multidisciplinar? 

 

13.  Como você avalia as suas condições de trabalho e salariais?  
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Anexo B – REDE DE SERVIÇOS QUE ATENDE AOS IDOSOS E SEUS 

FAMILIARES EM MACAÉ NA SAÚDE E ASSISTÊNCIA: 

 

Ambulatório do Asilo 

Endereço: Rua Luiz Belegard, nº 540 Bairro: Imbetiba 

Tel.: 2772-7442 

Especialidades Médicas: Ortopedia, Cardiologia, Otorrinolaringologista, Neurologia 

(adulto), Endocrinologia, Urologia, Dermatologia, Reumatologista, Nutricionista. 

Marcação: 2ª feira, 3ª feira, 5ª feira e 6ª feira 

De 09:00 horas as 18:00 horas 

Documentos necessários para marcação de consultas: 

Cartão do SUS*, Identidade e Encaminhamento Médico 

 

Atendimento domiciliar - PADT Programa de Assistência Domiciliar Terapêutica 

Endereço: Rua Tenente Coronel Amado n°239 sala 203 

Tel.: 2772-4985 

Atendimento a Pessoas acamadas e com dificuldades do serviço ambulatorial 

Profissionais: Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudióloga, Médico, Nutricionista, 

Psicologia, Serviço Social. 

 

Assistência a Idosos - PAISI - Programa de Atenção Integral a Saúde do Idoso 

Endereço: Rua Dr. Bueno n°190 Centro 

Tel.: 2759-9504 

Atendimento a Idoso 

Profissionais Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudióloga, Médico, Nutricionista, 

Palestras, Psicologia, Serviço Social, Terapia do oprimido, Terapia Ocupacional. 

 

 

Associação dos Aposentados (ASSAPEN) 

Endereço: Rua Dr. Francisco Portela, nº 451 Centro. 

Tel.: 2759-0814 

Atendimento a Associados e Idosos 
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Profissionais: Clínico Geral, Urologista, Geriatra, Cardiologista, Dentista. Serviço 

Social 

 

Aquisição de Fraldas, Cadeira de Rodas e Cadeira Higiênica 

Encaminhar o usuário com a declaração do médico, cartão do SUS, ao Centro de 

Controle e Avaliação (0800). 

O responsável também poderá abrir o processo 

Rua Benedito Lacerda, nº 10 – Centro 

Procurar o protocolo com os seguintes documentos: CPF, Identidade, os 3 últimos 

comprovantes de residência, se não estiver em nome próprio precisa comprovar o 

vínculo.  

 

AMADA -  Associação Macaense do Deficiente Auditivo 

Endereço: Rua Barão de Mauá, nº 46 Bairro Centro (prox. ao INSS) 

Tel.: 2765-1306 

 

Barracão – Centro de Especialidades Médicas Dr. Moacyr Santos 

Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 390 Bairro Miramar 

Tel.: 2796-1685 ou 2796-1661 

Documentos necessários para marcação de consultas: 

Cartão do SUS*, Carteirinha do Barracão** e Encaminhamento Médico 

**Para fazer a Carteirinha do Barracão é necessário levar os seguintes documentos: 

Cartão do SUS*, CPF, Identidade e comprovante de residência. 

Dias de marcação e especialidades médicas: 

Segunda-feira: Urologista, Dermatologista, Clínico Geral, Nutricionista 

Terça-feira: Angiologista, Gastroenterologista, Alergista e Neurologista 

Quarta-feira: Cardiologista, Oftalmologista, Otorrinolaringologista 

Quinta-feira: Ortopedista, Reumatologista, Endocrinologista, Pequenas Cirurgias 

Sexta-feira: Pneumologista, Proctologista, Fonoaudiólogo, Nefrologista 

Para fazer o cartão do SUS* é necessário comparecer ao Centro de Controle e 

Avaliação levando CPF, Identidade e Comprovante de Residência. 

 

(CATAN - Coordenadoria da Área de Técnica de Alimentação e Nutrição) 
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Aquisição de farinha nutricional 

Endereço: Rua Luiz Belegard, nº 139 Imbetiba 

Tel.: 2759-1024 \ 2762-8771 

Atendimento a Gestantes, adultos, idosos e crianças de baixo peso 

Equipe Enfermagem Nutricionista Serviço social 

Documentos para fazer o cadastro para avaliação nutricional: comprovante de 

residência, cópia da Identidade, encaminhamento médico. 

 

Casas de repouso para idosos: 

1 - Casa do Idoso 

Endereço: Rua Luiz Belegard, nº 540 Imbetiba 

Tel.: 2762-1787 

2 – Recanto dos Idosos Sagrado Coração de Jesus 

End.: Rua Afrânio Antônio da Costa, 1982 -  Bairro:  Barreto 

Ref.: Atrás do Centro de Convenções 

Tel.: 2759-4208 

Centro de Referência do Diabético 

Endereço: Rua Doutor Bueno, nº 267 – Bairro: Imbetiba 

Tel.: 2796-1015 

Documentos necessários para marcação de consultas: 

Cartão do SUS*, CPF, Identidade e Encaminhamento Médico 

 

Centro de Convivência do Idoso 

Endereço: Rua do Caminho, sem nº - Bairro: Ajuda de Baixo 

Tel: 2765-0593 

Documentos necessários para marcação de consultas: 

Cartão do SUS*, CPF, Identidade, comprovante de residência e Encaminhamento 

Médico 

Marcação de consultas todos os dias das 08:00 h as 16:00 h. 

Obs.: Tem convênio com a UFRJ, atende a toda população. 

Especialidades Médicas: Pneumologista, Neurologista, Cardiologista, Dermatologista, 

Endocrinologista, Hematologista, Clínico Geral, Pediatria, Geriatra, Fisioterapeuta, 

Psicólogo, Ambulatório.  
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Atividades: Academia, Artesanato, Corte e Costura, Oficinas, Pinturas em Tecidos, 

Teatro, Estimulação cognitiva, Ginástica, Acumpultura 

 

CEMEAS 

Endereço: Praça Nagib Mussi s/n Praça Principal do Aeroporto 

Tel.: 2791-1780  -    2791-9008 

Atendimento a Famílias em vulnerabilidade, Cidadania e artes, Esforço escolar, Esporte, 

Pedagogia, Psicologia 

 

Atividades 

O Cemeaes oferece à comunidade e aos servidores atividades para o bem-estar e a 

saúde. Entre elas, natação, hidroginástica, ginástica, alongamento, futsal, vôlei, 

psicomotricidade, psicopedagogia, fonoaudiologia, assistência social, psicologia, 

atividade aquática adaptada, psicomotricidade aquática e musculação. 

 

Para se inscrever, basta procurar o Cemeaes mais perto de casa, das 8 às 17h, levando o 

documento de identidade (RG), comprovante de residência, uma foto 3x4 e atestado 

médico (para atividades esportivas) e encaminhamento médico.  

As unidades do CEMEAS são as seguintes: 

Centro: Rua Nova Aurora, nº 71; 

Imbetiba: Rua Dr. Bueno, nº 344; 

Barra: Rua Hildebrando Alves Barbosa, nº 352; 

Córrego do Ouro: Rua Eduardo Motta, s/nº; 

Centro de Convivência do Idoso – CCI: Estrada do Caminho, s/n - Ajuda de Baixo.  

 

Centro Municipal de Reabilitação 

Endereço: Rod. Amaral Peixoto, 275 Bairro: Miramar 

Tel.: 2796-1097 \ 2772-5528 

Serviços de Fisioterapia geral e respiratória, RPG, Osteopatia, Massoterapia, 

atendimento médico, Fonoaudiologia, Exames 

 

CEO - Centro de Especialização Odontológica 

Endereço: Rua Velho Campos, nº 577 Centro 
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Tel.: 2796-1364 /2762-0539 

Atendimento crianças a partir de 4 anos, adultos, idosos e pacientes especiais 

Profissionais Endodontia, Periodontia, Peri pediatria, Raios-X, Sala de esterilização, 

Tratamento de canal 

Confecção de Próteses e Dentaduras 

Necessita de encaminhamento do dentista. 

As consultas são marcadas a partir das 9 horas de manhã. 

 

 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

Endereço: Rua Francisco Portela nº 456 Centro 

Tel.: 2796-1507    /    2796-1102   /   2796-1550 

Atendimento a população com direitos violados, Negligência, maus tratos ou suspeita 

de maus tratos a idosos. 

Equipe Educadores Sociais, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social 

 

Farmácia Municipal Popular Central 

Endereço: Rua Velho Campos, nº 625 Centro 

Tel.: 2796-1096 

Horário de funcionamento: de Segunda-feira a Sexta-feira de 09:00 horas as 17:00 horas 

Medicamentos especiais (Transfundidos, Hemodiálise, Hepatites)  

Medicamentos controlados. 

 

Farmácias particulares com programas que fornecem medicamentos de caráter 

social: 

  Atende a pacientes que sofrem de hipertensão arterial (pressão alta) ou diabetes 

podem adquirir gratuitamente o medicamento para o tratamento, em sete farmácias 

particulares de Macaé. A medida é garantida pelo Programa Saúde Não Tem Preço, do 

governo federal. 

Os medicamentos podem ser retirados nas farmácias com o selo da Farmácia Popular do 

Brasil que além de gratuitos, também vendem a preços baixos medicamentos para 

doenças como asma, renite, Mal de Parkinson, Osteoporose e Glaucoma.  
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Para receber os medicamentos é necessário apresentar CPF, um documento com foto e a 

receita médica (emitida até 120 dias). Idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção 

podem ser representadas por um responsável com procuração. 

Farmácias conveniadas em Macaé 

Drogaria Pacheco - Av. Rui Barbosa, Nº 653, Centro 

BraSeg Drogaria - Rua Marechal Deodoro, 272, Centro 

Drogaria Macaé - Av. Rui Barbosa, 1336, Centro 

Drogaria Max - Av. Rui Barbosa, 795, Centro 

Drogaria Viva Mais - Rua Silva Jardim, Nº 17 - Loja 01, Centro 

Drogaria Pacheco - Av. Rui Barbosa, N°296, Centro 

 

Órtese e Prótese  

O serviço de órtese e prótese da Secretaria de Saúde funciona no Ginásio Poliesportivo 

e trabalha com avaliação, moldagem e distribuição de equipamentos como andadores, 

sapatos, coletes, bengalas, muletas. 

Para ter acesso, os pacientes ou familiares precisam se dirigir à Coordenadoria de 

Controle, Avaliação e Auditoria, situado à rua Benedito Peixoto, 10, no Centro. O 

usuário deve levar originais e três cópias da Carteira de Identidade, CPF, cartão do SUS, 

comprovante de residência com CEP específico da rua e laudo médico.  

 

Posto de Saúde - Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas 

Endereço: Rua Tenente Coronel Amado, sem nº - Bairro: Centro 

Tel.: 2796-7996 

Marcação de consultas, exames laboratoriais e de imagem todos os dias a partir de 

07:00 horas. 

Especialidades Médicas: 

Angiologista, Cardiologista, Clínico Geral, Dermatologista, Endocrinologista, 

Gastroenterologista, Ginecologista, Hematologista, Homeopatia, Infectologista, 

Nefrologista, Neurocirurgião, Nutricionista, Ortopedista, Psicologia, Reumatologista, 

Urologista 

Documentos necessários para marcação de consultas: 

Cartão do SUS*, Carteirinnha do Jorge Caldas*** e Encaminhamento Médico 

***Documentos para fazer a Carteira do Jorge Caldas  
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Cartão do SUS*, CPF, Identidade e comprovante de residência. 

 

PSA – Pronto Socorro do Aeroporto 

Endereço: Rua Curucambo, sem nº - Bairro: Parque Aeroporto 

Tel.: 2762-7095 ou 2793-0656 

Documentos necessários para a marcação de consultas: 

Cartão do SUS*, Carteirinnha do PSA**** e Encaminhamento Médico 

****Documentos necessários para fazer a Carteirinha do PSA: 

Cartão do SUS*, CPF, Identidade e comprovante de residência e Encaminhamento 

Médico. 

Dias de marcação e especialidades médicas: 

Segunda-feira: Cardiologista 

Terça-feira: Nutricionista, Ortopedista 

Quarta-feira: Ginecologista, Dermatologista, Endocrinologista, Neurologista 

Quinta-feira: Pediatria, Psicologia, Psiquiatria 

Sexta-feira: Geriatra, Nefrologista 

 

PSM – Pronto Socorro Municipal 

Endereço: Rua Américo Peixoto, sem nº  - Bairro: Imbetiba 

Tel.: 2762-9499 

Atendimento de Urgência e Emergência 

 

Subsecretaria do Idoso 

Endereço: Rua do Caminho, sem nº - Bairro: Ajuda de Baixo 

Tel: 2796-1136 

- Proporciona meios e condições necessárias para a promoção, proteção, assistência e 

defesa dos idosos; 

- Assegura os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade; 

- Executa ações, programas, projetos, eventos, campanhas e serviços que promovam a 

integração e participação efetiva do idoso na sociedade, bem como junto as novas 

gerações; 
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- Desenvolve programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos para 

proporcionar ao idoso atividades físicas, laborativas, produtivas, recreativas, culturais, 

associativas e de educação para a cidadania; 

- Atende aos idosos em situações de emergência, acamados e não acamados, através de 

material de doação e cessão, fazendo encaminhamentos a outros órgãos municipais, 

estaduais e federais, de acordo com as competências, após análise dos casos. 

 Atendimento: De segunda a sexta, das 9h às 17h 
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Relação dos grupos de Terceira Idade em Macaé 

Serviços oferecidos aos idosos: Artesanato, Pintura, Ginástica, Dinâmica, 

Aconselhamento, Alongamento, Bingos 

 

1 – Grupo Alvorecer – Miramar 

Coordenadora: Tereza da Paixão 

Tel.: 2770-4374  /  99966-3373 

Local: Barracão da Prefeitura no Bairro Miramar 

Reunião: Sexta-feira 

 

2 – Grupo Amanhecer – Linha Vermelha 

Coodenadora: Maria Gregório 

Tel.: 2765-2069 / 99922-6690 

Local: Clube da Melhor Idade na Linha Vermelha 

Reunião: Quarta-feira 

 

3 – Grupo Amor - Parque Aeroporto 

Coodenadora: Jurema 

Tel.: 2762-9188 

Local: Praça do Pinche, ao lado do Colégio Zelita Rocha 

Reunião: Quinta-feira 

 

4 – Grupo Amizade – Praia Campista 

Coodenadora: Anna Maria Faveta 

Tel.: 2762-7062 / 999221-1628 

Local: Rua Teixeira de Gouveia na Igreja N. Sª de Fátima, Centro 

Reunião: Terça-feira 

 

5 – Grupo Corações – Morro de São Jorge 

Coodenadora: Sara Noeli 

Tel.: 99906-1394 

Local: Associação de Moradores do Morro de São Jorge (Quadra de Esportes) 

Reunião: Segunda-feira 
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6 – Grupo Despertar – Centro / Lira dos Conspiradores 

Coodenadora: Neri Medeiros de Paula 

Tel.: 2762-4003 / 99227-1924 

Local: Rua do Sacramento na Lira dos Conspiradores 

Reunião: Quinta-feira 

 

7 – Grupo Estrela do Mar / Nova Holanda 

Coodenadora: Jurema Ferreira Maio 

Tel.: 2762-9188 

Local: CRAS da Barra de Macaé 

Reunião: Quarta-feira a tarde 

 

8 – Grupo Feliz Idade - Botafogo 

Coodenadora: Rizete Medeiros 

Tel.: 99233-0276 

Local: CRAS Novo Botafogo 

Reunião: Segunda-feira 

 

9 – Grupo Prosperidade – Barra de Macaé 

Coodenadora: Tereza Paixão 

Tel.: 2770-4374  / 99243-9393 

Local: CRAS da Barra de Macaé 

Reunião: Terça-feira 

 

10 – Grupo Reviver - Ajuda 

Coodenadora: Damiana Proázio 

Tel.: 3051-6307 / 99834-1600 

Local: CCI da Ajuda 

Reunião: Quarta-feira 

 

11 – Grupo Sol Nascente – Virgem Santa 

Coodenadora: Rogéria Nunes Rodrigues 
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Tel.: 99986-8858 

Local: Sala de catequese da Igreja N. S. Aparecida da Virgem Santa 

Reunião: Terça-feira 

 

12 – Grupo Viva Idoso - Lagomar 

Coodenadora: Francisca Leda 

Tel.: 98821-4021 

Local: Av. W 05, 130 esquina da W12 – Na agência dos correios no Lagomar 

Reunião: Quarta-feira 

 

Na região Serrana de Macaé 

 

13 – Grupo Esperança - Sana 

Coodenadora: Zélia Pizzo 

Tel.: 99872-8107  / 98839-3029 

Local: Feira de Artesanato Cria Sana. Arraial do Sana 

Reunião: Quinta-feira 

 

14 – Grupo Esplendor - Trapiche 

Coodenadora: Laurita dos Reis 

Tel.: 99231-6247 /  9814-8293 

Local: Secretaria do Interior - Trapiche 

Reunião: Quarta-feira 

 

15 – Grupo Novos Tempos (Renascer) - Frade 

Coodenadora: Ana Abreu 

Tel.: 99202-2505 / 99801-7669 

Local: Rua Baltazar Rangel, 1272 

Reunião: Segunda-feira 

 

16 – Grupo Serra Verde - Glicerio 

Coodenadora: Katia Maria 

Tel.: 99885-4358 /  99233-7234 
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Local: Antigo Posto de Saúde de Glicério ao lado da Delegacia 

Reunião: Sexta-feira/ Manhã 

 

17 – Grupo União – Corrego D’Ouro 

Coodenadora: Maria Helena 

Tel.: 2793-4442  /  8802-4782 

Local: Rua Principal do Córrego do Ouro – Salão da Igreja Católica 

Reunião: Sexta-feira 

 

Coordenadoria Especial da 3ª Idade de Macaé 

Endereço do CCI – Estrada do Caminho, s/n – Ajuda de Baixo – Macaé/RJ 

Tel./fax: 2796- 1250 

 

 

 

DISQUE DENUNCIA 

DISQUE 100 

 

 

 


