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RESUMO 

 

O presente trabalho traz reflexões sobre a temática das políticas 

públicas voltadas para a Terceira Idade, tendo como objeto de estudo as 

implicações da aposentadoria, da Previdência Social, em particular no contexto 

familiar e no mercado de trabalho, perpassando pela experiência de estágio no 

Programa Feliz Idade, no município de Rio das Ostras-RJ, o qual, em função 

de seu público alvo, colaborou para aguçar a curiosidade sobre o tema.  

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados como 

procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, sendo essa desenvolvida a partir de observações na sede 

administrativa do Programa Feliz Idade e nas reuniões sócio educativas. 
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ABSTRACT  

  

This paper brings reflections on the theme of public policies for the Third 

Age, where the object of study the implications of retirement, Social Security, in 

particular within the family and in the labor market, passing through the 

internship experience in Program Happy age, in Rio das Ostras-RJ, which, 

depending on your target audience, helped to whet the curiosity on the subject.  

To develop the study were used as instruments to literature, documentary 

and field, and this developed from observations in the administrative 

headquarters of the Happy Age Program meetings and educational partner. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tenta elucidar reflexões sobre a temática da Terceira 

Idade, nos âmbitos das Políticas Públicas e tem como objeto de estudo analisar 

as implicações da aposentadoria na sociedade, destacando os contextos 

familiar e econômico. 

Utilizo como um dos embasamentos teóricos a experiência vivida 

durante o estágio curricular, realizado no Programa Feliz Idade, em Rio das 

Ostras, no período de Outubro de 2009 a Julho de 2011, no qual me foram 

apresentadas às diversas especificidades e ao rico debate que o processo de 

envelhecimento, em função de sua complexidade e constante 

desenvolvimento, proporciona e a necessidade de estudos aprofundados de 

diversas categorias concomitantes, uma vez impossíveis de serem 

descortinados apenas no âmbito do Serviço Social.  

Embora a velhice deva ser encarada de forma natural, pois faz parte da 

evolução biológica do homem, esta só se destacou a partir do século XX em 

função dos avanços da ciência, da saúde e as melhorias das cidades que 

refletiram na queda da mortalidade e no aumento da natalidade, tendo como 

principal consequência, em curto prazo, a maior expectativa de vida, e em 

longo prazo, o constante crescimento do número de pessoas idosas vivas. Tais 

fatos contribuíram para a queda da formalização do mercado de trabalho e de 

contribuintes para a Previdência Social, em contrapartida ao crescente número 

de aposentados e pensionistas, mostrando à sociedade e aos seus 

governantes a expressão questão social com a necessidade de aumento de 

serviços públicos. 

Tal impacto atingindo diretamente as políticas públicas provocou novos e 

diversificados arranjos sociais e familiares – uma vez que é na família que recai 

a responsabilidade imediata de cuidar de seus idosos, haja vista ser 

considerada como “provedora de afeto, socialização, apoio mútuo e proteção” 

(CARVALHO, 2005, p.268) e percebida como nicho afetivo e de relações 

necessárias à socialização dos indivíduos,...” (CARVALHO, 2005, p.271).  
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Para comprovar a relevância do tema estudado e as implicâncias na 

sociedade, tomo como exemplo os números divulgados pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, mais atuais, ou seja, a partir do ano de 

2000, quando havia no Brasil 169.779.170 habitantes, sendo 10,1 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais de idade (5,9%). Dez anos depois, em 2010, 

portanto, a população brasileira já se encontrava em torno de 190.755.799 

habitantes, elevando para 15,4 milhões (8,1%) de idosos (IBGE 2010).  

Se essa média de crescimento se mantiver, estima-se que em 2050, ter-

se-á 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, com uma expectativa de 

vida cada vez maior, o que fará com que o Brasil dê o salto expressivo de 16º 

lugar (décimo sexto lugar) para a 6ª (sexta) colocação no ranking mundial de 

envelhecimento populacional, que até pouco tempo, era encarado como 

específico dos países desenvolvidos, em função da expectativa de vida média 

ser de 79 anos, em contrapartida a do brasileiro, por exemplo, que é de 71 

anos.  

Isso gerou o falso entendimento de que o grande contingente de idosos 

se localizaria nos países do primeiro mundo. Porém, de acordo com 

estimativas da OMS – Organização Mundial de Saúde - até 2050, o número de 

pessoas com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento vai passar de 

200 milhões para 1,2 bilhão, perfazendo um crescimento de 600%. Dentro 

dessa perspectiva, contabiliza-se que 3/4 quartos dos idosos do mundo estarão 

em países em desenvolvimento, como o Brasil. (JORNAL DIÁRIO DE SÃO 

PAULO, 29 jun. 2004, apud FRANGE, 2003). 

Na tentativa de melhor elucidação, baseio-me na classificação etária 

definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que embora ciente das 

divergências para se estabelecer precisamente quando se inicia a “Terceira 

Idade”, classificou o envelhecimento em quatro estágios: meia idade de 45 a 59 

anos; idoso de 60 a 74 anos; ancião de 75 a 90 anos, e a velhice extrema de 

90 anos em diante.  

Todavia, para finalidades legais, teve-se que ir além dessa classificação, 

recomendado, então, em 1984, no Relatório do grupo de Especialistas sobre 
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Epidemiologia e Envelhecimento (Serviço Social e Sociedade, nº 70, 2003) que 

nos países desenvolvidos, a inserção nessa categoria acontece partir dos 65 

anos e nos países emergentes, a idade utilizada para essa identificação é 60 

anos, em função de a expectativa de vida média da população ser menor 

nesses países. 

No Brasil, o Decreto nº 1.948/96 que regulamenta a Lei, nº 8.842/94, 

Política Nacional do Idoso, concomitante aos parâmetros internacionais 

também estabelece a idade de 60 anos para a inserção na Terceira Idade. Em 

contrapartida, porém, a maioria dos programas e benefícios públicos brasileiros 

voltados para esse segmento, só tem a inclusão permitida para indivíduos com 

mais de 65 anos, apesar de ser um país em desenvolvimento. 

Face aos parcos recursos financeiros disponibilizados pelos governos 

para a elaboração e implementação de políticas públicas, a criação de critérios 

de elegibilidade para a inclusão nos mesmos se faz passível de compreensão, 

no entanto, independente da expectativa de vida menor nos países em 

desenvolvimento ou dos indecisos padrões brasileiros de elegibilidade, as 

necessidades, mesmo que as mais básicas, não têm idade cronológica para 

acontecerem e precisam ser sanadas. Ou seja, tais mecanismos de seleção só 

têm ratificado as desigualdades sociais existentes, uma vez que independente 

da situação, o indivíduo deverá “aguenta-la mais um pouquinho” até completar 

65 anos de idade.  

O destaque à Previdência Social se dá uma vez que, assim como as 

políticas sociais, não acompanhou o crescimento populacional e demográfico e 

cuja atuação é de forma muito aquém do projeto inicial, não atingindo seu 

público alvo, ou mais comumente, atingindo de forma precária, contribuindo 

para aumentar as dificuldades já existentes dos idosos. Neste contexto, 

sobressaem as imbricações que provoca na relação com o mundo do trabalho 

e nas relações familiares, destacando o efeito “bola de neve” promovida pela 

contradição entre a teoria e a real posição na qual se configura. 

A escolha deste tema se deu através das reuniões sócio-educativas 

oferecidas pelo Programa Feliz Idade e nos Serviços de Assistência em caráter 
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emergencial e pontual, na sede administrativa, nas quais através da 

observação constante foi possível reconhecer um pouco da realidade dos 

idosos riostrenses cuja renda mensal, da maioria dos inscritos, resumia-se em 

aposentadorias, pensões ou benefícios assistenciais, instigando grande 

curiosidade sobre como se deu o processo de concepção e implementação 

dessas conquistas e sua atual concepção.  

Para a apreensão teórica foram utilizadas bibliografias de diferentes 

áreas, tendo como critério a proximidade de debates com o tema, em função 

das dificuldades vivenciadas para encontrar bibliografias pertinentes na área do 

Serviço Social, na biblioteca do Pólo Universitário. No entanto, tal dificuldade 

foi primordial para demonstrar e comprovar que, diante das multifacetadas 

concepções e intrincada complexidade do tema, é impossível de abarcá-lo 

apenas no âmbito do Serviço Social.  

 Optando por iniciar o estudo através de uma viagem ao passado 

tenho o intuito de vislumbrar a velhice nas diversas épocas da história. Assim, 

abordo as diversificadas compreensões filosóficas sobre o idoso através de 

Platão, Cícero, Sócrates, entre outros e aproveito para fazer uma alusão ao 

filme “Êxtase e Agonia”, de 1965, que trata da pintura da Capela Sistina na 

cidade de Roma, por Michelangelo di Ludovico Buonarrotti Simoni, quando 

expressa nesta obra o êxtase da criação do mundo à agonia do apocalipse (in 

www.revistacontemporaneos.com.br). Dessa forma, batizo a 1ª etapa deste 

trabalho de “Estação Êxtase”, tentando ilustrar as fases de respeito, valor e 

consideração dedicados à pessoa envelhecida.  

A fase que vai da Idade Média ao Capitalismo nomeio de “Estação 

Agonia”, pois é o momento em que alguns conceitos começam a sofrer 

modificações e o valor e o reconhecimento à pessoa idosa entram em declínio. 

Essa fase é marcada pelo advento do capitalismo, quando valoroso passa a 

ser aquele que produz, que contribui para a obtenção do lucro, enquanto 

aqueles que não mais se encontram no processo produtivo do capital, ou seja, 

idosos e crianças por limitações próprias da idade, são excluídos, tornando-se 

um peso para a sociedade. 

http://www.revistacontemporaneos.com.br/
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Em função da representatividade das políticas públicas e dos benefícios 

assistenciais para o segmento etário estudado, abordo o início das políticas 

Sociais na Europa, partindo da Lei de Speenhamland, Nova Lei dos Pobres 

(Poor Law Amendment Act). No Brasil, inicio a partir da Lei Elói Chaves, em 

1923, abrangendo as Caixas de Aposentadoria e de Pensão – CAP’s e IAPAS, 

abarcando as Constituições Federais, criação do Instituto de Serviços Sociais 

do Brasil (SENAI, SESI, SENAC E SESC), do Conselho Superior da 

Previdência Social e do Departamento Nacional de Previdência Social.  

Neste ínterim, os movimentos sociais ganham destaque, principalmente 

por sua relação com a homologação da Constituição de 1988, a qual, dedica 

um capítulo inteiro à família, com disposições específicas sobre a criança, o 

adolescente e ao idoso, reconhecendo direitos e novas propostas da 

Previdência. Contemplo as conquistas mais recentes como a Política Nacional 

do Idoso, instituída pela Lei nº 8.842, cujo objetivo de assegurar os direitos 

sociais dos maiores de 60 anos; e no Estatuto do Idoso, aprovado a partir da 

Lei nº 10.741, que em conjunto com leis anteriores, define as diretrizes básicas 

que fundamentam e norteiam as ações de proteção e promoção da qualidade 

de vida para a pessoa idosa.  

Na tentativa de entender como essas conquistas foram implementadas 

na cidade de Rio das Ostras, especificamente no Programa Feliz Idade, é 

necessário conhecer a história deste município, com destaque para as últimas 

décadas, onde ocorre sua emancipação político-administrativa e seu 

crescimento demográfico, até à contemporaneidade quando busca 

acompanhar esse crescimento através de políticas setoriais voltadas para o 

segmento ora estudado. 

Localizada na rota da Costa do Sol e Região dos Lagos, Rio das Ostras 

é mais um dos municípios que se desenvolveu a partir da atividade pesqueira. 

Localizada há 170 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, teve sua 

emancipação político-administrativa de Casimiro de Abreu em 10 de Abril de 

1992, através da Lei 1984.  

Apesar de ser um município jovem, é o de maior taxa de crescimento 

demográfico real do Brasil nos últimos 10 anos, segundo dados oficiais do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) e avaliado neste 

mesmo ano, pela OMPETRO (Organização dos Municípios Produtores de 

Petróleo), como um município de tamanho “alto” em relação à quantidade 

populacional, ou seja, entre 50 e 100 mil habitantes. (ROCHA, 2012). Tal fato 

pode ser considerado, a princípio, em virtude das características climáticas, 

para os idosos e a proximidade com o maior pólo petroquímico da região, a 

cidade de Macaé, para a população mais jovem e economicamente ativa em 

busca de empregos. 

Em julho de 1993, com pouco mais de um ano de emancipação, o 

município recebeu sua primeira parcela referente aos royalties do petróleo, 

equivalente ao “quarto valor mais alto dentre os seis municípios da área 

principal de produção de petróleo na época” (ROCHA, 2012, p.44), 

possibilitando investimentos em infra-estrutura, saúde, educação e assistência 

social. Posteriormente, a construção da Zona Especial de Negócios, na divisa 

com o município de Macaé, incentivou, através de isenções fiscais, diversas 

empresas do ramo off e onshore a se instalarem no município, gerando cerca 

de 4.200 empregos diretos (ROCHA, 2012) e colaborando substantivamente 

para a vinda de novas famílias para o município. 

Assim, os benefícios climáticos reconhecidos para uma determinada 

faixa etária, somados, com o passar do tempo, às vantagens e às ofertas de 

emprego para outras idades, contribuíram para que a realidade do município de 

Rio das Ostras se juntasse ao quadro social brasileiro e ao panorama mundial, 

haja vista que o fenômeno mundial do crescente número de idosos também 

aqui se reconhece.  

Segundo o Censo de 2000, Rio das Ostras abrigava 36.419 habitantes, 

sendo 3.033 de idosos. Já em 2010, esse número elevara-se para 105.676 

residentes, sendo 9.200 de indivíduos com 60 anos ou mais de idade. O 

crescimento dessa população, suas demandas na Saúde, Educação, 

Habitação, Transporte, Assistência Social, entre outras e as condições em que 

ela vive e viverá, são preocupações que vêm sendo pensadas por diferentes 

esferas municipais, na tentativa de resultados que abracem de forma mais 

ampla esse segmento etário, principalmente no âmbito do Serviço Social, 
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porém, não abrangidos neste trabalho, podendo ser material de uma nova 

pesquisa , em tempo futuro. 
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CAPÍTULO 1: 

DO ÊXTASE À AGONIA: UMA VIAGEM ATRAVÉS DAS CONCEPÇÕES 

SOBRE O ENVELHECIMENTO 

 

1.1. A VISIBILIDADE DA VELHICE: O IDOSO NO PASSADO, NO PRESENTE 

E NA PERSPECTIVA DO FUTURO 

 

A definição teórica quanto ao início do processo de envelhecimento 

ainda inflama discussões e discordâncias entre pesquisadores, legisladores, 

nações e pessoas que estão vivenciando-a. Tudo isso, devido modificações 

nos conceitos e parâmetros de definição e das transformações societárias e 

culturais. Ou seja, não existe uma idade universalmente definida que delimite a 

velhice, haja vista que esta depende do contexto econômico, cultural e 

histórico, sob os quais está sendo vivenciada. 

Nada flutua mais do que os limites da velhice em termos de 
complexidade fisiológica, psicológica e social. Uma pessoa é 
tão velha quanto as suas artérias, quanto seu cérebro, quanto 
seu coração, quanto seu moral ou quanto sua situação civil? 
Ou é a maneira pela qual outras pessoas passam a encarar as 
características que classificam as pessoas como velhas? 
(VERAS, 2003, p.10). 

Em outras palavras, isso também significa que a velhice pode ser 

determinada não só pelos aspectos biológicos, como também, por fatores 

sociais, psicológicos e existenciais. (LENNON, 2008) Bem como, a concepção 

de velhice para cada idoso já que, enquanto objeto da ciência, da História e da 

sociedade, ele internaliza essa situação e reage a ela de acordo com a 

situação na qual está inserido (BEAUVOIR, 1990). 

Em sua reflexão filosófica, Beauvoir (1990) nos orienta para uma 

compreensão da velhice como fenômeno biológico, cultural e bios-sociocultural, 

já que a velhice não é um fato estático e sim o resultado e o prolongamento de 

um processo. 

No entanto, tal processo já passou por diversas definições, conceitos, 

imagens e teorias e vem se desenvolvendo dentro de diversas vertentes. Entre 
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elas, a teoria apologista na qual a velhice se resume na inabilidade para fugir 

da morte, mas que, por simplista demais, deduz-se que não se aprofunda no 

assunto. A intuitiva que descreve o envelhecimento como tudo aquilo que 

passa por muitos anos de vida e morre. Do ponto de vista da teoria 

evolucionista, o envelhecimento é o resultado da entropia – desordem de um 

sistema que pode levar à falência ou à morte - que interfere no mecanismo do 

homem. Isso quer dizer que uma geração continua vivendo na seguinte através 

da herança genética. Na teoria biológica o envelhecimento é um processo 

natural, responsável por diversas perdas velhice, como uma doença resultante 

da instabilidade de humores.  (SANTOS, G., 2002) 

Para Paschoal (1996) a velhice é determinada a partir de seis outras 

definições: a biológica, a social, econômica, cognitiva, funcional e cronológica. 

O autor comenta que, biologicamente, o envelhecimento se inicia no momento 

do nascimento, e não aos 60 anos, como defendido nas leis e na definição 

cronológica. Na definição social ele concorda com diversos outros autores no 

ponto de vista de que a velhice vai variar de acordo com o momento histórico e 

cultural; Economicamente falando, o indivíduo se torna velho quando deixa de 

ser produtivo, se aposenta. A definição cognitiva se refere à fase em que se 

iniciam os problemas de memória, atenção, concentração e orientação.  

SIQUEIRA, BOTELHO e COELHO (2002), no entanto, se propuseram a 

examinar obras que discutem o envelhecimento a partir de outras perspectivas 

de análise como a “biológico/comportamentalista”, cujos estudos se preocupam 

com o processo de envelhecimento fisiológico; a “economicista” que analisa o 

impacto econômico do envelhecimento e sua demanda por serviços de saúde e 

previdenciários; a “sociocultural”, que defende a velhice como construção social 

e a “transdisciplinar” que tenta contemplar todas as perspectivas anteriores, 

uma vez considerando a complexidade do tema e as dificuldades em 

contemplá-la na sua totalidade.  

 O certo é que ao se prender a qualquer uma das existentes, estará 

excluindo o caráter totalizador do envelhecimento, uma vez que este não se dá 

apenas nas particularidades físicas, ou tão somente nas psicológicas, mas 
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também no convívio social de cada sujeito. (PINHEIRO, 2009) 

A condição dos velhos não foi a mesma em toda parte, nem em todas as 

épocas. Tal fato justifica a preocupação quanto ao assunto, desde muito antes 

de qualquer tentativa de definição e apesar de diferenciadas formas de 

percebê-la, bem como, de não haver, outrora, a preocupação com as situações 

demográfica, habitacional e previdenciária. Prova disso é o caminho que o 

valor, o respeito e a importância da experiência dos mais velhos, vieram 

traçando no decorrer da história da humanidade.  

Há relatos sobre a temática desde tempos muito mais remotos, através 

de papiros encontrados no Egito antigo, datado de 1600-1700 a.C. nos quais 

se mostra a preocupação com o rejuvenescimento através de fórmulas com 

ungüentos especiais e não com a saúde ou o contexto social dos mais velhos. 

Confrontando com a atualidade, percebemos que tal preocupação está 

presente no ocidente dos dias atuais, através do apelo da mídia com sua 

tecnologia e métodos de retardamento do envelhecimento. 

Iniciando pela civilização oriental, BEAUVOIR (1990) destaca o filósofo e 

historiador oriental, Lao-Tsé (604-531 a.C), fundador do Taoísmo, que 

reconhecia a velhice como uma virtude. Ao completar 60 anos de idade o ser 

humano atingia o momento supremo de libertação de seu corpo, o máximo da 

espiritualidade. Defendia que aquele que envelhece deve reconhecer-se de 

forma renovada, conquistando novos limites e valorizando sempre a 

espiritualidade. 

Outro destaque oriental foi Confúcio (551-479 a.C), cuja filosofia 

baseava-se no princípio da simpatia universal, obtida por meio da educação, 

estendida do ser humano à família e da família ao Estado, este, então, 

considerado a grande família. Confúncio se referia à família como base e onde 

todos deviam obediência ao homem mais velho, o patriarca, depois, à mulher 

mais velha, em virtude da sabedoria destes, no entanto, o respeito pelos idosos 

deviria ir além do seio familiar.  Pregava a piedade filial, os deveres dos filhos 

para com os pais, como proteção, carinho e segurança, visando à perpetuação 

dessas responsabilidades nas gerações futuras.  



19 

 

Partindo para o ocidente, os valores sofrem transformações. Destaca-se, 

então, Ptah-Hotep (Egito - 2.500 a. C), filósofo e poeta de uma época em que 

se exaltava a beleza física.  É este o autor do primeiro texto sobre a velhice, no 

qual mostra uma face cruel e depressiva. “A velhice é a pior desgraça que pode 

acontecer a um homem.”, destaca Beauvoir (1990, p.114) no que se refere a 

este pensador. Essa visão pode ser a mais próxima da forma pela qual a 

sociedade atual reconhece o idoso e o processo de envelhecimento, em função 

das pressões da mídia quanto ao culto ao belo, jovem e ativo. Apesar do 

crescente número de idosos, estes ainda não conseguiram derrubar alguns 

preconceitos e discriminações e em alguns casos, de se reconhecer como 

idoso, pois, que esta revelação parte do outro e não de si mesmo, “a velhice 

aparece mais claramente para os outros, do que para o próprio sujeito.” 

(BEAUVOIR, 1990, p.348). 

Indo para Grécia antiga, aonde a idade média das pessoas era de 25 

anos, vemos que os idosos tinham destaque na vida política e a velhice estava, 

diretamente, ligada à honra. Em Esparta, por exemplo, o governo era 

assessorado por um conselho composto por 28 Gerontes (velhos), escolhidos e 

nomeados, cuja ideia era aproveitar as experiências vividas (COLUNA Frei 

Hermínio Bezerra). 

 Atenas, representada através da filosofia, teatro, a oratória e por 

pensadores como Sócrates, que acreditava ser o conhecimento que vem de 

dentro, o único capaz de revelar o verdadeiro discernimento. Como Confúcio, 

defendia o respeito e as obrigações dos filhos para com os mais velhos, 

declarando que não poderíamos possuir nenhum objeto mais digno de respeito 

do que um pai ou um avô, uma mãe ou uma avó (SILVA, 2007) e que se os 

homens vivessem de forma saudável, a velhice não seria nenhum peso.  

Seu discípulo, Platão, acreditava que na velhice - a era do conhecimento 

- os seres humanos vivenciavam um sentimento de paz e libertação. Defendia 

o respeito e valor à idade avançada, acreditava na imortalidade da alma e na 

virtude decorrida do conhecimento. No entanto, desprezava a decadência física 

do indivíduo, pois o corpo não passava de uma experiência ilusória (A 
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República, Livro III, 1995, apud Santos, S., 2001). Entendia que só seria digno 

de governar aquele que tivesse por volta dos 50 anos de idade e educação 

iniciada na adolescência.  

Em contra partida, Aristóteles, não acreditava que a alma era somente 

intelecto. Para este, o homem só existia por meio da união entre a alma e o 

corpo. Logo, os males da velhice que atingem o corpo do indivíduo, atingem-no 

num todo, tornando-os enfraquecidos. Numa linha de raciocínio 

“cronologicamente inversa” à de Platão, acreditava que o ser humano progredia 

até os 50 anos de idade. A partir de então, começava a ser tornar deprimente e 

lento, momento em que deveria ser afastado do poder, pois não merecia mais 

confiança nem cargos de importância política. Partindo deste ponto de vista, 

acreditava que uma boa velhice era aquela em que o indivíduo não 

apresentasse nenhuma enfermidade.  

Comparando com a atualidade, percebe-se que o conceito de 

enfermidade sofreu transformações, uma vez que, segundo os mais modernos 

estudos gerontológicos, o idoso que “mantém sua autodeterminação, e 

prescinde de qualquer ajuda ou supervisão para realizar-se no dia-a-dia, deve 

ser considerado um idoso saudável, ainda que seja portador de uma ou mais 

doenças crônicas” (cf. Revista Serviço Social & Sociedade, 2003, p.13). 

Em algumas passagens, percebe-se que esta sociedade tinha uma visão 

melancólica quanto à velhice, comparando-a a um triste outono, em alusão ao 

branco de seus cabelos. 

A velhice é um outono, rico de frutos maduros: é também um 
inverno estéril, do qual se evocam a frieza, as neves, as geadas. 
Tem a serenidade das belas noites. Mas ela também é atribuída a 
tristeza sombria dos crepúsculos. A imagem do “bom velho” e a do 
“velho rabugento” fazem uma boa dupla. (BEAUVOIR, 1990, 
p.258) 

Em relação ao povo judaico, tem-se conhecimento de uma sociedade 

patriarcal, que respeitava e cultuava os idosos, como exposto nas escrituras 

sagradas nas quais lhes são atribuídas idades avançadíssimas. 

Para o médico Hipócrates (460-370 a.C.) a velhice iniciava-se a partir 
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dos 50 anos e apresentava-se como um desequilíbrio de humores. Foi este 

quem iniciou importantes estudos e descobertas sobre a saúde do idoso, muito 

próximas de nossa realidade. Como médico, aconselhava moderações quanto 

ao estilo de vida, higiene, atividade física e mental e a não suspensão das 

atividades habituais.  

Na mitologia grega, temos a velhice revelada através dos conflitos de 

gerações: um deus potente, cuja descendência rebela-se contra ele quando 

este se torna velho. 

Numa sociedade em que prevalecia o culto e preservação do corpo 

jovem e saudável, é bastante comum encontrarmos ambiguidades e 

contradições nos significados atribuídos à velhice. Homero (VIII a.C.), por 

exemplo, associava a velhice à sabedoria, todavia, dizia que os deuses 

odiavam-na e na atualidade vemos a defesa da velhice como uma conquista, 

mas, no entanto, buscam mecanismos, produtos milagrosos para retardá-la.   

Assim como na Grécia Antiga, a idade média no Império Romano, 

estava em torno dos 25 anos de idade. Nos termos de BEAUVOIR (1990), esta 

sociedade reservava aos seus velhos os poderes político, econômico e familiar, 

com poder total sobre as coisas e pessoas.  

Um dos representantes da época foi o filósofo Marco Túlio Cícero (106-

43 a.C), que já se preocupava com as perdas decorrentes desta fase da vida, 

enquanto reconhecia, também, o fortalecimento dos prazeres intelectuais. Em 

seu manuscrito “De Senectute – A Terceira Idade” defende a velhice, levanta 

dilemas, demonstra preocupação e respeito pelo idoso e o processo de 

debilitação que a velhice proporciona, e a substituição dos prazeres corporais 

pelos intelectuais, com a possibilidade de transferi-los para os mais jovens.  

Otimista, defendia que “a arte de envelhecer compreendia encontrar o 

prazer que todas as idades proporcionam”, pois quem se lamenta na velhice, o 

faz em todas as fases da vida.  

Esta opinião já foi defendida por Céfalo, de Sócrates, que no “limiar da 

velhice” a via responsabilizada por males decorrentes da própria vida e não da 
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idade avançada.  

Sêneca (20 a.C – 65 d.C.) ressalta essa fase como boa e sem 

decadência, desde que havendo aceitação para tirar o melhor proveito dela, 

pois poucos conseguem alcançá-la. Compartilhando dessas opiniões, o médico 

Hipócrates ressalta o cuidado que o idoso deveria ter com o corpo e com a 

mente e à prática de atividades prazerosas e adequadas, tanto individuais 

quanto coletivas.  

Aprofundando as teorias de Hipócrates, o médico romano Galeno (129 - 

200 d.C) outro destaque da época, defendia a constante hidratação, dietas 

especiais, atividades permanentes e consoantes às condições físicas. 

Conselhos estes, utilizados até hoje. Neste quesito, enquanto se mantém 

constante às idéias de Hipócrates, tem em Beauvoir (1999), uma adepta aos 

mesmos ideais, quando, em seu ensaio sobre a velhice, assinala que reduzir 

demais as atividades leva ao enfraquecimento da pessoa inteira.    

O caminhar da pesquisa nos faz identificar que em todas as etapas da 

vida temos barreiras diversas a enfrentar. Partindo da infância, além das 

doenças típicas desta etapa, somos impedidos de executar determinadas 

ações, quer sejam por meros cuidados paternais, quer sejam por limitações 

físicas, psicológicas ou legais. As mesmas se mantêm com o decorrer da idade 

e na adolescência, um tanto mais autônomos, porém, ainda impedidos de 

responder por determinados atos, dirigir ou votar e o direito de ir e vir é restrito. 

Ao chegar à vida adulta, a ilusão se desfaz ao se deparar com as leis e regras 

sociais, políticas de “boa vizinhança”, limitações financeiras, entre outras. 

Podemos reconhecer, então, que as limitações peculiares da idade avançada 

são tão naturais quanto as existentes nas etapas precedentes, no decorrer da 

vida humana, logo, devem ser encaradas da mesma forma natural e não 

preconceituosamente, concedendo-lhe o caráter pejorativo de brega, velho, 

gagá, ultrapassado, doente ou assanhado. 
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1.2. O INICIO DA AGONIA 

 

AS TRANSFORMAÇÕES DO IDOSO: DA IDADE MÉDIA AO CAPITALISMO 

 

Na Europa dos primeiros anos da Idade Média, nos deparamos com 

uma sociedade que vive uma fase de transição: do modelo feudal para o 

comercial, dividindo-se em classes: a nobreza, o clero e o povo. A nobreza era 

proprietária de terras, possuidora de poder político e função militar. O clero era 

a classe culta, formado por membros da igreja católica, com forte influência 

sobre toda a sociedade e que enquanto conservadora elegia papas idosos. A 

princípio, isso pode parecer simultâneo às ideias de Platão, quanto às virtudes 

dos idosos, mas na verdade, esperava-se que pudesse dar um caráter sagrado 

ao exercício da Santa Sé. O povo era maioria da população, composta, então, 

por artesãos, camponeses e comerciantes que trabalhavam para as outras 

classes. Entretanto, quando as cidades começaram a crescer, é uma parte 

desta população que emerge como força econômica e vai enfrentar a nobreza. 

É nesta oportunidade que se inicia a substituição das ferramentas pelas 

máquinas, do trabalho humano pela energia motriz e do modo de produção 

doméstico pelo fabril. Foi o início da produção industrial, do domínio capitalista 

incentivando o surgimento de novas ideias para desestruturar o antigo regime.   

O primeiro desenho dessa nova fase foi o artesanato, surgido junto com 

o renascimento comercial e urbano, na qual os produtores, artesãos e 

camponeses, possuíam os meios de produção e morando no mesmo local de 

trabalho, realizavam todo o processo de fabricação. As tarefas domésticas e 

produtivas se entrelaçavam, se adaptando, principalmente, às capacidades dos 

idosos ali residentes, o que possibilitava que estes se mantivessem ativos por 

mais tempo e dentro do contexto familiar.  

O comércio prossegue sua expansão transformando a zona rural através 

dos “cercamentos”, ou seja, a divisão das grandes propriedades rurais. Os 

camponeses passaram a ser “trabalhadores livres”, e suas terras, antes 
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espalhadas pela propriedade senhorial, foram unidas num só lugar, contudo 

não garantiam a sobrevivência. Assim, são obrigados a seguirem para os 

centros industriais, aumentando a população urbana e contribuindo para o 

excesso de mão de obra industrial em contradição à indústria doméstica rural.  

A segunda forma foi a manufatura, consequência do aumento do 

consumo. É quando a produção se locomove das oficinas para as fábricas e os 

comerciantes precisam contratar artesãos, com pagamento combinado, para o 

acabamento das peças.  

É, finalmente, na terceira figura, a maquinofatura, que a Revolução 

Industrial se consolida e é denominada “burguesia” aquela classe média que 

enriqueceu com o comércio e as finanças. 

No início do século XX, duas formas de organização industrial 

provocaram mudanças significativas no mundo: o taylorismo e o fordismo 

que, visando à racionalização extrema da produção, concomitante à 

maximização da produção e do lucro, exploravam a força de trabalho para 

atingir seus objetivos. Nesta fase, os funcionários cumpriam apenas uma etapa 

do processo produtivo, que era repetida durante toda a jornada de trabalho ou, 

sua permanência no emprego. Tal repetição provocou a alienação física e 

psicológica nos operários, pois perdendo a noção do processo produtivo, 

perdem, também, a consciência do valor de seu trabalho. Tal fato desencadeou 

outros prejuízos aos trabalhadores, como o barateamento da mão de obra, 

uma vez que não exigia qualificação e, por sua vez, contribuiu para o aumento 

da oferta de mão de obra excedente, em contrapartida às vagas oferecidas.  

Especificamente, a introdução das máquinas revolucionou o sistema de 

produção, cujas principais consequências foram o desemprego, a 

desqualificação do trabalho e do trabalhador e o surgimento de nova classe 

social: o proletariado, trabalhadores oriundos das antigas formas de produção: 

ex-artesãos e ex-camponeses. 

Percebe-se que nesta época poucas pessoas chegavam a uma idade 

avançada. Nas cidades, isso se dava em função das péssimas condições de 
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trabalho e da falta de saneamento; no campo, fruto da miséria, fome e da falta 

de reparação frente ao trabalho exaustivo.  

Para esta pequena, mas existente população, a principal mudança 

advinda desse novo sistema de produção foi a individualização do trabalho, 

pois uma vez separada moradia do trabalho, separou-se, também, a família 

que diante da concorrência (homens, mulheres, crianças e idosos) às 

insuficientes vagas oferecidas, nem sempre tinham como sustentar aqueles 

que não podiam ou não conseguiam trabalhar: filhos menores e idosos, Sendo, 

estes últimos, muitas vezes, negligenciados ou abandonados em asilos.  

Dessa forma, segundo Beauvoir (1990), o idoso, considerado como uma 

referência negativa fica à margem da condição humana e não tendo mais os 

meios de sobrevivência em casa e nem condições de trabalhar nas fábricas, se 

vê fora do processo produtivo.  

Nesta nova forma de organização, a base era a acumulação de bens 

materiais, porém só concebida depois de muito tempo de trabalho. Ou seja, em 

se tratando de tempo cronológico, somente os idosos teriam condições para 

tal, em virtude de seu vasto tempo de vida. Entretanto, nada foi realizado em 

prol deste segmento etário. Logo, podemos afirmar, então, que no capitalismo 

nem no fim da vida há uma possibilidade do idoso atingir seu auge. 

 

1.3.  ANTECEDENTES DAS ATUAIS LEGISLAÇÕES SOCIAIS 

As Revoluções Burguesas (Francesa e Inglesa) cuja base era o 

pensamento liberal, consolidaram o capitalismo, a princípio na Europa, depois, 

no mundo, mas de acordo com Kant (apud Ramos, 1999), conseguiram 

descortinar a miséria, sofrimento e indigência que o capitalismo delegou à 

população pobre desta época, por conta de um poder firmado em bases 

ilegítimas que negava aos homens uma condição minimamente digna de viver. 

Porém, antes mesmo da Revolução Industrial, algumas iniciativas de 

legislações sociais foram ensaiadas em seu próprio berço de origem, na 

Inglaterra, porém, com características assistencialistas (caridade e filantropia), 
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contradizendo suas necessidades reais.  

Embora, supostamente, criadas em prol da proteção e manutenção da 

classe trabalhadora, na verdade, impediam a mobilidade do trabalhador e 

mantinham a organização tradicional do trabalho, uma vez que estabeleciam 

um “código coercitivo do trabalhado” (Castel, 1998 apud Bering e Boschetti, 

2009) determinando que cada indivíduo era responsável por sua sobrevivência, 

devendo aceitar qualquer tipo de trabalho, uma vez que a mendicância era 

proibida e sem o direito de negociar sua remuneração. Tais leis tinham, 

também, o domínio de determinar quem merecia algum tipo de assistência, 

pelo dever moral e cristão e não pelo direito, através da distinção entre pobres 

“merecedores” (aqueles com incapacidade de trabalhar comprovada e nobres 

empobrecidos), e os “não merecedores” (aqueles que possuíam capacidade de 

desenvolver qualquer atividade laborativa, mas não o fazia), atribuindo pobreza 

e miséria à incapacidade do indivíduo.  

Mais tarde, entre as novas leis, destacou-se a Lei de Speenhamland, em 

virtude de seu caráter menos repressor. Sua lógica era garantir subsistência 

mínima ao merecedor, alguma assistência social e o direito de negociar sua 

força de trabalho. Motivos estes, que conquistaram a resistência da sociedade 

burguesa, uma vez que garantia certa independência ao trabalhador. Então, foi 

logo revogada pela Nova Lei dos Pobres (Poor Law Amendment Act, 1834), na 

qual nada podiam reivindicar. Sendo assim, foram retomados os mesmos 

princípios anteriores, marcando o domínio do capitalismo liberal que relegou a 

assistência à filantropia.  

Assim, podemos concluir, também, que:  

Se as legislações sociais pré-capitalistas eram punitivas, 
restritivas e agiam na interseção da assistência social e do 
trabalho forçado, o “abandono” destas tímidas e repressivas 
medidas de proteção no auge da Revolução Industrial lança os 
pobres à “servidão da liberdade sem proteção” (BEHRING e 
Boschetti, 2009, p.51) 

Tal fato entra em desacordo com a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, ironicamente anunciada na França, (que ao lado da Inglaterra, 

protagonizou a revolução burguesa) em 1789, em seu artigo 21, no qual 
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declara:  

Os auxílios públicos são uma dádiva sagrada. A sociedade deve 
subsistência aos cidadãos infelizes, proporcionando-lhes trabalho 
ou assegurando meios de existência àqueles que não têm 
condições para trabalhar. (apud VIEIRA, 2007). 

            Baseado nisso, o autor ainda complementa que:  

 ... numa democracia que se organiza, tudo deve tender a elevar 
os cidadãos acima das primeiras necessidades, pelo trabalho, se 
ele for válido; pela educação, se for uma criança; e pelo auxílio, se 
for inválido ou idoso.  (VIEIRA, 2007, p.177) 

 Enquanto isso, defensores liberais, baseados nas ideias de Adam Smith 

quanto ao próprio mercado auto-regular as condições socioeconômicas, 

através da “mão invisível”, concomitantes às ideias francesas do “laissez faire” 

(deixai fazer, o mundo caminha por si mesmo) que exigia a ausência do Estado 

em algumas ações, (VIEIRA, 2007) valiam-se da seleção natural dos 

indivíduos, responsabilizando-os pela potencialização de suas competências 

naturais. Nessa fase, prevalecia o ideário de que o mercado dava a 

oportunidade para que as pessoas vendessem sua força de trabalho, no 

entanto, as condições não podiam ser questionadas. Tais ideias prevaleceram 

até início do século XIX.  

As novas formas de produção industrial produziram toxinas irreversíveis 

no mundo do trabalho, mas, no entanto, ao separar, de um lado o capital com 

os meios de produção e do outro, o trabalhador com sua força de trabalho, 

proporcionou, também, maior concentração de trabalhadores num mesmo 

espaço físico: o chão da fábrica.   

Então, na segunda metade do século XIX, trabalhadores começam a se 

organizar e reagir à extenuante exploração, ocupando espaços públicos em 

busca de reconhecimento de sua cidadania e direitos sociais. Porém, essa 

organização ainda era insuficiente, pois se dava de forma esporádica e isolada. 

Neste momento, destaca Coggiola (2002), alguns segmentos mais esclarecidos 

da sociedade, entre eles, escritores, médicos humanistas e políticos liberais, 

chocados com o surgimento de uma “nova classe de escravos”, se aliam a ela, 

pressionando por uma intervenção do legislador social. Porém, o autor destaca 

a hipótese de que estavam mais preocupados com a possível infestação de 
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epidemias e propagação de doenças que a proximidade com esta nova classe 

podia causar.  

No que diz respeito à Legislação Social e Políticas Sociais e efetivas, 

pode-se, num breve resumo, perceber, então, que foram rascunhadas a partir 

da ascensão do capitalismo com a Revolução Industrial, das lutas de classe e 

do desenvolvimento da intervenção estatal, (Bhering e Boschetti, 2009), 

representando uma resposta do Estado burguês monopolista às demandas dos 

movimentos sociais de classes (ou estratos de classes) vulnerabilizados pela 

questão social, constituindo-se, na verdade, em verdadeiros “campos de 

tensões” entre os interesses do proletariado e da burguesia (Netto, 2003) e 

enquanto resultado, serviram “apenas como uma alternativa ao não suprimento 

das necessidades básicas ”, por parte deste Estado (Marx e Engels, 1982). 

A partir de então, pode-se concluir que, conhecer o momento exato da 

criação das políticas sociais não se faz tão importante quando comparada ao 

desenvolvimento dessas iniciativas, qualificadas como protoformas de políticas 

sociais, já que não se deu para garantir o bem comum da classe operária, pois 

de acordo com o que foi exposto, o objetivo era manter a ordem social e punir a 

vagabundagem o que, para a época, absolvia seu caráter punitivo, coercitivo e 

repressor.  

 Independente da realidade social da época com suas injustiças e 

aberrações descritas por diversos autores, bem como da idealizada por outros, 

a generalização das medidas sociais designadas à classe trabalhadora só se 

dará no pós Segunda Guerra Mundial, com o ensaio do Welfare State e seus 

diversos padrões de proteção social, porém, ainda sem uma lei 

especificamente para o idoso. 

 

1.4. O IDOSO NO ESTADO-MÍNIMO  

 

Visando sua manutenção, o mercado determina a atuação, contraditória 

e ambígua, do Estado Mínimo nas relações sociais. Contraditórias, pois 
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intervindo com medidas sociais “fora do mercado”, contribuía para a 

produtividade das empresas (FALEIROS,2000) e ambígua, uma vez que, 

apesar de relativa autonomia, mantinha-se sob a direção do capital, cumprindo 

o papel de mediador de conflitos e interferindo minimamente nas relações 

sociais, ao mesmo tempo em que reprimia rigorosamente os trabalhadores e 

regulamentava as relações de produção via legislação fabril.   

Assim, na história do capitalismo, a atuação estatal desmembra-se 
em setores onde o Estado se afirma e em setores onde ele se 
nega, ocupando maiores ou menores espaços. Aí o Estado se 
encontra diante da necessidade de criar condições para o 
aumento da taxa média de lucro, alimentando a acumulação do 
capital, ou então diante de pressões de uma sociedade mais ou 
menos organizada, capaz de possuir classes sociais com recursos 
para encaminhar e para impor seus reclamos ao poder político. 
Por isto, de um lado surgem a doutrina do que se tem denominado 
de “Estado restrito” ou de “Estado Mínimo” (que prefiro chamar de 
“Estado diminuto”) e até mesmo a doutrina da “Sociedade sem 
Estado”; de outro lado aparece a doutrina do intitulado “Estado 
providencial” ou Estado-Providência. (VIEIRA, 2007, p.77) 

A ambiguidade da atuação Estatal era registrada, também, como lei 

máxima e respeitada como tal, uma vez que enquanto criava leis de proteção e 

amparo à classe trabalhadora, também, ou principalmente, protegia os 

interesses de uma parte da burguesia que trabalhava: magistrados e servidores 

públicos. Conclusão comprovada na Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, de 1891, com a possibilidade de aposentadoria do servidor 

público, mesmo tendo em vista a invalidez e não a idade, e no art. 6º das 

Disposições Finais, quando trata da aposentadoria por tempo de serviço para 

autoridades com mais de 30 anos de servidão (RAMOS, 1999).  

Pode-se concluir que as poucas e insuficientes leis criadas até então 

foram voltadas para a classe trabalhadora em geral, uma vez que o homem era 

visto como um todo, sem diferenciação entre crianças, jovens, adultos ou 

velhos. Dessa forma, não atentou para os diversos segmentos que a 

compunha, não havendo, portanto, até aquele momento, nenhuma lei 

especificamente para o idoso, pois 

A velhice era um fato sobre o qual não incidia nenhum valor, 
nenhuma preocupação, nenhum discurso, nenhum saber. Logo, 
não era tema de relevância, na medida em que inexistente no 
próprio imaginário social (RAMOS, 1999, p.145) 
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Ramos (1999) prossegue abordando que a situação do idoso na 

sociedade capitalista industrial não se alterou, sobretudo a partir do momento 

em que percebeu-se que a riqueza de uma nação não estava nas matérias-

primas produzidas e sim, nos homens que as transformavam. A partir de então, 

seu objetivo passou a ser o de criar o homem ideal para produzir e reproduzir o 

capital. 

Assim, estudos foram dedicados às diversas fases etárias e biológicas, 

porém, de acordo com a utilidade de cada uma para a produção e reprodução 

do capital, ou seja, para garantia da produtividade, uma vez que “Na sociedade 

atual, capitalista e ocidental, qualquer valoração fundamenta-se na ideia básica 

de produtividade, inerente ao próprio capitalismo” (MENDES, GUSMÃO, FARO 

e LEITE, 2005, p.423) 

Neste quesito, destacaram-se as pesquisas sanitárias, que contribuíram 

para a queda da mortalidade infantil, tornando-os mais capazes para o trabalho 

em tempo futuro. 

Em cadeia, tais ações cooperaram para o aumento da população em 

geral e de idosos, que, muito embora, tenham alcançado um tempo de vida 

mais longa, em marcos de anos vividos, as condições de vida desses anos a 

mais não acompanharam essas transformações.  

Para Lima (1997) foi a partir de então, que esta fração etária entrou em 

evidência, pois além da impossibilidade de vender sua força de trabalho, a 

passagem da família extensa (que lhe dava suporte) para a família nuclear, 

muitas vezes não estruturada para atender um membro que necessita de 

apoio, causou impactos na sociedade, e estes, passaram, então, a demandar 

algum tipo de assistência, por parte do governo.  

Logo, não tendo condições de atender ao objetivo do capital, os idosos 

mais uma vez são esquecidos (ou não lembrados?) e, perdendo seu valor 

simbólico, passaram a ser marginalizados e excluídos da sociedade, e a 

velhice passou, então, a ser sinônimo de decadência e ausência de futuro, o 

que, ainda hoje não conseguiu superar.  
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CAPÍTULO 2: 

BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS E 

SEGURIDADE SOCIAL 

 

Neste capítulo, abordaremos o cenário europeu no qual o capitalismo se 

gestou e sua influência na consolidação das leis nos países “em 

desenvolvimento”. Enfatizando o caso brasileiro, tentaremos mostrar o caminho 

trilhado pelo capitalismo industrial na sociedade brasileira. 

Confiamos, também, a este capítulo a tentativa de exibir o que a 

crescente expectativa de vida pode provocar no escasso mercado de trabalho 

e no âmbito familiar brasileiro. 

 

2.1 – AS POLÍTICAS SOCIAIS E A SEGURIDADE SOCIAL NO 

CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Todos os países da América Latina instituíram sistemas de seguridade 

social a partir de 1920, porém de formas diferenciadas, de acordo com a 

realidade do país. Segundo as analises mais rigorosas, 

 
O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre 
os países, dependendo dos movimentos de organização e 
pressão da classe trabalhadora, do grau de desenvolvimento das 
forças produtivas e das correlações e composições de força no 
âmbito do Estado. (BEHRING e Boschetti, 2007, p.64). 

 
No Brasil, particularmente devido à introdução tardia do capitalismo e a 

herança colonizadora, a implantação das políticas sociais foi efetivada de forma 

fragmentada, focalizada e pontual e com a finalidade de mediar conflitos entre 

as diferentes classes sociais, uma vez que o país vivenciava o que Wanderlei 

Guilherme dos Santos (1979, apud BORGES, R., 2009) denomina de 

“cidadania regulada”, ou seja, um sistema de cidadania e política social, 

desiguais e hierarquizadas, que não correspondiam a valores políticos 

universalistas, mas a um sistema social estratificado.  

Pensar em políticas públicas para o idoso é associá-las diretamente às 

reivindicações e conquistas da classe trabalhadora por políticas sociais em 
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geral, seja em função de ter partido dessa categoria o início das reivindicações, 

seja porque todo trabalhador envelhecerá e poderá carecer de políticas 

públicas. Assim, num âmbito geral, pode-se dizer que os primeiros desenhos 

de políticas sociais no Brasil tiveram seu início a partir de 1917, com as 

primeiras manifestações do movimento operário. Entretanto, em se tratando da 

Seguridade Social especificamente, seu início só se deu a partir de 1923, com 

a Lei Elói Chaves, considerada, então, o ponto de partida da Previdência Social 

brasileira, com a criação das primeiras CAP’s - Caixas de Aposentadoria e de 

Pensão. Era o nascimento da Seguridade Social no país (BEHRING e 

Boschetti, 2009).  

 As CAP’s eram organizadas por empresas ou categorias profissionais, 

baseadas na capitalização coletiva tripartite: trabalhadores, empregadores e 

Estado. Embora tivessem crescimento rápido nos anos 20, até sua 

promulgação, só abarcavam um pequeno número de categorias profissionais. 

Nesta ocasião, os direitos exibiam-se como benesses e caridade 

particular dos governantes, cujas práticas paternalistas e burocráticas 

(SANTOS, apud BORGES, 2009) tornavam a inclusão das classes sociais 

menos favorecidas, nos programas e benefícios, de forma circunstancial e 

seletiva. 

 Na Europa e nos Estados Unidos, no final da década de 1920, a 

crise econômica (crise de 1929) assolava os países capitalistas e a teoria da 

“mão invisível” e do capitalismo liberal, foram interrogadas. A crise se agravou e 

se lastrou pelo mundo nos anos seguintes, levando milhões de trabalhadores, 

jovens e idosos sem proteção trabalhista às ruas, para reivindicar uma política 

de seguro social e de combate ao desemprego. 

Pouco mais de uma década depois, diante da necessidade de 

recuperação do mundo após-guerra e influenciados pelas ideias do economista 

inglês, crítico do liberalismo: John Maynard Keynes, o capitalismo adotou o 

intervencionismo, e se lançou à construção do Walfare State. Nessa nova fase 

do sistema, que rescindia com os conceitos liberalistas, preconizava-se a 

função-chave do Estado. A política de “seguros sociais” era baseada no modelo 
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alemão: “bismarkiano”, do chanceler Bismark (1815-1897), já em 

funcionamento na Alemanha desde 1883. Esse visava a implementação de 

seguros sociais (saúde, desemprego, aposentadoria) através de um acordo de 

classes, com a participação do Estado, do patronato e dos trabalhadores, com 

pagamento antecipado (FALEIROS, 2000), questão que, nos termos de VIEIRA 

(2007), foi determinante para o desenvolvimento e expansão das políticas 

públicas de Seguridade Social. 

 No cenário brasileiro, o governo Vargas, com o intuito de controlar o 

descontentamento e a revolta da população, as greves e os movimentos 

operários, constitui um sistema de seguro social. Esse, não foi nem social-

democrata, nem universal, nem legitimamente bismarkiano, pois não 

contemplou o conjunto geral dos trabalhadores (Cf. FALEIROS, 2000), uma vez 

que fora implantado através de Institutos de Previdência Social para 

determinadas e estratégicas categorias profissionais: marítimos, ferroviários, 

comerciários e bancários, fortalecendo a tradição do paternalismo, 

assistencialismo e clientelismo, presentes até hoje. O favorecimento a estas 

categorias esteve ligado diretamente à contrapartida das mesmas: eram 

imprescindíveis ao desenvolvimento econômico do país e uma greve destes 

profissionais significava enormes prejuízos financeiros. Tal procedimento 

excluiu e ameaçou a cidadania dos desempregados e dos idosos, que se 

encontravam fora do mercado de trabalho, e dos profissionais de categorias 

ainda não incluídas (GOLDMAN, in www.sbggrj.org.br). 

Mas, o pequeno número de segurados não proporcionava recursos 

suficientes para o funcionamento estável das caixas. Então, houve a 

substituição das CAP’s pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP’s), 

nos quais o segmento dos idosos foi finalmente resgatado, com a cobertura de 

riscos de velhice, morte e invalidez, porém, dentro das mesmas categorias 

estratégicas de antes: bancários, marítimos, industriários e comerciários. 

Segundo a pesquisa de SIMÕES (2006), o processo se deu em função da 

influência das lideranças sindicais destas categorias junto aos institutos de 

Aposentadoria e Pensões e da preocupação com a acumulação de capitais.  
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Neste contexto, segundo VIEIRA (2007), o gasto público integrava uma 

política de desenvolvimento, cuja função era aumentar a demanda por bens de 

consumo e serviços, podendo gerar pleno emprego. 

Apesar da expansão das políticas sociais ser lenta e seletiva, não 

podemos esquecer que na Constituição Brasileira de 1946 a classe 

trabalhadora conseguiu ver alguns frutos das lutas antecedentes, brotando a 

partir da aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho. Dentre elas, 

destacam-se as novas propostas da Previdência, a criação do Instituto de 

Serviços Sociais do Brasil (SENAI, SESI, SENAC E SESC, este último ainda 

com atividades para idosos), do Conselho Superior da Previdência Social e do 

Departamento Nacional de Previdência Social. 

Nas décadas de 1950/1960, também, o progresso das políticas sociais e 

de outros projetos nacionais ficam estabilizados em virtude da instabilidade do 

período (suicídio de Vargas em 1954, renúncia de Jânio Quadros em 1961 e o 

golpe militar em 1964). A mudança ocorre na perspectiva dos benefícios que 

passam a ser de acordo com a qualificação e com a necessidade de 

uniformizar os benefícios para diminuir os custos. No entanto, a partir do 

governo de Juscelino Kubitschek 1956/1961, o Brasil passou por um período 

de grande desenvolvimento econômico, caracterizando o início da abertura ao 

capital estrangeiro, porém, marcado também, por um grande processo 

inflacionário. 

Neste período, as contribuições previdenciárias eram baseadas nos 

salários, os institutos que representavam categorias mais avalizadas, obtinham 

maiores recursos. Tentando, então, corrigir esse tipo de disparidade, foi 

aprovada em 1960, a Lei Orgânica de Previdência Social - LOPS, que unificou 

a legislação e os benefícios de vários institutos, segundo FALEIROS (2000), 

pondo ordem nas leis e decretos referentes à Previdência Social, bem como, 

incorporando os autônomos à previdência e definindo um período mínimo de 

contribuições e de idade para a aposentadoria, devido ao aumento da 

expectativa de vida. A LOPS representou a cobertura de todos os trabalhadores 

urbanos (exceto empregados domésticos e líderes religiosos), a princípio de 

forma compulsória e depois, facultativa. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_Orgânica_de_Previdência_Social&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
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Ainda nesta década, foram criados o Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural – FUNRURAL, considerado um avanço da cobertura, e o 

Regime Único dos Institutos de Aposentadorias e Pensões e são reunidos os 

IAP’s no Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, com convênios com 

empresas privadas. 

As primeiras instituições pró-idosos, voltadas ao estudo do 

envelhecimento e produções literárias também surgem nessa época. De forma 

organizada, destaca-se a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG), reconhecida em 1969 como sendo de utilidade pública 

(RISMAN, 2011). 

O desenvolvimento industrial brasileiro originado nos anos JK teve como 

contrapartida uma grave crise econômica, detonada pela dívida externa e 

crescente inflação, só sentida, porém, pela população em geral uma década 

depois (Cf. SARMENTO, 2009). Na tentativa de controlar a situação, foram 

incentivadas as exportações e “atraídos” investimentos externos, favorecendo a 

instalação de empresas estrangeiras no país, concomitante ao arrocho salarial, 

aumento das tarifas públicas e diminuição dos gastos estatais. Tal condição, no 

entanto, se tornou insuportável nos governos futuros, desencadeando no golpe 

de 1964. 

No periodo, a participação popular através dos movimentos sociais, 

como dos operários, dos trabalhadores rurais, estudantil e de categorias 

específicas era intensa, pois unificaram-se em torno de lutas gerais como as 

reformas agrária, urbana e universitária. O golpe de 1964, porém, instaurou 

uma ditadura militar por mais de 20 anos, sob o discurso de livrar o país do 

“perigo do comunismo” - a “guerra fria” chega ao Brasil. Embora esse período 

tenha impulsionado a modernização industrial do país, reprimiu e/ou extinguiu 

partidos e sindicatos e acarretou graves conseqüências para as políticas 

sociais. 

Os idosos, nesse momento, ainda não se configuraram como atores 

principais dos movimentos, sendo representados pela Associação Nacional de 

Gerontologia (ANG), a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

(SBGG) e a Associação Cearense de Proteção ao Idoso (ACEPI), por meio de 

manifestos como as “Cartas Brancas” (PAZ, 2004). 
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Segundo a analise de BEHRING e Boschetti (2009), neste contexto, 

após reconhecida a incapacidade do capitalismo de asseverar emprego para 

todos, a Seguridade Social assume a papel de garantir direitos trabalhistas 

para aqueles que perderam, momentânea ou permanentemente, sua 

capacidade laboral. 

No Brasil, a lógica da seguridade social estabeleceu os critérios de 

acesso à Previdência até a Constituição de 1988, cujo princípio era garantir 

proteção, exclusiva ou prioritária, ao trabalhador e sua família. Porém, esta 

garantia era limitada uma vez entendida como decorrente do direito do 

trabalho, ou seja, só àquele que estivesse inserido formalmente no mercado de 

trabalho, contribuindo mensalmente para a Seguridade Social.  (BEHRING e 

Boschetti, 2009). 

Voltando a 1967, a economia deu sinais de recessão e inicia-se o 

investimento nas empresas estatais, nas áreas de siderurgia, petroquímica, 

energia, entre outras. As medidas surtiram efeito em 1969 e o processo de 

industrialização finalmente se concretizou. Era o “Milagre Econômico” gerando 

empregos. A classe média teve aumentos consideráveis em sua renda, porém, 

o aumento das desigualdades sociais e a dívida externa assumida nessa época 

são as principais heranças do Milagre Econômico no Brasil. (SARMENTO, 

2009). 

O processo de expansão da cobertura previdenciária só foi concluído no 

decorrer da década de 1970, conquistando a ampliação da previdência para 

algumas categorias e para idosos pobres, com mais de 70 anos de idade e que 

tivessem contribuído, ao menos, por um ano com a Previdência Social. 

Também foi criada uma lei que implementava a renda mensal vitalícia no valor 

de um salário mínimo. 

Nesta mesma época, foi criado o Ministério de Assistência e Previdência 

Social e regulamentada a Previdência Privada que, segundo FALEIROS 

(2000), consolidou a desigualdade, que ele tão bem dividiu em: o setor privado 

para os ricos; os planos para aqueles que podiam pagar; os serviços públicos 

para os pagantes da previdência e a caridade para os pobres, crianças, jovens 

e idosos. 

http://www.infoescola.com/quimica/petroquimica/
http://www.infoescola.com/historia/industrializacao/
http://www.infoescola.com/sociologia/desigualdade-social/
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Em 1977, com a criação do Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social (SINPAS), ficou definido, de forma mais abrangente, o 

conceito de Seguridade Social, definida como o conjunto de programas, 

políticas públicas e ações articuladas, cujos direitos, compunham o tripé da 

Seguridade Social: Previdência Social, Saúde e Assistência Social, 

independente da profissão e do vínculo contributivo, cujo objetivo era amparar 

o indivíduo ou seus familiares nos casos de morte, doença, invalidez, idade, 

desemprego ou incapacidade econômica em geral (OLIVEIRA, BELTRÃO e 

FERREIRA, 08/1997). 

A partir de então, tarefas específicas foram atribuídas a cada 

componente, cabendo à Previdência Social o programa de pagamentos em 

dinheiro e/ou serviços feitos/prestados ao indivíduo como pagamento parcial ou 

total da perda da capacidade laborativa, geralmente mediante um vínculo 

contributivo; 

À Saúde, compreendeu o conjunto de políticas e ações de natureza 

médica, sanitária, nutricional, educacional e ambiental, visando à prevenção e 

cura dos agravos físicos/metais do indivíduo; 

E à Assistência Social, os programas de pagamento em dinheiro, 

distribuição de bens e de prestação de serviços, sem vínculo contributivo, 

àqueles que não alcancem a aposentadoria ou não possuam condições de 

subsistência, cujo critério de seleção é a necessidade. Seu objetivo final é 

proporcionar ao indivíduo e dependentes, no caso de perda da capacidade 

laborativa, condições socialmente definidas como indispensáveis à 

manutenção destes. (OLIVEIRA, BELTRÃO E FERREIRA, 08/2007). 

Foram unificandos o INPS, INAMPS E IAPAS que, nos termos de 

SIMÕES (2006), contribuiu para desvincular a luta pelos direitos de previdência 

e assistência social da luta sindical, haja vista que passaram a se concentrar 

nas questões salariais dos trabalhadores da ativa. 

Desde meados da década de 1970, novos movimentos sociais entram 

em cena, em prol da ampliação dos direitos políticos e conquistas de direitos 

sociais desrespeitados nos anos anteriores, evidenciando que, apesar da 

repressão politica e policial e o terror implantado,  a sociedade era capaz de se 

re organizar. 
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Enquanto isso, no mundo, o capitalismo do Welfare State pregava que 

as necessidades podiam ser satisfeitas através do consumo privado de 

massas, dos serviços sociais públicos e do pleno emprego, porém, este modelo 

estava imergindo em função da incapacidade do estado de atuar como 

regulador da atividade econômica. 

 Então, nos primeiros anos da década de 1970, a grande crise deste 

modelo econômico proporcionou profundas discussões na Europa e Estados 

Unidos em prol de uma renovação do mesmo, uma vez que enquanto 

intervencionista, sua atuação foi uma das causas de seu fracasso, em função 

do “poder demasiado” dos sindicatos e do movimento operário, que com suas 

pressões, dilatou cada vez mais os gastos sociais. É neste contexto que, como 

uma reação contra o Estado intervencionista e de “bem-estar social”, surgiu o 

neoliberalismo, com a redefinição do liberalismo clássico (in   

www.historiagora.com/dmdocuments/Daniel_Barreiros). 

 Essa reformulação do novo modelo de organização, cujo objetivo era 

atingir o desenvolvimento econômico, foi baseada na defesa dos princípios 

econômicos do capitalismo liberal puro, como a mínima participação estatal na 

economia e no mercado de trabalho, no qual a lei da oferta e demanda era 

suficiente para regular os preços; na política de incentivo à privatização de 

empresas estatais; na diminuição do tamanho do estado para tornar-se mais 

eficiente e no aumento da produção. 

No contexto brasileiro, muitos autores consideraram a década de 1980 

economicamente perdida, em função da gigantesca recessão herdada da 

década anterior. A divida externa, a inflação e o desemprego agravaram a crise 

econômica, que culminaram na insatisfação da maioria da população brasileira. 

Tal descontentamento, porém, proporcionou que a população se 

mobilizasse através de movimentos de massa; movimentos setoriais, como o 

da educação e da saúde; a moblização dos aposentados e pensionistas; o 

processo das “Diretas Já”, reivindicando eleições diretas para presidência da 

República, na qual muitos candidatos da oposição foram eleitos e muitas 

propostas acolhidas na Constituição de 1988, que se concretizariam em 

grandes avanços e efetivos ganhos sociais para as camadas trabalhadoras. 

http://www.historiagora.com/dmdocuments/Daniel_Barreiros.pdf
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A chamada Constituição cidadã de 1989, ancorada nos direitos 

humanos fundamentais, preocupada com o envelhecimento populacional, 

trouxe novos  direitos, benefícios e várias normas sobre a velhice, reservando 

capítulos especiais para a família, a criança, o adolescente e ao idoso. Para 

este, atribui ao Estado, à sociedade e à família o dever de amparar e garantir 

seus direitos. 

Apesar de as ideias neoliberais terem surgido na Europa e América do 

Norte a partir da década de 1970 - contando com o Chile de Pinochet como seu 

primeiro laboratório na América Latina -, alavancadas pela crise do Petróleo em 

1973, seguida pela onda inflacionária que desbastou os Estados de Bem-Estar 

Social do capitalismo central, no Brasil sua adesão só aconteceu abertamente 

a partir de 1990, mais especificamente no governo do ex-presidente Fernando 

Collor de Mello, e consolidado nos dois governos seguintes: Fernando 

Henrique Cardoso – 1995/1998 e 1999/2002 – cujo governo foi caracterizado 

pela efetiva implantação da política Neoliberal no Brasil e pautado na 

privatização das principais estatais brasileiras e no corte de gastos com a 

questão social. Não conseguiu administrar as graves diferenças sociais do 

Brasil e os serviços públicos pioraram.  

O governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2006) e 

2007/2010) foi marcado pela ação assistencialista através de programas como 

o “Bolsa Família”, “Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)”, “Luz 

Para Todos”, “Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos” e “Prouni”, 

também caracterizado pela não interrupção da estabilidade econômica do 

governo anterior, porém,  com várias crises em decorrência de denúncias de 

corrupção. (Cf. http.infoescola.com/mandatos-presidenciais-do-brasil/governo-

lula/). 

Os governos neoliberais detiveram a hiperinflação, no entanto, 

proporcionaram o crescimento do desemprego. Na década de 1990, acontece 

a explosão do trabalho desprotegido, precário, dos contratos temporários e dos 

trabalhadores terceirizados; perde-se gradativamente a proteção oferecida 

pelos direitos trabalhistas: 

 
“Cresce o trabalho desprotegido e sem expressão sindical, assim 
como o desemprego de larga duração. Os segmentos do 
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proletariado excluídos do trabalho envolvem trabalhadores idosos 
ou pouco qualificados e jovens pobres, cujo ingresso no mercado 
de trabalho é vetado”. (Bihr, 1999, apud BEHRING e Boschetti, 
2009) 

 
Nessa onda neoliberal os direitos sociais são os mais vulneráveis, uma 

vez que dependem da organização e envolvimento da população, que, no 

entanto, se encontram atadas ao medo do desemprego. 

São justamente os direitos sociais os mais vulneráveis e, por isso 
mesmo, os alvos prioritários da "onda" neoliberal. Como 
dependem da organização da população como um todo e do grau 
de desenvolvimento do movimento operário em particular, 
constituem a margem de manobra das políticas sociais.(Cf; 
GOLDMAN, in www.sbggrj.org.br) 

E no que se refere à Seguridade Social, confrontando com o modelo 
fordista-keynesiano, segundo Navarro, o neoliberalismo 

 “(…) fez parecer verdade absoluta alguns argumentos como: o 
déficit estatal negativo para a economia, pois absorve a poupança 
nacional e diminui as taxas de investimentos; a intervenção estatal 
na regulação do mercado de trabalho é negativa, pois impede o 
crescimento econômico e a geração de empregos; e a proteção 
social garantida pelo Welfare State, por meio de políticas 
redistributivas, é perniciosa para o desenvolvimento econômico, 
pois aumenta o consumo e diminui a poupança da população”. 
(NAVARRO, 1998, apud BEHRING e Boschetti, 2009, pag.175) 

A partir da década de 1990, para enfrentar essa realidade e avançar 

quesitos na conquista da cidadania, os idosos apostaram no fortalecimento dos 

espaços públicos. Motivados pelos movimentos sociais, fóruns e Conselhos 

dos Idosos, em todo o Brasil, 119 associações de aposentados, ligadas ou não 

a sindicatos, se uniram em federações regionais e formaram a Confederação 

Brasileira de Aposentados e Pensionistas - COBAP, com cerca de 300 mil 

aposentados filiados (SIMÕES, 2006).   

Cabe ressaltar que as autoridades governamentais brasileiras só 

intensificaram sua mobilização em prol de políticas específicas para os idosos 

a partir dos efeitos produzidos pela organização dos mesmos, destacando 

nesse espaço de tempo as manifestações dos pensionistas e aposentados em 

prol dos 147% de reajuste, Soma-se a isso a luta contra o arrocho dos 

benefícios pagos pela Previdência Social. Contra o projeto de reforma da 

Previdência Social que deu visibilidade aos problemas relativos à 

aposentadoria e à Previdência Social e, na segunda metade da década, ao 

http://www.sbggrj.org.br/
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impacto negativo gerado pela tragédia incidida na Clínica Santa Genoveva, 

(particular, porém, custeada com recursos públicos) no Rio de Janeiro, em 

1996, onde ocorreu a morte de muitos idosos - eclodindo na mídia as diversas 

formas de negligência, maus tratos e violência sofrida pelos idosos (SIMÕES, 

2006). 

Na área da Previdência Social, as principais conquistas desses 

movimentos foram a aposentadoria por tempo de serviço, por idade e urbana, 

pensão por morte para o cônjuge vivo, novo cálculo do benefício e reajustes 

dos benefícios vinculados ao salário mínimo.  (CARTILHA, 2010). 

Todos os direitos conquistados são frutos da incansável organização e 

mobilização dos envolvidos, comprovando que é possível obter conquistas em 

instâncias municipais, estaduais e federais, desde que em prol de direitos 

comuns. Porém, no caso dos idosos focados neste trabalho, a luta pela defesa 

de direitos deve começar, como um ensaio, dentro de casa. 

 

2.2 – A POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO 

 

No contexto exposto, no âmbito mais geral, pode-se afirmar que os 

movimentos sociais, os fóruns, os Conselhos dos Idosos, as manifestações dos 

pensionistas e aposentados contra o projeto de reforma da Previdência Social, 

neste momento já protagonizados principalmente pelos idosos, trouxeram à 

tona algumas questões que patrocinaram um novo modo de pensar e agir no 

campo do envelhecimento, propiciando ações mais politizadas, de idosos e 

envolvidos, exigindo atenção governamental mais específica para o segmento. 

Os direitos dos idosos, certificados na Constituição de 1988, foram 

regulamentados através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 

nº8.742/1993), que entre os benefícios mais importantes conquistados destaca-

se o Benefício de Prestação Continuada (BPC): um benefício da Política de 

Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. A gestão é realizada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o monitoramento, 

coordenação e avaliação são feitos pela Secretaria Nacional de Assistência 

Social (SNAS) e o pagamento, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc/resolveuid/06dd386bdb951b7c4d03ca927ed0cdcf
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc/resolveuid/06dd386bdb951b7c4d03ca927ed0cdcf
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc/resolveuid/159ea897354a21f67e4ae4ae151f8a09
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 O benefício é individual, não vitalício e intransferível, e garante a 

transferência mensal de 01 (um) salário mínimo ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou 

sensorial, de qualquer idade, que possa impedir sua participação plena e 

efetiva na sociedade, que comprove não possuir meios de garantir o próprio 

sustento, nem tê-lo provido por sua família. A comprovação é feita através da 

avaliação da renda mensal familiar, que deve ser inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo vigente, contando todos os recebimentos como salários, 

aluguéis, pensões e benefícios. Por ser um benefício de caráter assistencial, 

além da comprovação de renda, o INSS faz uma análise da condição social do 

requerente, através de um Assistente Social (Cf. www.mds.gov.br). 

Os recursos para o custeio do BPC provêm da Seguridade Social, sendo 

administrado pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e repassado ao 

INSS, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) (Cf. idem), o 

que pode causar um problema orçamentário, pois, segundo FRANGE (2003), 

não está previsto no orçamento federal recursos para custear este benefício. 

Segundo dados fornecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social, 

em março de 2012, eram 3,6 milhões de beneficiários do BPC em todo o 

Brasil, sendo 1,9 milhões pessoas com deficiência e 1,7 idosos (Cf. 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc.). 

A pressão contínua dos movimentos sociais faz com que o governo 

sancione a Política Nacional do Idoso, por meio da Lei nº 8.842, de 04 de 

Janeiro de 1994, também já defendida desde a década de 1980 (LENNON, 

2008). Caracterizada como um conjunto de diretrizes e orientações básicas 

para as políticas Sociais focadas no idoso estipula atribuições e funções aos 

órgãos governamentais e ao Conselho de Idosos em nível Federal, Estadual e 

Municipal, com o objetivo de assegurar e ampliar os direitos sociais dos 

maiores de 60 anos, uma vez que as prerrogativas de atenção a este segmento 

foram garantidas na LOAS de forma restrita. 

Além de seu principal objetivo, explicitado no Capítulo I, Artigo 1º, que é 

assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação na sociedade, existem outros 

esclarecimentos sobre os direitos do idoso e deveres que cabem à família, à 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc/resolveuid/6fd9b4980b0fdc6fb14ec02a61766135
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc
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sociedade e ao Estado, no sentido de prover suas necessidades básicas. No 

que refere à responsabilidade estatal, salienta-se em seu Capítulo IV, a 

preocupação em algumas áreas sociais, como na Assistência Social, através 

da promoção de simpósios, seminários e encontros específicos, com o objetivo 

de, transcendendo a política de direito, estimular a participação e emancipação 

do idoso, bem como, vínculos relacionais, para os quais se precisa a 

construção de um novo conceito de velhice. 

Na área da Saúde, há uma readequação da rede para o atendimento 

integral ao idoso, incluindo a Geriatria como especialidade clínica; na 

Educação, se adéquam os currículos, metodologias e materiais didáticos aos 

programas dedicados ao idoso, cujos conteúdos são voltados para o processo 

de envelhecimento e eliminação de preconceitos, incluindo a Gerontologia e 

Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores e a criação da 

universidade aberta para a Terceira Idade; na área do Trabalho e Previdência 

Social, o objetivo é impedir a discriminação do idoso quanto à sua participação 

nos mercado de trabalho, priorizar o atendimento dos benefícios 

previdenciários, criando e estimulando programas de preparação para a 

aposentadoria; na Habitação, a lei inclui formas de melhoria de condições de 

habitação, considerando suas especificidades físicas e quanto à Cultura, 

Esporte e Lazer, a finalidade é incentivar a criação de programas que 

colaborem para a melhoria da qualidade de vida do idoso. 

Aderindo a estas perspectivas, GOLDMAN defende que os direitos 

sociais devem ir além de benefícios e aposentadorias, 

 
Os direitos sociais incluem a educação pública, laica e universal, a 
saúde, a habitação, a previdência pública e a assistência social, 
dentre outros ... no entanto, ... mesmo estabelecidos em 
instrumentos legais como nas Constituições, Códigos e Estatutos, 
os direitos sociais só se concretizam na 

prática.(www.sbggrj.org.br) 
 

Nos anos 1996/1999, os juros elevados, a recessão e o desemprego 

acentuam as desigualdades e a “exclusão” social, e as conquistas da 

população aposentada e pensionista são ameaçadas com a reforma da 

previdência do Governo Fernando Henrique Cardoso, consolidada em 2003, no 

http://www.sbggrj.org.br/
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governo Luiz Inácio Lula da Silva, com novas e profundas perdas para os 

aposentados. 

Por sua vez, também, em outubro de 2003, através da Lei nº 10.741, é 

criado o Estatuto do Idoso, consagrado como um marco legal para a 

consciência idosa do país. É fruto do trabalho conjunto de parlamentares, 

especialistas, profissionais das áreas de Saúde, Direito, Assistência Social, 

entidades e organizações não governamentais voltados para a defesa dos 

direitos e proteção aos idosos, ratificando os direitos demarcados pela Política 

Nacional do Idoso e acrescentando novos dispositivos. Dessa forma, acresce e 

cria novos mecanismos para coibir a discriminação contra os idosos (BRUNO, 

2003). 

O Estatuto do Idoso contempla a saúde, educação, habitação; 

estabelece preferência absoluta às normas de proteção ao idoso, elenca novos 

direitos e várias estruturas exclusivas de proteção, desde a prioridade no 

atendimento, ao constante aperfeiçoamento das condições de vida, até a 

inviolabilidade física, psíquica e moral, enquanto prevê penas para crimes de 

maus tratos, além de concessão de benefícios. Mas há de se reconhecer que 

ainda há muito que melhorar face ao grande distanciamento existente entre a 

legislação e a realidade - a começar pelo tempo em que os projetos tramitam 

pelo Congresso Nacional. 

FRANGE (2003) sustenta que, no caso do Estatuto do Idoso 

especificamente, pode ter-se dado em função da representatividade do 

segmento para o processo eleitoral no Brasil, pois, o fato de o voto ser 

facultativo a partir dos 65 anos de idade, além de induzir aos idosos a não 

comparecerem às urnas, afasta-os do debate político enquanto contribui para 

que políticos, conhecedores dessa realidade, não se dediquem à criação de 

leis para o segmento ora estudado, uma vez não haver cobrança deste público 

em eleições futuras. 

Em seu artigo 2º, o Estatuto do Idoso, enquanto versa que: “O idoso 

goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

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

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para a 

preservação de sua saúde, física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, 
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intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” (MDSCF, 

2010, p.5), ratifica o artigo 5º da Constituição Federal sobre direitos e garantias 

fundamentais de todo cidadão brasileiro e ultrapassa a cláusula constitucional, 

uma vez que prevê os interesses e necessidades dos idosos. 

Concomitantemente, deixa subentendias as garantias e direitos 

previstos, em vasto sentido, pelos artigos 6 e 7 da Constituição Federal, que 

avocam os direitos sociais, trabalhista e previdenciários, que são de maior 

importância para os idosos. (FRANGE, 2003) 

Acreditamos que os principais direitos do idoso estão resumidos no 

artigo 3º do Estatuto, que se respeitado exigiria práticas, institucionais ou 

particulares, menos isoladas, pois preceitua que: 

 
“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder 
público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.” 
(Estatuto do Idoso, MDSCF, 2010, p.05) 

 
 Destacamos os direitos previdenciários, elencados no artigo 29 do 

Capítulo VII, no qual preconiza que os critérios de cálculo dos valores dos 

benefícios de aposentadoria e pensão devem ser preservados no valor real dos 

salários sobre os quais incidiram contribuição, garantindo também, a 

aposentadoria por tempo de serviço de 35 (trinta e cinco anos) para homens e 

30 (trinta) anos para mulheres e aposentadoria proporcional por idade, 65 

(sessenta e cinco) anos para homens e 60 (sessenta) anos para mulheres. 

  

2.3. - A REFORMA PREVIDENCIÁRIA E SUAS IMPLICAÇÕES NO 

CONTEXTO FAMILIAR E ECONÔMICO: O EFEITO “BOLA DE NEVE” 

 

Na sociedade contemporânea, numerosos fatores se inter-relacionam 

para destacar a importância da questão do envelhecimento populacional. Entre 

eles, os fatores ligados à Previdência Social são considerados de maior 

relevância, face aos impactos e desafios lançados para o Estado e as famílias. 

Segundo os analistas, 
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A crescente expectativa de vida, nos países em desenvolvimento, a 

exemplo do Brasil, estava provocando “a crise da velhice”, traduzida por uma 

pressão nos sistemas de previdência social a ponto de pôr em risco não 

somente a segurança econômica dos idosos, mas também o próprio 

desenvolvimento desses países (Cf. SIMÕES, 1997). 

 
 Importante assinalar que a Previdência Social Brasileira opera no 

regime de repartição simples, sem recursos capitalizados, no qual, os ativos de 

hoje, pagam pelos inativos de hoje, na esperança de que novas gerações de 

contribuintes venham fazê-lo futuramente, ou seja, as decisões de poupança e 

investimento são tomadas a curto prazo, enquanto o prazo de retorno dos 

investimentos tende ser muito longo. 

A reforma previdenciária fixa-se em uma conjuntura de aceleradas e 

violentas transformações mundiais nos campos demográfico, econômico, 

político institucional e social e, assinalada pela queda da fecundidade, pela 

entrada da mulher no mercado de trabalho e pela maior expectativa de vida na 

data da aposentadoria, alterando o cenário de demandas de proteção social e 

exigindo revisões dos planos de benefícios.  (OLIVEIRA, BELTRÃO, FERREIRA, 

1997). 

Para MACHADO (2004) a maior preocupação governamental em torno 

da velhice se dá, exatamente, no campo do sistema previdenciário, em virtude 

do provimento, mesmo que mínimo, dos aposentados. Então, caindo sobre a 

Previdência Social a responsabilidade pelo déficit público, pelo desequilíbrio 

das contas e de “gastar mais do que arrecada”, justificou-se a concretização de 

uma reforma, nos moldes governamentais, baseada nos cortes de direitos e na 

criação de barreiras no acesso aos benefícios, impondo, mais uma vez, 

sacrifícios à população mais precarizada. Restando àqueles que não são 

contemplados pela Previdência Social, os serviços disponibilizados através da 

Assistência Social, enquanto dispositivo de complementaridade, como os 

programas de transferência de renda, benefícios federais e municipais. 

Entre as principais alterações na Previdência Social, três se destacam 

especialmente pelas implicações diretas que tem na sociedade: a) as novas 

regras para a aposentadoria proporcional, que uma vez acrescidas as 
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exigências, dilatam-se, também, as dificuldades para filiação, principalmente 

dos trabalhadores de categorias menos organizadas e dos autônomos; b) a 

troca do tempo de serviço pelo de contribuição, que coopera substantivamente 

para a crescente permanência dos trabalhadores no mercado de trabalho, 

reduzindo as já escassas ofertas; e c) a redução dos valores dos benefícios 

pagos, que aumenta a busca de um complemento de renda ou retorno ao 

mercado de trabalho, uma vez que, apesar das despesas dos aposentados 

serem diferenciadas, os gastos com saúde, principalmente, são maiores do que 

as de outras faixas etárias. (SALVADOR, 2005) 

Neste sentido, CAMARANO (2002) destaca que existe uma justaposição 

entre o mercado de trabalho e a aposentadoria, e que a Previdência Social, em 

momentos de crise como na atual conjuntura neoliberal, poderia colaborar para 

a regulação da oferta de mão de obra, abrandando a concorrência de forma 

que os aposentados não necessitassem realizar esse movimento de retorno ao 

mercado de trabalho, uma vez que a estruturação do mercado de trabalho em 

direção às relações assalariadas é determinante para a consolidação da 

previdência Social no Brasil, por outro lado, porém, o acesso que essa 

população terá à aposentadoria é fundamental para a regulação da oferta de 

mão de obra. 

Todavia, mesmo depois da reforma previdenciária, alguns defendem que 

o Brasil está longe de ter regras de aposentadorias equilibradas com o sistema 

previdenciário, em função da “legislação benevolente de concessão de 

benefícios” (GIAMBIAGI, MENDONÇA, BELTRÃO E ARDEO, 2004). Alegam 

que não há razão para que os benefícios previdenciários e assistenciais sejam 

equivalentes, devendo, os assistenciais, ser concedidos apenas àqueles que 

não têm nenhuma condição de se sustentarem. Neste caso, apontam o 

benefício da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), como colaborador da redução da arrecadação e 

incentivador da informalidade trabalhista, uma vez que não exige filiação ao 

INSS, como no mercado formal, além de estar sendo concedido a um 

crescente contingente da população e questionam, também, a aposentadoria 

por tempo de contribuição, a aposentadoria precoce das mulheres e a 
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aposentadoria dos professores, agravados quando mulher, pois pode ser 

acumulado com o benefício de cinco anos da aposentadoria feminina. 

Em contrapartida, autores, como FRANÇA (2004) e LANDO (2004), 

baseados, principalmente, nos municípios do interior do país, nos quais os 

idosos, com seus acanhados benefícios, são os maiores responsáveis pela 

manutenção econômica, discordam, partindo do princípio que 

 
“ (...) a Previdência é o único sistema de distribuição de renda que 
funciona no Brasil, além de um poderoso instrumento de 
fortalecimento da nossa economia interna, responsável por gerar 
empregos, renda, lucros. (FRANÇA, 2004, pág.IX) 
 e,  
“ (...) a Previdência Social é um excelente instrumento de 
distribuição de renda através do qual se movimenta o contexto 
econômico municipal, sendo diretamente responsável por parcela 
expressiva da economia dos Municípios, e a conseqüente redução 
do índice de pobreza no Brasil” (LANDO, in FRANÇA, 2004, 
pág.XI). 

 
 

Ambos autores, diante da influência que os benefícios têm na 

manutenção da economia do país e da vida dos beneficiários, destacam, ainda, 

 
“(...) a importância de fortalecer cada vez mais a Seguridade e a 
Previdência Social, em vez de enfraquecê-la ou privatizá-la, como 
querem aqueles que teimam em permanecer alheios aos anseios 
da população”. (FRANÇA, 2004, pág.IX) 
   

Dessa forma, as constantes transformações sociais ocorridas 

principalmente a partir da nova realidade previdenciária conseguiu alterar as 

relações familiares, impondo a criação de estratégias para sua manutenção, 

social e/ou econômica, afetando, criando e/ou recriando novos arranjos, 

sobretudo familiares, obrigando muitos aposentados se condicionarem 

economicamente a terceiros (cônjuges, filhos, amigos e/ou assistência) em 

função da redução dos rendimentos, bem como, àqueles com melhores 

condições físicas, obrigando-os a buscarem uma complementação de renda 

através de nova inclusão no mercado de trabalho. Neste último caso, apesar 

de, geralmente, acontecer de forma precária, contribui para o aumento do 

desemprego e para a redução da remuneração dos demais trabalhadores, uma 

vez que a oferta de mão de obra é maior do que a de postos de trabalho. 



49 

 

Com relação aos impactos sobre a configuração da família 

contemporânea, como em qualquer espaço de conhecimento, a definição de 

conceitos basilares é fundamental à discussão dos temas, então, para que se 

possam entender melhor as implicações que atingiram e modificaram as 

organizações familiares, após Reforma da Previdência Social, é preciso pensar, 

primeiro, qual o peso da instituição “família” e seu papel em todos os âmbitos 

da sociedade, ou, ao menos, que se tenha breve conhecimento das diversas 

concepções adotadas em torno desta instituição. 

Diversos autores discorrem sobre o assunto, dentre os quais, destaca-se 

REIS (1983), que parte da ideia de que a família não pode ser algo natural ou 

biológico, uma vez criada pelos homens, com intuito pré-estabelecido de 

responder a necessidades sociais e materiais, cuja constituição, além de se dá 

de forma diferenciada, e de acordo com tempo e situação, está baseada na 

necessidade material de sua própria reprodução, exercendo dessa forma, 

também a função ideológica, já que é na família que os indivíduos são 

educados para continuar a existência familiar. 

Seguindo concepções semelhantes, Neder (2005) complementa que “... 

não existe, histórica e antropologicamente falando, um modelo-padrão de 

organização familiar; não existe a família regular” (Neder, 2005, p.34, grifos 

do autor), seja em função das particularidades regionais, econômicas, culturais, 

ou ainda, apenas pelas múltiplas possibilidades, necessidades ou opções de 

organização familiar. No entanto, destaca-se, todavia, que, ainda 

parafraseando o autor, as famílias de classes populares sempre encontraram 

dificuldades econômicas, política e, inclusive, ideológica quando essas 

diferentes formas de organização não são respeitadas. 

Lembremos que na aposta feita pelo modelo de Estado do Bem-Estar 

Social, especialmente nos países centrais, privilegiou-se o indivíduo-cidadão e 

reduziu várias atribuições da família, propondo que esta podia ser substituída 

por um Estado protetor dos direitos do cidadão. Com a falência do Estado do 

Bem-Estar Social, entrada a década de 1970, diversos fatores derrubaram 

essas expectativas e passaram a exigir soluções partilhadas entre o Estado e 

sociedade, uma vez percebido que: 
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“ (...) tanto a família quanto o Estado são instituições 
imprescindíveis ao bom funcionamento das sociedades 
capitalistas. Os indivíduos que vivem em sociedade necessitam 
consumir, alem de bens e mercadorias, serviços que não podem 
ser obtidos pela via do mercado. Para alguns destes, dependem 
dos serviços públicos ofertados pelo Estado; outros bens e 
serviços dependem da família, pela via de sua condição de 
provedora de afeto, socialização, apoio mútuo e proteção”. 
(CARVALHO, 2005, p. 268) 

 
Assim, a parcela da sociedade que detinha o poder Estatal arrogou à 

família a obrigatoriedade de cuidar de seus membros, tornando-a 

corresponsável pela reprodução dos indivíduos e pela proteção social dos 

mesmos. 

Então, independente das concepções adotadas, pode-se questionar 

sobre o papel da família, seja enquanto mediadora entre os indivíduos e a 

sociedade, seja enquanto responsável pela formação da nossa primeira 

identidade (REIS, 1983), bem como sua importância na implementação das 

Políticas Públicas no Brasil, uma vez que “... o exercício vital das famílias é 

semelhante ao das políticas sociais: ambas visam dar conta da reprodução e 

da produção social dos grupos que estão sob sua tutela” (Cf. CARVALHO, 

2005, p. 267). 

Pensando na atuação da família na expectativa da manutenção e 

reprodução do indivíduo na sociedade, percebemos o porquê dela ter estado 

no centro das políticas de proteção social desde a década de 70, enfatizando, a 

princípio, a mulher e a família. Mais tarde, com o advento da Constituição de 

1989 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - considerados desprotegidos 

frente uma sociedade “fortemente estruturada” (RISMAN, 2011) -, não apenas 

focando a criança, bem como destacando-a na família; posteriormente, através 

do Estatuto do Idoso, em 2003, regulando os direitos dos idosos e definindo 

como obrigação da família, do Poder Público e da sociedade, a efetivação dos 

mesmos. Ou ainda, através de estratégias governamentais de dês-

institucionalização de orfanatos, manicômios e asilos, determinando a família 

como lugar de imprescindível proteção social (CARVALHO, 2005). 

 Assim, a família, então, pode ser considerada a condição de admissão 

social, pois, 
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 “ (...) se o individuo possui trabalho e vínculos sociofamiliares, 
encontra-se potencialmente incluído nas redes de integração 
social. Se lhe falta trabalho ou os vínculos, escorrega para zonas 
de vulnerabilidade. E, se perde trabalho e vínculos, pode tombar 
em processos de “desfiliação” social”. (ALVES, 2000, in 
CARVALHO, 2005, p.27, grifos do autor) 

 
Longe de desconsiderar o valor e a importância do papel da família na 

sociedade, há de se ter cuidado ao oferecer a esta todos os encargos, pois 

desta forma poder-se-á confiar 

 
“ (...) aos indivíduos e suas famílias a responsabilidade pelas 
dificuldades vividas, o que deriva na análise dos “problemas 
sociais” como problemas do indivíduo isolado e da família, 
perdendo-se a dimensão coletiva e isentando a sociedade de 
classes da responsabilidade na produção das desigualdades 
sociais”.(IAMAMOTO, 2007, p.18) 

 
Partindo disso, podemos pensar ser impossível separar as implicações 

sociais e econômicas, das relações familiares, uma vez que estas se 

encontram, diretamente, interligadas, podendo-se dizer o mesmo das 

implicações da reforma previdenciária nas relações familiares, econômicas e 

sociais. 

 Como já exposto, é bastante incerto saber como essas ligações vão se 

configurar diante do permanente processo de transformação que vem incidindo 

sobre as organizações familiares. Porém, em se tratando da reforma da 

previdência, os proventos da aposentadoria tornando, em muitos casos, 

menores que os salários recebidos anteriormente, possibilitam especular as 

inúmeras formas como isso vai se configurar dentro de um contexto familiar, 

uma vez que, 

 
“A aposentadoria é caracterizada pela saída do mundo do 
trabalho, pela entrada no mundo doméstico e pela passagem de 
um mundo de poder para um mundo em que o poder está nas 
mãos de outros. A perda de poder torna-se responsável pela 
emergência de conflitos domésticos”. (STUCCHI, 2006, p.41) 

 
Para CARVALHO (2005), adotando uma perspectiva mais abrangente, a 

noção de convivência familiar só se realiza a partir da articulação com a 

estrutura social, por meio da inclusão no mercado de trabalho, da participação 

no sistema de seguridade social e do acesso a bens de consumo, ou seja, o 

desenvolvimento da condição doméstica está associado a fatores sociais, 
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econômicos, culturais e psicológicos e não a uma padronização familiar. Não 

obstante, valoriza a troca de experiência, possível somente através do convívio 

de gerações diferentes. 

Então, as desigualdades sociais presentes na sociedade moderna 

tornam possíveis diversas interligações de relações sociais, algumas vezes 

como causas, outras, como consequências, no entanto, incidindo diretamente 

na situação econômica dos contextos familiares. Dessa forma, cria-se o efeito 

“bola de neve”, no qual os insuficientes proventos da aposentadoria levam o 

idoso a buscar uma nova ocupação, reduzindo o já tão escasso mercado de 

trabalho para os mais jovens que, por sua vez, enquanto excluídos do mercado 

formal de trabalho, permanecem ou voltam a residir com seus familiares 

idosos, dependentes economicamente desses, em função da subsistência, fixa 

e vitalícia, garantida pela aposentadoria. 

Assim, os rendimentos já insuficientes para o sustento de um idoso com 

suas particularidades se tornam renda principal para a manutenção de uma 

família, muitas vezes inviabilizando o provimento de condições mínimas 

indispensáveis à sobrevivência. 

Nesse contexto, a aposentadoria, que poderia ser vista como o abrir de 

portas para a concretização de sonhos e realizações “abortadas” nas fases 

jovem e adulta, também perde a conotação de direito, de o período de 

descanso e ganha a de precariedade, de necessidade de uma 

complementação de renda, de subsistência garantida, diante da dependência 

marcada pela perda de emprego (MACHADO, S., 2004).   

Ou seja, apesar de ter como conjectura a garantia de direitos, os valores 

pagos não atendem de forma satisfatória as necessidades básicas de 

sobrevivência, especialmente dos idosos mais pobres, que cunham um 

envelhecimento com maior demanda de recursos, tanto do Estado e da 

sociedade civil, quanto da família. Neste ínterim, devemos reconhecer que 

assim como a aposentadoria, os benefícios assistenciais voltados para a 

pessoa idosa também não contribuem para a construção da cidadania, haja 

vista que, em função dos critérios de elegibilidade, os benefícios são 

disponibilizados aos mais necessitados entre os necessitados, no entanto, 

estes possuem tantas necessidades que um salário-mínimo lhe garantirá, de 
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forma precária, apenas a alimentação, deixando aquém a saúde e habitação 

entre outros. 

A crueldade dessa dinâmica na qual os sujeitos não têm acesso a 

trabalho e tampouco a políticas públicas que lhe asseverem os mínimos de 

cidadania, redunda, muitas vezes, no desleixo, na renúncia ou no 

aproveitamento da situação financeira dos idosos (GUEIROS e OLIVEIRA, 

2003).  

Quanto a isso, autores como Medeiros (2003) e LEMOS (2003), 

argumentam ser muito fácil colocar a culpa nos idosos, pois, ao não serem 

considerados ativos, ou não geradores de renda, suas contribuições à 

sociedade através de atividades não remuneradas, também são 

desconsideradas, mesmo que, muitas vezes ultrapassem tanto o valor das 

suas aposentadorias, quanto a proporcionalidade dos ativos ou geradores de 

mercadorias e nem tampouco se assume que famílias com idosos entre seus 

membros, têm melhor qualidade de vida. Concomitante, é necessário lembrar, 

porém, que desde a década de 40 é o Estado quem determina onde aplicar os 

recursos extraídos da sociedade e enquanto tal atuou desastrosamente, pois 

ao invés de aplicá-los em políticas sociais, o fez em projetos de interesses 

políticos com escassa possibilidade de retorno econômico (OLIVEIRA, 

BELTRÃO E FERREIRA, 08/1997). 

Assim, em síntese, responsabilizando a Previdência Social pelo déficit 

público e pelo desequilíbrio das contas, concretizou-se a reforma 

previdenciária, baseada nos cortes de direitos e na criação de barreiras no 

acesso aos benefícios, impondo, ainda mais sacrifícios à população, 

acarretando diversas implicações nas distintas esferas da sociedade, 

principalmente no mercado de trabalho e nas relações familiares, uma vez que, 

segundo MAGALHÃES (1989), a preocupação com a aposentadoria não tem 

incluído a inquietação com o modo de vida após o trabalho e com as condições 

preventivas do envelhecimento precoce, nem tão pouco, com a velhice 

desassistida.  

 

 



54 

 

2.4. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A POLÍTICA SETORIAL EM RIO DAS 

OSTRAS: O PROGRAMA FELIZ IDADE 

 

Na esfera municipal, a política de assistência social foi implementada 

com maior intensidade a partir da década de 1990, com a promulgação da 

LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, que prevê a garantia dos 

direitos sociais aos cidadãos. Dessa forma, atenta ao fenômeno do 

envelhecimento, bem como, ciente de seu papel na sociedade e das 

transformações pelas quais o município vivencia desde sua emancipação, a 

SEMBES - Secretaria Municipal de Bem Estar Social criou, desenvolveu e 

financiou, o Programa Feliz Idade, de acordo com a Lei Municipal nº 

818/2003, destinado à população idosa, a partir de 60 anos de idade, 

residentes no município há mais de um ano, sem exigência de grau de 

escolaridade. 

Este programa acata ao que preconiza a Política Nacional do Idoso, Lei 

nº 8.842 de 04 de Janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 1.948 de 03 

de Julho de 1996, principalmente em seu art. 1º, no que diz respeito a 

assegurar os direitos do idoso, criando condições para sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade; ao Estatuto do Idoso (Lei 

10.741, de 1º de Outubro de 2003), que regula os direitos assegurados aos 

idosos, destacando seu art. 3º, onde diz que é obrigação do Poder Público, 

além da família e da sociedade, assegurar ao idoso a efetivação dos seus 

direitos; e aos incisos II e III, nos quais preconiza a preferência na formulação e 

na execução de políticas públicas específicas, bem como sobre a destinação 

de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso, e à 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, nº 8.7421/1993, aprovada em 

1994, Art. 2º, inciso 1, quanto à proteção à velhice. 

O principal objetivo do programa é a valorização do processo de 

envelhecimento do munícipe, promovendo informações sobre saúde, cidadania 

e direitos, tendo a comunidade e a família como elementos fundamentais na 

construção desse processo, no qual uma equipe interprofissional compartilha 

experiências sociais e políticas, comprovando a impossibilidade de o fenômeno 

ser abarcado somente por uma perspectiva (GOLDMANN, 2000). 
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Os Serviços de Assistência em caráter emergencial e pontual, realizados 

na sede administrativa, são disponibilizados para o idoso munícipe, 

independente de sua inserção no programa. No entanto, o programa possui 

cerca de 1.400 idosos inscritos, divididos em 04 pólos, instalados em diferentes 

pontos da cidade, para facilitar o acesso às suas ações e é assistido por dois 

Programas Municipais de Transferência de Renda, haja vista a existência de 

inscritos que, diante dos critérios de elegibilidade, não usufruem o direito à 

aposentadoria ou ao BPC : 

 Benefício Financeiro – Lei Municipal nº 818/2003, alterada pela Lei nº 

1056 de 1º de Setembro de 2006; 

 Cartão do Bem Social – Lei Municipal nº 1140/2007 – criado para 

substituir a Cesta Básica. 

Neste contexto, acredito que os Programas de Transferência de Renda, 

embora sejam de grande valia para os usuários, podem ser considerados, 

também, como manobras assistencialistas e políticas, no qual a administração 

pública se aproveita da Assistência Social enquanto canal de comunicação com 

o usuário, para atuar como complemento e amenizar as deficiências da política 

previdenciária, embora seja de âmbito federal, e a precariedade das políticas 

públicas municipais, uma vez que com estes, embora parcos recursos, o 

usuário poderá suprir, parcialmente e/ou precariamente, as necessidades não 

supridas na sua totalidade pelas políticas públicas. 

 Na área da educação, o programa oferece reuniões sócio-educativas 

nas quais há o repasse de informações, esclarecimentos, reflexões e 

discussões de temas de interesse do grupo e que digam respeito à 3ª idade, 

dando-lhe a liberdade de se expressar, observado durante o estágio, o cuidado 

de não infantilizá-los (SIMÕES, 1997). No entanto, percebemos a necessidade 

da presença da família ou dos cuidadores dos idosos nessas reuniões, em 

função de as informações relacionadas ao processo de envelhecimento ser de 

interesse da sociedade em geral, principalmente dos mais próximos destes, 

tanto para estimular a participação e emancipação do idoso, quanto para 

fortalecer os vínculos relacionais, eliminar preconceitos e construir um novo 

conceito de velhice.  
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Observamos a grande presença de mulheres, na sua maioria 

afrodescendente e a proeminência de viúves entre elas, denotando que a 

problemática da velhice atinge mais o contingente feminino do que o 

masculino, acompanhando a tendência universal da perspectiva de vida mais 

expandida dentre as mulheres (Cf. GOLDMAN, in www.sbggrj.org.br). 

Destacando, também, o que os estudos de DEBERT (1994) e MOTTA (1996) 

demonstram sobre os programas de terceira idade mobilizarem mais o público 

feminino do que o masculino, contribuindo para uma redefinição de valores, 

costumes e condutas dos grupos mobilizados. 

Quanto a isso, CAMARANO (2002) lembra, porém, que a predominância 

feminina repercute, diretamente, nas demandas por políticas públicas, uma vez 

que, embora vivam mais que os homens, são mais sujeitas a deficiências 

físicas e mentais. No entanto, existem outras hipóteses que explicam essa 

predominância do sexo feminino, que segundo VERAS (2003), destacam-se a 

exposição a riscos de acidentes de trabalho, de transito, homicídios e suicídios, 

bem como o consumo de álcool e de tabaco, maiores entre os homens; a 

melhor percepção de doenças, ocasionando a detecção precoce e melhores e 

mais eficientes tratamentos e a mortalidade materna, atualmente bastante 

reduzida. (Cf. Serviço Social & Sociedade, n° 75, 2003). 

No entanto, BERZINS (2003) exibe o outro lado desta moeda, 

identificando que as mulheres também acumulam mais desvantagens como 

duplas jornadas de trabalho, menores salários, maiores discriminação e 

violência, além da maior probabilidade de serem mais pobres.  

Tais fatores corroboram as críticas referentes à aposentadoria precoce 

da mulher, delatadas por GIAMBIAGI, MENDONÇA, BELTRÃO E ARDEO 

(2004), que a meu ver, podem ser questionados e acrescentados ao efeito 

“bola de neve” partindo do ponto de vista de Camarano (2002), ou seja, se o 

fato de viverem mais demandam mais políticas públicas, podemos pensar que 

uma vez aposentadas podem arcar (parcialmente e/ou precariamente) com 

algumas despesas, enquanto que na posição de não aposentadas, são 

forçadas a se manterem no escasso mercado de trabalho (formal ou informal), 

afunilando-o ainda mais, ou ainda, na ausência dessa possibilidade, sua 

subsistência ficará totalmente sob a responsabilidade da família ou do Estado.  

http://www.sbggrj.org.br/
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No geral, e de acordo com o objetivo do programa, o público é composto 

por idosos de baixa renda, mas nada impede que aqueles com melhor posição 

social participem, porém isso se dá em menor número, uma vez que a 

presença e participação nos eventos é a contrapartida para o direito a 

benefícios municipais cedidos através do programa. 

Notou-se que a renda familiar é proveniente de benefícios financeiros 

como o Programa Bolsa Família, Benefício do Idoso (somente para inscritos no 

Programa Feliz Idade e que façam juz aos critérios exigidos), Cartão do Bem, 

aposentadorias pelo INSS, BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou 

pensões. Porém, face à necessidade de uma complementação de renda, 

muitos retornam ao mercado informal de trabalho, através de atividades 

laborais como limpeza de jardins, vendedores ambulantes, faxinas e 

artesanatos, concomitantes aos benefícios, pensões e/ou aposentadorias 

recebidos e/ou cuidando de crianças, principalmente netos. Tais fatos legitimam 

nossa pesquisa e comprovam também, que: 

 
“Ainda que muitos idosos não sejam considerados ativos pelo 
modelo previdenciário ou não sejam geradores de renda de 
acordo com o sistema econômico fortemente baseado no capital, 
aportam com uma grande contribuição social mediante a 
realização de atividades não remuneradas prestadas às 
respectivas famílias ou comunidades”. (LEMOS, 2003, p.117) 

 
Quanto à habitação, percebemos, em poucos casos, a opção de 

morarem sozinhos, evidenciando-se grande número de idosos residindo com 

cônjuges, filhos (as), e ou netos (a), comprovando os diversos fatores que 

forneceram subsídios para que essa convivência de gerações diferentes, no 

mesmo ambiente, fosse possível ou necessária, destacando, entre eles, o fato 

da aposentadoria se configurar como queda de rendimentos, em contrapartida 

ao alto custo de morar sozinho; o mercado de trabalho cada vez mais restrito e 

exigente para com os jovens e adultos, aumentando a taxa de desemprego e 

enfraquecendo o poder aquisitivo da família; o aumento da expectativa de vida, 

em alguns casos, exigindo acompanhamento permanente dos filhos/cuidadores 

e filhos que retornam à casa dos pais, oriundos de casamentos defeitos ou 

desempregados, acompanhados dos netos. 
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 De diferentes formas, alguns desses idosos ainda permanecem na 

posição de provedores da família, alguns com renda média superior a algumas 

chefiadas por não idosos, mas não necessariamente chefes delas. Todavia, 

embora a aposentadoria tenha se tornado a salvação de muitas famílias, uma 

vez ser a única fonte de renda fixa, raramente consegue manter os níveis de 

rendimentos familiares, haja vista que, segundo o depoimento do Sr. Galdino: 

 
“Dentro dessa sociedade contraditória, desta sociedade de 

interesses, o Estado não está a serviço do desenvolvimento e do 

interesse social, mas sim, voltado para interesses outros que não 

atingem as necessidades básicas da população de idosos, 

aposentados e pensionistas”. (In. SIMÕES, 2006, p.31) 

 
Partindo do depoimento acima, podemos concordar com o que diz 

respeito aos governos que não voltados para o interesse social, neste caso, 

dos idosos, estimulam a não divulgação de informações sobre reuniões e 

eventos dos Conselhos do Idoso, ou sobre a ausência de representação 

municipal nas Conferências Regionais de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

para o fortalecimento de reivindicações.  

Merece destaque, também, a inexistência de postos da Previdência 

Social no município, o que obriga o encaminhamento dos idosos para outras 

municipalidades. Tal fato demonstra anuência com as intenções 

governamentais, pois colaboram para aumentar as dificuldades e barreiras no 

acesso aos benefícios, pensões e aposentadorias, impondo mais sacrifícios a 

essa população já precarizada. 

Percebemos que a sensação de descaso público é compartilhada pela 

equipe multidisciplinar do Programa Feliz Idade, proporcionando momentos de 

frustração e impotência. 
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CONCLUSÕES 

 

Por todo o exposto, podemos concluir em que a velhice, entendida como 

uma construção social e fenômeno histórico, social e cultural multifacetado e 

multidisciplinar, só pode ser compreendida se respeitados o tempo, o espaço, 

as relações de gênero, a cultura, a etnia e a classe social em que se situe. 

Cursada e estudada por toda a história da humanidade, a velhice apresenta e 

comprova as diferentes características e definições que auferiu por toda a 

história. Predominou neste trabalho, então, uma concepção que tenta analisar 

o impacto econômico do envelhecimento e sua demanda por serviços de saúde 

e previdenciários numa perspectiva “transdisciplinar”, na tentativa de abraçar 

toda a complexidade do tema, bem como as dificuldades em contemplá-lo na 

sua totalidade. 

Podemos dizer que a pesquisa realizada tornou possível identificar o que 

chamamos de retrocesso nas conquistas sociais, uma vez que percebemos 

que a classe trabalhadora de hoje vem se deixando levar pelos mesmos 

moldes do século passado, cujas leis de outrora, hoje estão disfarçadas de 

bônus de empresariado solidário. Nesse sentido, na problemática do 

envelhecimento, é claro que o moderno se constrói por meio do arcaico, 

recriando nossa herança histórica patrimonialista, ao atualizar marcas 

persistentes e, ao mesmo tempo, transformá-las, no contexto de mundialização 

do capital sob a hegemonia financeira (Cf. Behring e Boshetti 2009).  

Chegamos a essa conclusão comparando o pobre daquela época - 

enquanto compelido a aceitar qualquer trabalho para não ser rotulado de 

mendigo e de “pobre não-merecedor” - com os idosos da atualidade, que 

trabalham como empacotadores nos mercados ou serviços de banco, em 

função de sua condição preferencial; ou atuando com rendas alternativas, em 

geral, em troca de uma remuneração irrisória, porém, muitas vezes a principal 

do núcleo familiar; ou, ainda, do sentimento de utilidade perante familiares, 

sociedade ou para si mesmo, impulsionados pela lógica do capital que 

determina que devemos nos manter ativos; ou aos vendedores ambulantes, 

que expressando o desemprego oculto (Cf. ALVES, 2003), adentram os ônibus 
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bradando: - “Eu podia estar matando, eu podia estar roubando...”, quando, na 

verdade, estão deixando de reivindicar pelos seus direitos trabalhistas, civis e 

políticos, pelo direito à educação dos seus filhos, por direitos previdenciários 

suficientes para que os idosos vivam com dignidade, sem a necessidade de 

complementos; estão deixando de reivindicar aos governos saúde, educação, 

saneamento, transportes decentes e gratuitos, etc.  

Agindo dessa forma, transportam para as pessoas inadequadas, a 

responsabilidade da má administração e execução das políticas públicas e 

colaboram para que a atual conjuntura socioeconômica, cale a boca dos 

trabalhadores, impondo com que se permitam sobreviver em condições 

subumanas, em barracos inundados ou arrastados pelas chuvas, com 

dupla/tripla jornadas de trabalho, compactuando com que suas crianças 

vendam doces nos sinais, que seus idosos sejam esquecidos nos corredores 

dos hospitais ou nas filas da Previdência Social, em troca de um subemprego.  

Talvez, uma revisão mais crítica desta realidade e das diversas 

situações resultantes poderiam proporcionar a adesão destas classes, como os 

operários de outrora, ou os aposentados e pensionistas da década de 1990, 

para então, reivindicarem aos detentores do poder, aos administradores destas 

nações. 

Infelizmente, o fato é que as políticas sociais brasileiras estão muito 

longe de diminuir as desigualdades sociais, e tão pouco, estão 

satisfatoriamente estruturadas para proporcionar um padrão básico de amparo 

àqueles que dela dependem para sua subsistência.  

No que diz respeito ao direito previdenciário, apesar de concordar e 

defender que a previdência social permite que os trabalhadores estejam fora de 

uma relação de trabalho sem estar, necessariamente, ausente de proteção 

social (BERING e Boschetti, 2009), entendemos que essa perspectiva, 

também, pode representar uma forma de o capital manipular essa fração da 

sociedade, pois, apesar de estarem fora do mercado de trabalho, ainda 

mantêm o poder de compra, contribuindo e mantendo a lógica do capital em 

atividade, numa época que a cidadania foi associada ao consumo. 
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(IAMAMOTO, 2007). 

Nesta perspectiva, o indivíduo além de ser o usuário dos benefícios e 

serviços também é mais um consumidor em potencial, comprovado através dos 

diversos serviços e produtos oferecidos (como eletrodomésticos, automóveis, 

serviços bancários, turismo, lazer e produtos milagrosos anti envelhecimento)   

uma mudança de postura da sociedade capitalista, que reduz os velhos à 

condição de descartáveis somente até descobrir o potencial de alguns destes 

para a reprodução ampliada do capital. Dessa forma, a nossa pesquisa 

confirmou que, na sociedade capitalista contemporânea, a velhice está 

estruturada pelo modo capitalista de ser, ou seja, pelo que o indivíduo pode 

adquirir no curso da vida, assim tornando-se mais ou menos velho de acordo 

com o poder aquisitivo que se tem. (MACHADO E QUEIROZ, 2006) 

Partindo da premissa de que a redução da pobreza é a condição basilar 

para impulsionar o crescimento econômico dos países em desenvolvimento, foi 

possível, através da apropriação das análises teóricas utilizadas neste trabalho, 

questionar, então, o que compete à Previdência Social, considerada como “a 

mais eficiente política social do governo federal, pois sem ela muitas famílias 

poderiam estar entre os chamados “abaixo da linha da pobreza” (Cf. FRANÇA, 

2004), uma vez criada como estrutura de prevenção dos riscos sociais e 

desvinculação do mercado de trabalho, mas que no entanto, se mostra 

ineficiente diante da contradição entre os anos de investimento dos 

trabalhadores e as reais condições vivenciadas por eles, após a aposentadoria 

(GOLDMAN, 2000), carecendo que a assistência social preencha as lacunas 

do sistema previdenciário através de programas de transferência de renda. 

No que tange à família, uma vez mediadora das relações entre sujeitos e 

a coletividade, o reconhecimento quanto sua importância na vida dos 

indivíduos é explícito e indiscutível; logo, é merecedora de proteção social. No 

entanto, essa proteção tem sido cada vez mais discutida, na medida em que a 

realidade dá sinais evidentes de penalização, desproteção e aumento de 

responsabilidades e comprometimentos, mesmo quando nem sempre tendo 

condições de sustentabilidade para tal, não é abraçada pelas leis, face aos 
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critérios de elegibilidade aos benefícios e recursos, cada vez mais exigentes. 

É interessante a perspectiva da OMS, quando avalia o envelhecimento 

populacional como um sucesso das políticas de saúde pública e sociais e não 

como um problema, pois o problema será a não elaboração e a não execução 

de leis, políticas e programas que contemplem as necessidades desse grupo 

(Cf. Serviço Social e Sociedade nº 70). Ao mesmo tempo, contudo, apontamos 

que tais conquistas, se analisadas pelo ponto de vista da evolução humana, 

podem ser encaradas como um movimento humano/retrógrado, pois, 

independente de leis, estatutos, emendas ou decretos, o processo da vida: 

nascer, crescer e envelhecer é natural do ser humano, e deveria dizer respeito 

à sociedade em geral, independente da idade e da sociedade na qual esteja 

inserido, bem como não ser passível de discriminação de qualquer natureza. 

Logo, não deveríamos necessitar de leis que determinassem à família, à 

sociedade e ao Estado o dever de assegurar os direitos de seus indivíduos.  

Identificamos, também, contradições na atuação do governo que, 

enquanto discursa sobre o envelhecimento, enfatizando a importância dos 

idosos e a valorização da Terceira-Idade, exclui os reajustes salariais; oferece 

uma política de saúde ineficiente, obrigando-os a recorrer aos planos de saúde 

privada e benefícios previdenciários ínfimos; não ampara as famílias de forma 

eficiente e eficaz e faz o possível para impedir ou adiar as aposentadorias, 

incentivando, dessa forma, a maior permanência dos idosos no mercado de 

trabalho, numa conjuntura em que o emprego é tão escasso (SALVADOR, 

2005). Dessa forma, jovens e idosos são postos num círculo vicioso, 

disputando pelo mesmo espaço no mercado de trabalho, no qual os primeiros 

retornam à casa dos pais e avós, em consequência das parcas ofertas de 

emprego e os segundos precisam retornar ao mercado de trabalho, face aos 

insuficientes recursos previdenciários para o sustento da família, incluindo os 

filhos que retornam, afunilando a oferta de empregos para os mais jovens.   

Pensar na aposentadoria, portanto, é acompanhar como um problema 

que dizia respeito aos indivíduos, às suas famílias e às agências filantrópicas 

constituiu-se em questão pública. É compreender como o problema do sustento 
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na velhice transforma-se num direito do trabalhador, que, após certo número de 

anos de trabalho ou ao atingir determinada idade, passa a receber uma renda 

vitalícia (Cf. STUCCHI, 2007, p.36).  

Ou seja, a situação da população idosa é triplamente árdua: 

quantitativamente, na medida em que os serviços públicos não acompanharam 

o aumento desse segmento e duplamente qualitativa, na medida em que os 

benefícios são insuficientes para uma vida digna e quando o acesso aos 

avanços principalmente os tecnológicos, são ofertados aos mais jovens, em 

função do mercado de trabalho.  

À luz de “Êxtase e Agonia”, acreditamos ser possível uma comparação 

dos momentos de sublimação e crise, vividos pelo artista durante a realização 

do trabalho na Capela, suas dúvidas com a Igreja, com o mundo e, 

principalmente, com ele mesmo, com as dúvidas e descrenças, dos idosos 

atuais para com as políticas públicas, principalmente a Aposentadoria, 

aproveitando a oportunidade para pensarmos a realidade contemporânea 

neoliberalista.  

Neste ínterim, fazemos do questionamento de Medeiros, (20003, p.190), 

nosso questionamento: “Serão os velhos um peso para a sociedade ou é a 

sociedade, o poder público, a falta de solidariedade da maioria que torna mais 

pesada a vida de quem envelhece?”  
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