
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS – CURO 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS – RIR 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE – IHS 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAISA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA 

 

 

 

 

 

NEOLIBERALISMO E PESSOA IDOSA: REFLEXÕES SOBRE O DIREITO DO 

IDOSO E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS 

Dezembro de 2017 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

THAISA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA 

 

 

 

NEOLIBERALISMO E PESSOA IDOSA: REFLEXÕES SOBRE O DIREITO 

DO IDOSO E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Serviço Social como requisito final 

para a obtenção do título de bacharel em 

Serviço Social pela Universidade Federal 

Fluminense – Campus Universitário de Rio das 

Ostras.  

 

 

  Orientadora: Profª. Drª Paula Kapp Amorim 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS 

Dezembro de 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BRO 

 

V657n   Vieira, Thaisa Oliveira da Silva 

Neoliberalismo e Pessoa Idosa: Reflexões sobre o direito do 
idoso e o exercício profissional do Serviço Social / Thaisa 
Oliveira da Silva Vieira; Paula Kapp Amorim, orientadora. Rio 
das Ostras, 2017. 
72 f. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço 

social)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de 
Humanidades e Saúde, Rio das Ostras, 2017. 

 
1. Sistema Capitalista. 2. Direitos Sociais. 3. Idoso e 

envelhecimento. 4. Exercício Profissional. 5. Produção 
intelectual. I. Título II. Amorim,Paula Kapp, orientadora. 
III. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Humanidades e 
Saúde. Departamento Interdisciplinar. 

 
CDD - 

 

 

 

 

Bibliotecária responsável: Maria Margareth Vieira Pacheco Rodrigues - CRB7/5874 

 



THAISA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA 

 

 

NEOLIBERALISMO E PESSOA IDOSA: REFLEXÕES SOBRE O DIREITO 

DO IDOSO E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e 

aprovado como requisito parcial para a obtenção do 

título de bacharel em Serviço Social pela 

Universidade Federal Fluminense – Campus 

Universitário de Rio das Ostras. 

 

 

Monografia aprovada em _____/_____/_____ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof.ª Dr.ª Paula Kapp Amorim 

 

 

Prof.ª Ms Renata de Oliveira Cardoso 

 

 

Prof. Dr. Ranieri Carli 

 

 

 

 

Rio das Ostras 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Santíssima Trindade, juntamente com Maria Santíssima – 

Totus Tuus Mariae, todo o agradecimento de minha alma, tão 

pequena.  

 

 

À minha amável família que sempre esteve ao meu lado 

durante esta dificultosa jornada. Ainda que houvesse 

incertezas e dúvidas, o suporte de vocês foi fundamental para 

que eu não perecesse. 



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus e a Nossa Senhora por me proporcionarem a alegria 

de iniciar e concluir esta etapa. Ainda que este período tenha sido adverso e cheio 

de impossibilidades, Deus é o senhor do impossível. 

Aos meus pais que desde sempre não medem esforços para que eu me 

realize. E aqui, tomo a liberdade de direcionar ainda mais esta gratidão. A minha 

mãe, por ser essa mulher forte, guerreira e o meu maior exemplo de amor, pois 

sacrificou sua trajetória para ser mais do que uma boa mãe. Tenho a mais perfeita 

honra de ser sua filha e te amo incondicionalmente; ao meu amado pai, por seu suor 

durante esses anos e por buscar as melhores condições para nossa família, mesmo 

diante de todas as dificuldades que possamos ter passado. E ao meu querido irmão, 

por ser simplesmente uma das pessoas mais importantes de minha vida. 

Aos meus irmãos em Cristo da Paróquia São João Batista, de Itaboraí, por me 

apoiarem e serem uma família cristã maravilhosa. Em especial, aos integrantes do 

Setor Juventude e do EJC. 

Ao Grupo de Oração Universitário que mesmo tardiamente tenha tido a 

oportunidade de experimentar a comunhão fraterna, me proporcionou grandes 

momentos. E aqui deixo os meus mais sinceros agradecimentos a Luísa Belém, 

Luíza Maia, Allan, Polly Donário, Gio, Ruan, Alice, Dudu, Fabíola e Alberto. 

Aos meus colegas e amigos de jornada acadêmica da turma 2013.1, por me 

aturarem ao longo desses quatro anos e meio. A minha gratidão, de modo especial, 

a Michele Simião, Aline Pereira, Joelma Gomes, Renata Realli, Renata Pessoa, 

Jaqueline Ribeiro, Lívia Vaz, Jéssica Venanço, Amanda Pereira e Diogo. Obrigada 

por todo apoio, preocupação e cuidado. 

Durante esta etapa foi possível constituir amizades verdadeiras que levarei 

para fora do âmbito acadêmico, o meu profundo agradecimento às minhas amigas 

desta montanha-russa e de outras que virão: Taliana Rosales, Rayssa Bessa, Cris 

Santos, Daniella Pires, Andressa Rosa, Gaby Firmiano, Luana, Marjorye, Clícia 

Esteves, Pollyana Donário, Aparecida, Karen Santos, Isabella Matos, Rafaela, Eloá 

e Joana. 

A minha eterna gratidão ao Tio Tadeu, a Tia Cândida e toda a sua família, 

que com carinho e generosidade me acolheram como filha no período de minha 

estadia em Rio das Ostras. 



À minha prima Kíssila, à Príscila, à Glaucia e o Professor Diego Tabosa por 

todo auxílio dado.  

Ao Celso Vergne, por simplesmente me aparar em um momento adverso e 

conflitante, por compreender as incertezas das quais me encontrava e, com 

tranquilidade e serenidade, me mostrar que não é o fim do mundo. 

A esta banca por ter aceitado o convite, e, de modo especial, a orientadora, 

Professora Drª Paula Kapp, por toda orientação dada em meio a um período 

turbulento; por aceitar este desafio, por toda paciência, pois sei que não foi fácil 

compreender as pequenas, porém, grandes confusões de minha mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é discutir sobre os desafios da profissão de Serviço 

Social e da atuação profissional frente às demandas trazidas pela população idosa 

em meio ao avanço do sistema neoliberal. Dividido em três capítulos, o primeiro 

descreve o sistema capitalista e o idoso, perpassando pela formação da sociedade 

capitalista e a crise deste sistema, além de destacar as particularidades da vida 

idosa e o ser idoso no período neoliberal. O segundo capítulo trata sobre a ruptura 

do estado de direito através das políticas públicas no Estado neoliberal e dos direitos 

sociais vinculados ao idoso. Por último, o terceiro capítulo aborda sobre o exercício 

profissional de Serviço Social – baseado no Projeto ético-político – com a pessoa 

idosa e os direitos do idoso. 

 

Palavras-chave: Sistema Capitalista. Direitos Sociais. Idoso e envelhecimento. 

Exercício profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is discuss about the challenges of Social Work profession 

and the professional performance toward the demands brought from the senior 

population in the middle of the neoliberal system. Divided into three chapters, the first 

describes about the capitalist system and the senior, passing through the society 

formation and its crisis, besides highlighting the particulars of senior life and what 

means be senior on this neoliberalism times. The second chapter broach about the 

rupture in the state of rights by way of neoliberalism State public politics and of the 

senior social rights. Finally, the third chapter emphasizes the professional practices 

of Social Work – foundation on the Ethical – political project – with the person and 

senior’s social rights. 

 

Key-words: Capitalism System. Social Rights. Senior and aging. Professional 

practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O (A) profissional de Serviço Social, enquanto agente integrante das relações 

sociais de produção e reprodução do sistema capitalista, atua na intervenção das 

refrações da questão social inseridas na sociedade, por meio do modo de produção 

capitalista, nos diversos campos das políticas setoriais existentes no Brasil. 

Sendo membro integrante da sociedade capitalista, a pessoa idosa é afetada 

pelas expressões da questão social que se particularizam nesta fase da vida em 

desigualdades sociais, desemprego, pobreza e outras mais que englobam situações 

de precarizações e penúrias das quais este segmento é exposto no cenário 

neoliberal. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a determinação que 

caracteriza um sujeito como idoso nos países subdesenvolvidos é sua idade 

cronológica, ou seja, indivíduos com 60 anos ou mais são considerados idosos. 

Nesse sentido, verificou-se através dos resultados de pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) que a população nacional desta 

faixa etária vem sendo elevada consideravelmente. A razão pela qual se define tal 

resultado é por meio da densidade demográfica que está em transformação depois 

de um longo período de proporcionalidade entre as correspondentes faixas etárias. 

Esse dado não é de exclusividade do Brasil. Esse aumento populacional do 

segmento idoso também se trata no âmbito internacional. 

O impacto desta mudança na sociedade mundial, mas, principalmente, nos 

países subdesenvolvidos será catastrófica, pois estes últimos não planejaram em 

suas estruturas questões relacionadas à economia e ao social, por exemplo. E 

quando o Estado neoliberal inicia a sua articulação para o reordenamento de suas 

estruturas, penalizará a sociedade e a população idosa com a fragmentação do 

setor público – como as políticas públicas – e dos direitos sociais.  Neste caso, os 

idosos brasileiros começam a sentir tais consequências com as tentativas e os 

avanços do Estado neoliberal do governo vigente.   

Assim, o (a) Assistente Social é chamado (a) a se voltar para as 

particularidades que recaem sobre a pessoa idosa em meio às complexidades 

sociais que estão imersas neste cenário neoliberal. Este (a) profissional é dotado (a) 
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de capacidade qualitativa para intervir na realidade posta ao idoso. Com o seu 

arcabouço teórico-metodológico, ele (a) conseguirá articular a demanda trazida por 

este segmento ao seu exercício profissional que se materializa através de 

legislações e normativas da profissão, bem como com o Projeto ético-político 

profissional. 

A metodologia utilizada no presente trabalho se deu através de pesquisas 

bibliográficas a partir dos seguintes temas centrais: o sistema capitalista, a partir de 

amplas referências bibliográficas da área de Serviço Social; o idoso, com 

bibliografias na área de Psicologia e Ciências Sociais tendo em vista a pouca 

produção atualizada desta área do Serviço Social; o Estado neoliberal e as políticas 

públicas nesta conjuntura, tendo como base teórica textos de Netto e Braz (2006) e 

Behring (2009), bem como legislações e normativas referentes aos direitos sociais; e 

bibliografias voltadas para o exercício profissional que abordam sobre o Projeto 

ético-político, encontradas na revista Serviço Social e Sociedade e pelas autoras 

Brites e Sales (2000).  

Era previsto, inicialmente, uma entrevista com Assistentes Sociais, de Rio das 

Ostras, que se encontram nos espaços sócio-ocupacionais que tratam sobre as 

complexidades sociais das quais a população idosa está inserida. Contudo, 

infelizmente devido ao curto prazo que era disposto, não foi possível a realização 

deste recurso. 

Nessa direção, iniciamos no capítulo I contextualizando a discussão sobre a 

compreensão da maneira pela qual se estrutura a sociedade capitalista e seu 

sistema de produção, pois é fundamental para entender as consequências que 

afetam a classe trabalhadora, bem como seus rebatimentos/desdobramentos que 

incidem sobre o envelhecimento. Destaca-se que o idoso não é mais um trabalhador 

ativo no sistema de produção, porém, para o capital nenhuma mão de obra se perde 

durante o processo de produção e reprodução de seu sistema, ou seja, a pessoa 

idosa se mantém na lógica capitalista sem que haja a perda de sua vitalidade. 

Assim o sendo, trataremos no capítulo II sobre a participação e contribuição 

do Estado na sociedade capitalista que precariza e afeta o direcionamento das 

políticas públicas em relação aos direitos do idoso, através de ações inflexíveis. 
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No capítulo III, destacamos a importância do Projeto ético-político e os pilares 

de formação do (a) Assistente Social que orientam o (a) profissional no seu exercício 

cotidiano. Pois, estas particularidades irão demandar deste (a) trabalhador (a) 

assalariado (a), uma abrangência e uma constância na integralidade de suas 

dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Para que haja, 

desta forma, uma ação interventiva de qualidade ainda mais estruturada dentro das 

políticas públicas. Visto que no capítulo anterior os resultados decorrentes das 

ações inflexíveis do Estado acometerão na atuação profissional, já que este (a) 

profissional é um (a) agente executor (a) de intervenções e que está inteiramente 

ligado (a) à garantia de direitos. 

A discussão sobre a população idosa e a atuação do (a) Assistente Social que 

se vincula as políticas setoriais das quais este segmento recorre é pertinente, uma 

vez que a população caracterizada como idosa cresce acentuadamente. Da mesma 

maneira, existe pouca produção da temática do idoso tanto no que diz respeito sobre 

na ordem do capital quanto sobre o exercício profissional com esse segmento da 

população. 

O debate que se apresentará a seguir se deu por meio de questionamentos 

referentes ao campo de estágio, realizado no Ministério Público do Estado Rio de 

Janeiro (MPERJ), em Macaé, durante o período de quatro semestres. Percebemos 

um grande número de denúncias sobre violações dos direitos do idoso. Esses 

questionamentos surgiram mediante a realidade contrária que esses idosos 

vivenciavam em comparação aos meus falecidos avôs (tanto materno quanto 

paterno) e com a genitora de uma Tia muito próxima a mim. O que também 

contribuiu para esse apontamento foram as minhas indagações. Por que 

negligenciam o idoso? Como podem praticar abusos financeiros contra o idoso? Foi 

impossível não fazer tamanha associação. Era difícil de acreditar que as violações 

de direitos ao idoso eram recorrentes no Ministério Público. Por estar inserida neste 

espaço sócio-ocupacional, estive em contato diário de como o (a) profissional de 

Serviço Social se articula e dialoga com a Rede e como se realiza a 

multidisciplinaridade em questões referentes à pessoa idosa. 

Por essa razão, procuramos articular o debate sobre os direitos do idoso com 

o exercício profissional orientado pelo Projeto ético-político profissional. 
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CAPÍTULO I 

 

1) O SISTEMA CAPITALISTA E O IDOSO 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir sobre a composição da sociedade 

capitalista e o sistema que o engendra, bem como a influência de suas 

particularidades na vida do ser social, principalmente, no que tange a sua fase de 

envelhecimento e suas constituintes. Inicialmente, procuramos destacar elementos 

para compreender de que maneira se dá a sociedade capitalista e seu sistema de 

exploração, para posteriormente sinalizar qual papel da pessoa idosa neste cenário. 

 

1.1) A Formação da Sociedade Capitalista e sua crise 

 

A composição de uma sociedade se define por características próprias de 

acordo com o modo de produção1 em que esta se encontra em um dado momento 

histórico (LESSA, 2006). Também se atribui a sua definição a maneira com que a 

sociedade consegue manter-se e reproduzir-se socialmente, que em outras 

palavras, é como adquirem a sua subsistência por intermédio de seus membros; e a 

constituição de suas esferas de organização. 

Nas palavras de Barroco, “a sociedade é uma totalidade organizada por 

esferas (totalidades) cuja (re) produção supõe a totalidade maior, mas se efetua de 

formas particulares, com regularidades próprias” (BARROCO, 2010, p. 25). No que 

tange as esferas de organização, uma sociedade possui elementos constitutivos da 

formação social e de seu ordenamento, sendo considerados, por exemplo, a cultura, 

a estrutura social, a política e a economia. 

Essas totalidades, descritas por Barroco (2010), compõem-se em uma 

totalidade maior que estão atreladas ao conjunto de complexidades que envolvem a 

estrutura social. Em outros termos, as particularidades trazidas por cada categoria 

como a economia, a política e etc., fazem parte de uma singularidade ao passo que 

constituem essa totalidade maior quando são integradas. Todas são imprescindíveis 

                                                           
1
 Estabelece-se de acordo com a estrutura econômica da sociedade vigente (NETTO; BRAZ, 2006). 
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para o funcionamento da sociedade e não podem ser compreendidas sem a 

necessária articulação e integração de seus elementos. 

Para Netto e Braz (2006), a sociedade enquanto um grupo que se relaciona 

uns com os outros estabelece dois tipos de relação em seu meio, às chamadas 

relações sociais de produção2 e as relações materiais de produção. A primeira se dá 

pelo relacionamento do indivíduo com o restante da sociedade que produz, assim, 

uma relação de coletividade e sociabilidade no processo produtivo de reprodução da 

vida material. Sobre a segunda, determina-se a relação deste mesmo sujeito com a 

natureza, tendo como objetivo a utilização desta última como elemento para os 

meios de produção3. 

De acordo com Barroco (2010), o processo de construção do ser social possui 

o aspecto de alterar a si próprio enquanto transforma concomitantemente a 

natureza, uma vez que o homem projeta metas e as introduz em sua vida social. 

Para Netto e Braz (2006), 

as condições materiais de existência e reprodução da sociedade obtêm-se 
numa interação com a natureza: a sociedade, através dos seus membros 
(homens e mulheres), transforma matérias naturais em produtos que 
atendem às suas necessidades. Essa transformação é realizada através da 
atividade a que denominamos de trabalho (NETTO; BRAZ, 2006, p. 30). 

 

Esse produto extraído das relações advindas da interação do homem dentro 

do processo produtivo, proveniente da transformação executada definida como 

trabalho, é uma característica própria do ser humano, o que o diferencia dos demais 

seres vivos. Essa distinção não só diz respeito ao ser racional do homem, mas 

também pela sua capacidade teleológica. 

Segundo Barroco (2010), por meio das projeções teleológicas, o indivíduo é 

capaz de realizar suas ações entorno de finalidades as quais se concretizam por 

meio da materialização. Assim, não se pode desassociar a capacidade teleológica 

do ser social com o trabalho, pois ambas são invariavelmente elementares para as 

necessidades que o desenvolvimento humano requer bem como as novas que 

surjam no meio social. 
                                                           
2
 As relações de produção são especificamente pré-estabelecidas por meio dos meios de produção 

de uma determinada sociedade (NETTO; BRAZ, 2006). 
3
 Os meios de produção são, em outras palavras, “meios de trabalho relacionados tudo aquilo que se 

vale o homem para trabalhar” (NETTO; BRAZ, 2006, p.58). 
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O que Netto e Braz (2006) definem acerca do trabalho é como algo que  

não se opera com uma atuação imediata sobre a matéria natural, 
diferentemente ela exige instrumentos que, no seu desenvolvimento, vão 
cada vez mais se interpondo entre aqueles que o executam e a matéria 
(NETTO; BRAZ, 2006, p.30 e 31).  

 

Os meios de produção, assinalados pelos autores como instrumentos, 

correspondem ao objeto implicado no canal de mediação para que este mesmo 

objeto seja modificado dentro do processo de produção e reprodução em que se 

insere a sociedade. 

Ao analisar que as habilidades e os conhecimentos são substanciais para o 

trabalho, Netto e Braz (2006), através de seus estudos, salientam que as repetições 

e experimentações da vida cotidiana contribuem efetivamente para a qualidade do 

sujeito. Cabe pontuar que esta qualidade remete-se as habilidades e conhecimentos 

adquiridos desde as primeiras civilizações com o surgimento da agricultura e 

domesticação dos animais, e que acontecem, hoje, quando o indivíduo se pré-

dispõe a algo. 

Desta forma, o homem distingue-se e se distancia da natureza fazendo com 

que o sujeito constitua sua objetivação uma vez que  

o trabalho implica, pois, um movimento indissociável em dois planos: num 
plano subjetivo (pois a prefiguração se processa no âmbito do sujeito) e 
num plano objetivo (que resulta na transformação material da natureza); 
assim, a realização do trabalho constitui uma objetivação do sujeito que o 

efetua (NETTO; BRAZ, 2006, p.32). 

  

Netto e Braz (2006), ao estudarem a ontologia do ser social, afirmam que “foi 

através do trabalho que a humanidade se constituiu como tal” (NETTO; BRAZ, 2006, 

p.34). Essa construção se deu de forma linear inicialmente e, após a introdução da 

agricultura e da domesticação dos animais, o homem começa a dar sinais de 

progressão/ascensão do ser social. Deste modo, o indivíduo perpassa por 

transações da própria existência nos períodos de produção e reprodução social até 

chegar ao ser capitalista com suas características peculiares.  
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Esta sociedade se inicia de maneira ainda embrionária por meio do 

aparecimento dos primeiros burgos4 e das consequências advindas da crise do 

sistema feudal, transpassando ainda pelo período mercantilista – na idade moderna, 

culminando na chamada idade contemporânea que tem como marco o ano de 1789 

que ficou historicamente conhecido como a Revolução Francesa (QUINTANILHA, 

2010). 

O capitalismo tem em sua base de sustentação a acumulação de riquezas 

dos meios de produção – ferramentas, matéria-prima e mão de obra – e o dinheiro5 

que lhe são a propriedade privada. Esses princípios nada mais são que realidades 

pertencentes ao único detentor de privilégios da sociedade capitalista, formado pela 

minoria dentre a população que é descrito ou como burguês, ou como capitalista. No 

período da Revolução Industrial, essa imagem figurava-se no patrão das fábricas.  

Contudo, a essência do sistema capitalista não é apenas composta por 

riquezas dos meios de produção e dinheiro. Ainda se faz necessário a isso à força 

humana advinda da mão de obra que lhe é fornecida através da venda da força de 

trabalho do proletariado6, que detém exclusivamente este mecanismo, mesmo com o 

advento da introdução das máquinas a produção. 

Esta segregação da organização social entre burgueses (donos dos meios de 

produção) e proletariados (trabalhadores) possui sua gênese desde a Revolução 

Industrial e que se perpetua até o presente. A polarização dessas classes 

antagônicas é ocasionada pelas divergências de seus interesses que decorre do 

espaço que ocupam no processo produtivo e na retenção dos recursos que 

engendram o sistema capitalista. Essa contrariedade fez com que houvesse colisões 

                                                           
4
 Eram assim configurados à formação das primeiras cidades. Os burgos se caracterizavam pelo fato 

de se instalarem na interseção das vias terrestres, ao final do sistema feudal, fazendo com que novos 
parâmetros surgissem (QUINTANILHA, 2010). 
5
 “(...) uma mercadoria passou a se destacar entre as demais (...). O surgimento do equivalente 

universal permitiu que a circulação das mercadorias avançasse ainda mais; no entanto, somente 
quando esse equivalente universal passou a ser uma mercadoria dotada de propriedade especiais 
(...), a circulação mercantil pode florescer – e foram os metais preciosos (ouro, prata), convertidos em 
dinheiro, que se mostraram adequados a essa função. O dinheiro, pois, é a mercadoria especial 
na qual todas as outras expressam o seu valor. O valor de uma mercadoria, expresso, no dinheiro, 
é o seu preço” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 89, grifo nosso). Segundo os autores, a função do dinheiro 
não se limita a uma equivalência universal, mas também a meio de troca, medida de valor, meio de 
acumulação ou entesouramento e meio de pagamento universal. 
6
 A palavra proletariado advém de duas funções vinculadas ao modo de produção capitalista e que 

era de seu intrínseco interesse. Sendo estas a produção nas fábricas e a prole que reproduzirá a mão 
de obra necessária ao sistema. Em outras palavras, é um alimento a continuidade do sistema 
capitalista (QUINTANILHA, 2010). 
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entre os segmentos e, assim, diferentes interesses de classes. Pois enquanto os 

burgueses procuravam pela manutenção dos lucros e do poder que lhes eram 

assegurados, os trabalhadores buscavam melhores condições de vida e lutavam 

pelos seus direitos perante o trabalho que realizavam. 

Diante ao quadro que se instalava a burguesia industrial, para diferenciá-la da 

contemporânea, como detentora dos meios de produção recorreu ao aumento da 

jornada de trabalho para elevar o seu lucro e reprimir as ações e associações de 

trabalhadores fabris. Para que ocorresse essa benesse, o capitalista introduz na sua 

produção a mão de obra infantil e feminina para baratear os custos demandados 

pela incorporação de nova força de trabalho masculina. No século XVIII, a sociedade 

patriarcal considerava as mãos de obra feminina e infantil como sendo inferiores, e 

por essa razão, estes tornaram-se preferenciais no processo produtivo da indústria  

Com os poucos recursos para sua subsistência, o ser humano – homem, 

mulher e criança – foi obrigado a ingressar na lista de proletariados das grandes 

fábricas para receber uma quantia equivalente a sua força de trabalho, o chamado 

salário. Notadamente este valor não era igualitário entre os próprios trabalhadores, 

sem mencionar os riscos7 trabalhistas que estes sofriam. 

De modo sintético, é esta a compreensão do sistema produtivo na sua forma 

mais dinâmica. Contudo, antes mesmo de todo esse processo aludido, uma 

peculiaridade é fundamental para sua execução, a chamada divisão social do 

trabalho que foi responsável pelo avanço vertiginoso dos bens produzidos. Mas isso 

não seria possível sem o desenvolvimento da capacidade produtiva da sociedade 

que dividiu entre seus membros as ocupações necessárias à produção (NETTO; 

BRAZ, 2006), o que viabilizou um aperfeiçoamento no sistema fabril e um acréscimo 

na produção, promovendo, assim, a distribuição e o consumo do produto produzido. 

Todavia, quando se examina com cuidado a relação entre a produção e a 
distribuição, verifica-se que a repartição do produto social global está 
conectada ao regime de propriedade dos meios de produção fundamentais 
e dele depende (...) se a propriedade é privada, tende a ser profundamente 
desigual (como nos modos de produção que se sucederam a partir da 
dissolução da comunidade primitiva). O exame referido, assim, comprova 

                                                           
7
 Dentre estes ocorreram desde abuso psicológico e sexual, principalmente, contra mulheres e a 

perda dos membros do próprio corpo por causa do manuseio da maquinaria que existia. Esse tipo de 
acidente acontecia, na maioria das vezes, com as crianças que começavam a trabalhar nas fábricas 
ainda muito pequenas. Todos esses terríveis aspectos foram retratados no filme, “Daens – Um Grito 
de Justiça” de Stijn Coninx, 1992.  
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que as relações de distribuição são determinadas pelas relações de 
produção (NETTO; BRAZ, 2006, p.64). 

 

Desta forma, a equação obtida no final deste processo é, sem sombra de 

dúvida, a valorização do lucro para o burguês que contribui para a ampliação da 

desigualdade. Na ordem do capital não há diferenciação entre os trabalhadores. 

Todos são, sem exceção, força motriz para o sistema que encontrará, 

permanentemente, uma oportunidade para apossar-se da força de trabalho. Para 

este segmento “o trabalho é, sempre, atividade coletiva: seu sujeito nunca é um 

sujeito isolado, mas sempre se insere num conjunto (maior ou menor, mais ou 

menos estruturado) de outros sujeitos” (NETTO; BRAZ, 2006, p.34), mesmo que 

haja desigualdade entre os papeis no sistema capitalista. 

Enquanto modo de produção socialmente estabelecido, o “capitalismo, por ser 

capitalismo, reproduz uma sociedade que concentra miséria em uma classe e 

riquezas em outra” (LESSA, 2006, p.06). Posto que a desigualdade social seja uma 

consequência oriunda do sistema produtivo capitalista, o reflexo existente dessa 

contrariedade na realidade da população é definida por condições de insalubridade, 

de pobreza e extrema pobreza, de analfabetismo, de vertentes que consubstanciam 

a questão social. 

A superexploração da força de trabalho e a extensa jornada cometida pelo 

trabalhador agravam as circunstâncias da desigualdade e contribuem para a 

alienação dos seus sujeitos durante todo o processo produtivo da mercadoria. 

Em razão de o trabalhador produzir a mercadoria, não significa que esta 

última lhe pertença, pelo contrário, aparece ao seu criador como uma criatura 

estranha visto que o processo de produção não pertence ao trabalhador. Acrescesse 

a isso, o fato do produto final ser a junção do trabalho realizado por todos os 

trabalhadores, pois a mercadoria somente é produzida pela realização da divisão 

social do trabalho, fazendo com que “o produtor só se confronta com o caráter social 

do seu trabalho no mercado: sua interdependência em face de outros produtores lhe 

aparece no momento da compra-venda das mercadorias” (NETTO; BRAZ, 2006, 

p.92).  
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A estrutura social, além de ser representada por papeis antagônicos, destaca 

uma relação entre a sociedade totalmente materialista o qual se desfaz as relações 

sociais e a sociabilidade. Para Iamamoto (2008),  

na sociedade burguesa, quanto mais se desenvolve a produção capitalista, 
mais as relações sociais de produção se alienam dos próprios homens, 
confrontando-os como potências externas que os dominam (IAMAMOTO, 
2008, p.48). 

 

A partir disso, as relações entre homens passam-se a mera relação entre 

coisas. Lessa (2006) faz alusão à Marx para elucidar que  

é este feitiço que faz com que a criatura comande o criador que Marx 
denominou ‘fetichismo da mercadoria’: ao produzir uma sociedade que nada 
mais é que uma coleção de mercadorias, fizemos da humanidade pessoas 
cuja vontade reside em levar as mercadorias ao mercado, cuja vontade 
reside na necessidade das mercadorias trocarem-se reciprocamente 
(LESSA, 2006, p.05). 

 

Para Marx apud Lessa (2006), o fetichismo da mercadoria consiste no 

velamento dado aos fatores introduzidos ao produto produzido e que são inerentes 

ao seu produtor como, por exemplo, o dispêndio da força humana. Este aspecto 

mistificado causa ao trabalhador, como já aludido, uma estranheza frente ao objeto 

que produziu. Para usufruir daquilo que participou, o trabalhador terá que consumi-lo 

como os demais sujeitos da sociedade dentro da cadeia alimentar do sistema 

capitalista, comprando e, assim, contribui para a acumulação de riqueza do burguês. 

Para obter seus recursos lucrativos, o ser capitalista precisa que a mercadoria 

se realize na circulação8, pois é nesta que ocorrerá valorização do produto e que 

possibilitará novamente a transformação do dinheiro (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2006). Assim, o ciclo terá seu reinício e não se perderá. A partir daí que a 

constituição de valores, não só ao preço do produto, mas os de uso e troca são 

fixados e constituídos. Em outras palavras, a mercadoria produzida nas fábricas não 

possui nenhum valor representativo (monetário) em sua essência, porém, durante o 

                                                           
8
 Pelo fato do lucro provir somente pela circulação, dois fatores são fundamentais para a sua 

realização que, segundo Iamamoto e Carvalho (2006), consistem na conjuntura de mercado e os 
tempos de produção e circulação, pois quanto menor for o tempo do produto nas prateleiras, maior 
será a rotatividade (que não perdure muito tempo no estoque) e acumulação (IDEM, p.71). Em outras 
palavras, é o mercado uma espécie de termômetro que indica ao capitalista sobre as possibilidades 
de enriquecimento. 
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processo produtivo a utilização da matéria-prima, ferramentas e, principalmente, 

força humana são responsáveis pela criação dos valores de uso e de troca. 

Com efeito, comprando a força de trabalho – o capital variável (v) – do 
proletariado pelo seu valor, o capitalista tem o direito de dispor do seu valor 
de uso, isto é, de dispor da sua capacidade de trabalho, capacidade de 
movimentar os meios de produção. Mas a força de trabalho possui uma 
qualidade única, um traço que a distingue de todas as outras mercadorias: 
ela cria valor – ao ser utilizada, ela produz mais valor que o necessário para 
reproduzi-la, ela gera um valor superior ao que custa. E é justamente aí que 
se encontra o segredo da produção capitalista: o capitalista paga ao 
trabalhador o equivalente ao valor de troca da sua força de trabalho e não o 
valor criado por ela na sua utilização (uso) – e este último é maior que o 
primeiro. O capitalista compra a força de trabalho pelo seu valor de troca e 
se apropria de todo o seu valor de uso (NETTO; BRAZ, 2006, p. 100). 

 

Assim, através da exploração da jornada de trabalho o capitalista obtém o 

lucro e também a mais-valia. O mesmo se apropria não só da reposição feita do 

custo que foi gasto inicialmente, mas também usurpa o valor de uma parte da 

mercadoria do qual não gastou (a mais-valia), que é inteiramente dispendiosa ao 

trabalhador por corresponder a sua força de trabalho (NETTO;BRAZ, 2006). 

Verifica-se assim, uma oportunidade para que o capitalista realize a 

exploração da força de trabalho, aumentando e intensificando, portanto, o ritmo do 

trabalho9 para atingir uma produção superior e ocasionando uma concorrência entre 

os capitalistas. 

(...) Essa anarquia vê-se acentuada pela concorrência entre os produtores, 
cada qual interessado em obter condições mais vantajosas de produção e 
venda. Como se verifica, trata-se de uma produção que não dispõe de 
mecanismos de regulação e planejamento capazes de permitir aos homens 
um controle consciente (...) por isso mesmo, há conjunturas em que certas 
mercadorias abundam e outras praticamente desaparecem, em que muitos 
produtores acorrem para produzir uma mesma mercadoria e deixam de 
produzir outras etc.  
 
É evidente que esse estado de coisas não pode perdurar por muito tempo e 
alguma regulação deve intervir para fazer com que se redistribua o trabalho 
empregado na produção – e essa regulação geralmente aparece através da 
concorrência no mercado, encarecendo as mercadorias que faltam e 
barateando as mercadorias que abundam (...). A lei do valor é, no âmbito da 
produção de mercadorias, o único regulador efetivo da produção e da 
repartição do trabalho (...); no modo de produção capitalista, ela comparece 
no mecanismo das crises econômicas (NETTO; BRAZ, 2006, p. 90-91). 

                                                           
9
 “Através de uma série de controles impostos aos operários – que incluem da mais severa vigilância 

a todos os seus atos na unidade produtiva até a cronometragem e determinação dos movimentos 
necessários à realização das suas tarefas” (NETTO e BRAZ, 2006, p. 108). A exemplo tem-se o 
Taylorismo que ficou conhecido através de seu criador, Frederick Winslow Taylor, por se tratar de um 
método que condiciona o máximo da produção em menor tempo. 
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As condições postas aos trabalhadores frente às características que se 

formavam do capitalismo industrial como a venda de toda mercadoria produzida, a 

extenuante jornada de trabalho e o pagamento de um salário em troca de seu 

trabalho, fez com que o proletariado vivesse em circunstâncias insalubres não só em 

suas moradias assim como nas fábricas e que vão se agravando e resultam no que 

foi chamado de Questão Social. 

Contudo, este quadro não se remete exclusivamente ao período do 

capitalismo industrial. Hoje, também são encontrados situações de penúria vividas 

pelos trabalhadores em pleno capitalismo financeiro.  Afinal o que engendra o 

sistema é o enriquecimento de poucos e miséria de muitos, pois o modo de 

produção capitalista é globalmente difundido, o que o torna planetário. 

 

1.1.1) A crise capitalista e suas consequências 

Assim como os modos de produção que antecederam ao capitalismo 

padeceram diante de suas respectivas crises, com o modo de produção vigente não 

seria diferente. Porém, para Mota (2009), é por intermédio das crises que o capital 

se recicla sendo ela parte integrante do sistema capitalista e fundamental para a 

regulação desta. Deste modo, as estratégias de produção e reprodução social não 

se definham devido à inerência da crise ao desenvolvimento do capitalismo. Isto é, a 

crise do sistema não instaura a derrocada do capitalismo, ela é mais uma 

instabilidade que se faz necessária para que a economia consiga se reestabelecer 

sem que haja grandes danos à classe dominante. As crises “deflagraram um período 

histórico de acirramento das contradições fundamentais do modo capitalista de 

produção que afetam sobremaneira o ambiente político e as relações de força entre 

as classes” (MOTA, 2009, p.03). 

Como aludido precedentemente, o sistema capitalista possui a seu serviço à 

objetivação do lucro que será obtido através da mercadoria que é produzida em 

elevada escala no processo de produção. Todavia, em períodos de crise, essa alta 

produção comprometerá não só a economia de mercado, pois a mercadoria precisa 

ser realizada, ou seja, escoada, mas também obrigará a redefinição do sistema em 

si. Visto que as crises 
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expressam um desequilíbrio entre a produção e o consumo, 
comprometendo a realização do capital, ou seja, a transformação da mais 
valia em lucro, processo que só se realiza mediante a venda das 
mercadorias capitalisticamente produzidas. Em outras palavras, quando são 
produzidas mais mercadorias do que a população pode comprar, o 
processo de acumulação é afetado, uma vez que estoques de mais valia 
não asseguram o fim capitalista (MOTA, 2009, p. 02). 

 

Portanto, não basta ao capitalista produzir exacerbadamente uma mercadoria 

se não há um mercado para a realização de seu consumo. Para a fomentação do 

modo de produção capitalista, é inevitável que o material produzido seja 

“transformado em dinheiro para, rapidamente, retornarem ao incessante processo de 

acumulação do capital: produção/circulação/consumo” (MOTA, 2009, p. 02).  

O capital precisa, necessariamente, completar seu círculo de produção e 

circulação, caso não ocorra, o quadro de crise acaba configurando-se em 

“reduções de operações comerciais, acúmulo de mercadorias estocadas, 
redução ou paralisação da produção, falências, queda de preços e salários, 
crescimento desmesurado do desemprego e empobrecimento generalizado 
do trabalhador” (MOTA, 2009, p. 03).  

 

Essas consequências advindas do processo de produção e circulação e que 

recaem de maneira impactante sobre a classe trabalhadora, sempre ocorrerá em 

momentos de crise. 

Logo, os impactos às organizações de classes, a respeito da crise, se dão de 

formas diferenciadas haja vista as razões de poder e submissão. Além disso, 

ressalta-se que as penosas consequências são direcionadas, exclusivamente, a 

classe trabalhadora. Notadamente, a classe burguesa/dominante não permitirá 

prejuízos ao seu enriquecimento. Sendo detentora dos meios de produção, ela se 

encarregará de sobrepor seus interesses acima do bem comum da população, 

fazendo com que pareça em primeira instância, um interesse de âmbito coletivo. 

Trata-se, então,  

de um meio de atualização da hegemonia das classes dominantes que 
atinge substantivamente a dinâmica da reprodução social. Do ponto de vista 
objetivo, este movimento materializa-se na criação de novas formas de 
produção de mercadorias, mediante a racionalização do trabalho vivo pelo 
uso da ciência e tecnologia, regido pela implementação de novos métodos 
de gestão do trabalho que permite às firmas o aumento da produtividade e a 
redução dos custos de produção (MOTA, 2009, p. 04). 
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Esses novos métodos trazidos pela autora retratam os anos subsequentes do 

período pós-segunda guerra, o qual foi marcado por uma emblemática fase de 

grande expansão do capitalismo. Essa expansão foi “caracterizada por altas taxas 

de crescimento econômico, ampliação de empregos e salários e uma forte 

intervenção do Estado” (MOTA, 2009, p. 05). Aos olhos do trabalhador que 

desconhece a sua exploração, o cenário descrito parece bastante satisfatório. 

Mas para que isso ocorra, a dinâmica voltada para a restauração da crise 

“implica o redirecionamento da intervenção do Estado” (MOTA, 2009, p. 04). Uma 

vez que o Estado é instrumento da ação burguesa e assume o papel de interesse da 

mesma, cabe ao Estado redefinir  

seus mecanismos legais e institucionais de regulação da produção material 
e da gestão da força de trabalho, instituindo renovadas formas de 
intervenção relativas aos sistemas de proteção social, à legislação 
trabalhista e sindical, além daquelas diretamente vinculadas à política 
econômica (MOTA, 2009, p. 05).  

 

Para que a economia volte a gerar lucros, um artifício se instala no sistema 

produtivo. Os países intitulados como subdesenvolvidos ou terceiro mundo servem 

como manobra de extensão para o escoamento de mercadorias, ou seja, os países 

centrais ou de primeiro mundo que possuem uma produção em larga escala e não 

conseguem consumi-las em seu território, utiliza-se de terceiros para a absorção de 

mercadorias e investimentos (MOTA, 2009). Consequentemente este fato auxilia o 

mercado transnacional que ganha destaque na nova composição do sistema 

capitalista, permitindo que para além de um escoamento de mercadorias estocadas, 

haja uma transferência de trabalho na produção. Enquanto os países desenvolvidos 

se responsabilizam por determinadas execuções da produção denotadas como 

“nobres”, fica sob “guarda” dos países periféricos o trabalho precário sem qualquer 

tipo de proteção dos riscos de trabalho do qual os trabalhadores, utilizados como 

mão de obra barata possam vir a sofrer (LESSA, 2006). 

Tendo a oferta de um custo menor para produzir as mercadorias nos países 

subdesenvolvidos, a burguesia “consegue articular e agregar os interesses dos 

capitais de todas as partes do mundo, fragmenta as identidades e necessidades 



25 
 

daqueles que vivem do seu trabalho” (MOTA, 2009, p. 16). A classe trabalhadora, 

assim, se depara com possíveis situações que a coloca à mercê da burguesia 

nesses tempos difíceis, pois se por um lado há uma expansão do exército industrial 

de reserva com desempregados temporários ou permanentes; por outro há àqueles 

que se coloca a disposição de qualquer emprego que surja independentemente das 

condições salariais e de trabalho. 

Diante dessas circunstâncias, o trabalhador presencia outra intervenção do 

Estado capitalista que o atinge visceralmente tornando os serviços públicos, como 

saúde, em mercados. Isso quer dizer que o burguês capitalista terá novos lucros 

através de uma nova mercadoria, e como toda mercadoria deve ser consumida de 

forma que se reverta em lucro e dinheiro para o mesmo, as políticas públicas 

acabam por caracterizar a mais nova fonte de enriquecimento.  

Mas o pronunciamento que é feito em forma de como recuperar a economia 

frente aos tempos de crise, se detém a contenção do déficit público. Hoje, como 

ocorre no Brasil, o argumento que justifica essas ações unilaterais é 

de ‘evitar a volta da inflação’ e engendrar um círculo virtuoso de 
crescimento, preconiza-se o corte dos gastos estatais, para o ‘equilíbrio das 
contas públicas’, como indicador de saúde econômica. Assim, promove-se, 
do ponto de vista fiscal, uma mudança de pauta regressiva, que atinge 
especialmente os direitos e as políticas sociais (BEHRING, 2009, p. 09). 

 

As crises capitalistas, assim, são alimento que fomenta e traceja o sistema 

produtivo e o seu ciclo, contribuindo para a continuidade e, ainda, permanência 

deste modo de produção. A sua crise, depressão (recessão), retomada e auge 

podem ser potencializados (MOTA, 2009) por incidentes não só na esfera 

econômica conforme foi retratado no presente trabalho, mas também na geopolítica, 

o que agrava sobremaneira as condições da classe trabalhadora. Esse agravamento 

acarretaria no padecimento desta classe diante das possibilidades de uma pobreza 

extrema e uma pauperização absoluta.  
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1.2) Questão Social: as particularidades da vida idosa 

As expressões da chamada questão social são caracterizadas como 

consequências advindas do sistema capitalista. Por via de uma perspectiva 

reducionista, a questão social mostra-se como um fato social, um problema social 

que decorre na sociedade por meio da reprodução/produção das relações sociais 

(BEHRING; SANTOS, 2009). Em outras palavras, as expressões da questão social 

são resultados procedentes da subsunção do trabalho pelo capital, ou seja, sequelas 

derivadas da exploração do trabalho que afetam os trabalhadores cotidianamente. 

Iamamoto (2001) evidencia que “a análise da questão social é indissociável 

das configurações assumidas pelo trabalho e encontra-se necessariamente situada 

em uma arena de disputas entre projetos societários” (IAMAMOTO, 2001, p.10). 

Este embate de concepções adversas que se confrontam mutuamente em virtude do 

gerenciamento do Estado é tido como, nas palavras da autora, uma “ameaça”, 

dentro da perspectiva sociológica, a ordem social e ao poder burguês. 

Logo, a questão social “está organicamente conectada à emergência do 

proletariado no cenário político reivindicando direitos sociais” (BARROCO, 2010, p. 

79). Assim o sendo, este fenômeno não retrata somente em uma existência de 

desigualdade, mas se refere também “às formas históricas de seu equacionamento” 

(BARROCO, 2010, p. 83), dadas as configurações relacionados ao trabalho. 

Essas formas históricas dizem respeito sobre o modo pelo qual o capitalismo 

se alimenta, sendo esta por meio da exploração da força de trabalho adepta ao 

desenvolvimentismo do sistema capitalista que durante décadas é um dos 

responsáveis pela desigualdade social existente. Segundo Netto (2001), “a cada 

novo estágio de seu desenvolvimento, ela instaura expressões sócio-humanas 

diferenciadas e mais complexas, correspondentes à intensificação da exploração 

que é a sua razão de ser” (NETTO, 2001, p. 48). Essas expressões se caracterizam 

pela Questão Social. 

Netto (2001) destaca ainda que a questão social possui diversas 

compreensões, porém, é com os impactos da industrialização, iniciada na Inglaterra, 

que surge à expressão do pauperismo (NETTO, 2001), sequela subsequente do 

capitalismo. Segundo Netto (2001),  
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pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta 
em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Tanto mais a 
sociedade se revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e 
serviços, tanto mais aumentava o contingente de seus membros (...) de não 
ter acesso efetivo a tais bens e serviços (NETTO, 2001, p. 42 e 43). 

 

A isso, se resume a manutenção da ordem burguesa que prioriza suas 

características e gradativamente naturaliza a questão social como algo normal. Essa 

naturalização é dada ao desemprego, a desigualdade, as penúrias e ao desamparo, 

todas estas frente às conjunturas econômicas adversas (NETTO, 2001) das quais 

são imbuídas no sistema capitalista. 

O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a questão social – 
diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da 
questão social, esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do 
capital: sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica 
específica do capital tornado potência social dominante. A questão social é 
constitutiva do desenvolvimento do capitalismo (NETTO, 2001, p. 45). 

 

E sendo uma consequência advinda do sistema capitalista, a questão social, 

segundo Netto (2001), apresenta “a emergência de novas expressões da questão 

social” (NETTO, 2001, p. 48) que surgem ao decorrer desse processo histórico-

cultural de desenvolvimento e que acaba por recair sobre a classe trabalhadora. E 

isso se aplica de maneira a-histórica, ou seja, não é exclusivamente ao tempo da 

introdução das indústrias no cenário mundial, mas também reflete aos tempos do 

capital financeiro. O que Netto (2001) ressalta é que inexistem novas questões 

sociais e sim a mesma questão sob as particularidades diversas que o capitalismo 

rumina. 

Dentro dessa lógica de desenvolvimento do qual insurgem o aspecto da 

questão social, as peculiaridades desta na terceira fase da vida humana podem se 

direcionar a determinantes, já mencionados, como o desemprego, a desigualdade 

social e a pobreza. 

Cabe pontuar que em decorrência das particularidades do sistema capitalista 

e das suas expressões, a população recorre aos equipamentos das políticas 

públicas para que tenham seus direitos assegurados, ainda que estes 

equipamentos, por meio da ação do Estado, fossem desprovidos de repasse 

adequado de recursos. 
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Para Teixeira (2008), as temáticas envolvendo os idosos fizeram-se 

relevantes no âmbito global visto que cerca de 580 milhões de pessoas tenham mais 

de 60 anos, o que significa 9,8% da população mundial. Segunda a autora, 

demógrafos, gerontólogos e outros cientistas que estudam o 
envelhecimento humano usam esses dados demográficos e suas 
estimativas para demonstrar a problemática do envelhecimento, tomado 
pelo critério cronológico e como grupo específico, e a ‘ameaça’ que 
representa, considerando-se o crescimento das suas demandas sociais e 
econômicas (TEIXEIRA, 2008, p. 39). 

 

O “problema social” e a “ameaça” apresentada estão voltados para os efeitos 

a Seguridade Social. Essa definição não está atrelada exclusivamente a questões 

econômicas e demográficas, mas também pela vulnerabilidade em massa dos 

trabalhadores e as demandas destes, e pelas pressões sociais que  

congregam e adensam reivindicações, trazendo à cena pública a 
problemática (...), transformando-a em demanda política, introduzindo-a no 
campo das disputas políticas e das prioridades de políticas públicas 
(TEIXEIRA, 2008, p. 43).  

 

Destaca-se que a população idosa é componente em distintas camadas e que 

estes vivem o envelhecimento de forma diferenciada, visto que para os 

trabalhadores essa etapa revela uma ampliação das desigualdades sociais. Essa 

distinção é permitida pelo sistema capitalista devido à acumulação feita durante o 

processo de produção e reprodução das relações sociais. Enquanto o ser idoso da 

classe burguesa aproveita a sua velhice em melhores condições, o idoso da classe 

trabalhadora padece de degradações sociais, de desvalorizações, reclusões, 

exclusão social e o faz ser dependente dos recursos públicos (Teixeira, 2008).  

O velho, em sociedades capitalistas, sofre a opressão que se dá tanto pela 
desigualdade social e de classe, quanto pelo confinamento social, dado pela 
segregação (...) como ‘marginalização social’, ‘morte em vida’, sujeitos 
estigmatizados e submetidos a estereótipos negativos ou efeitos 
psicológicos como depressão, solidão dentre outros são consequências ou 
fatores determinados e não determinantes, são resultantes das condições 
objetivas materiais de existência (TEIXEIRA, 2008, p. 82). 

 

Frente aos aspectos da crise capitalista que realiza um desmonte das 

políticas públicas com a redução das despesas e uma inversão de entendimento 

sobre prioridade, (IAMAMOTO, 2001, p.17) a transformação da questão social em 
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algo natural faz com que surjam programas assistenciais focalizados e 

descentralizados para, ou os mais pobres dentre os pobres, ou para um segmento 

da sociedade como, por exemplo, o idoso. 

 

1.3) Idoso: o ser social em sua terceira fase e suas constituintes 

O ser humano durante todo o seu processo de desenvolvimento busca as 

condições necessárias para sua sobrevivência e manutenção, desde o seu 

nascimento a sua velhice. Este trajeto fomenta-se por etapas constitutivas da vida 

do indivíduo que se encontra subdivida na sociedade civil em segmentos 

previamente definidas e estabelecidas, porém, esta divisão não condiz somente com 

sua própria composição na sociedade, e sim na estruturação do sistema produtivo 

vigente (BARROS, 2007). 

Uma dentre estas etapas diz respeito à velhice que é vista dentro da 

sociedade capitalista de forma preconceituosa e estigmatizada, nenhum outro 

segmento social é tão caracterizado desta maneira como a população idosa. O 

envelhecimento e suas consequências físicas, temporais e sociais não são bem 

compreendidos. Segundo Mascaro (2004), o receio personificado à fase da velhice 

remete-se ao fim do ciclo da vida e a proximidade da morte, as incertezas futuras 

advindas das dificuldades nesta etapa bem como o preconceito estereotipado ao 

envelhecimento. 

Ao considerarmos que as fases do ciclo de vida consistem em uma transição 

naturalmente biológica, por que assim não o é a respeito da velhice? Afinal, “o 

processo de envelhecimento e a fase da velhice fazem parte das nossas 

experiências de ser vivo” (MASCARO, 2004, p. 09), e está contido no crescimento e 

amadurecimento do homem enquanto ser. Contudo, o senso comum caracteriza de 

maneira pejorativa e com designações agressivas a velhice. Para Mascaro (2004), 

“o que atrapalha os idosos são os preconceitos, a ideia de que a velhice é sinônimo 

de doença e incapacidade” (MASCARO, 2004, p. 54). 

O que na realidade ocorre em relação ao idoso é que este, para o sistema 

produtivo, será responsável por custos que não beneficiará em nada o capitalista, e 

sim demandará por gastos devido as suas condições e a predisposição de doenças 
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típicas desta etapa da vida. Ao contrário de um jovem adulto considerado ativo para 

o capital e para o sistema, o idoso é afastado do centro produtivo e passa a integrar 

exclusivamente outro viés do capitalismo do qual já fazia parte, o de consumidor.  

A autora ainda destaca que através da perspectiva psicológica e geriátrica, 

que o envelhecer possui denominações cronológicas, biológicas, sociais e 

psicológicas podendo existir “várias maneiras de vivenciar o envelhecimento e a 

velhice, segundo circunstâncias” (MASCARO, 2004, p. 09) de diversas naturezas. 

Portanto, o preconceito embutido nesta fase da vida é irrelevante e infundado já que 

a velhice também pode ser uma denominação psicológica. 

O estigma da terceira idade é associado ainda, no senso comum, à 

decadência como se o indivíduo obtivesse nesta fase um declínio de tudo que foi 

conquistado em sua vida. Esta etapa também é considerada por muitos como o 

momento de aproveitar de todo o tempo que há para descanso e lazer. Esse 

pensamento de estabilidade, na verdade, é composta por meio da chamada 

reificação/fetiche produzido pelo sistema capitalista. Em outros termos, a 

estabilidade será adquirida somente através da obtenção de meios, ou seja, garantia 

de aposentadoria, residência própria e acesso as políticas privadas, sendo estas 

direcionadas a poucos. Sendo a maior parte da sociedade composta por 

trabalhadores que não dispõem de meios para sua estabilidade, estes tornam-se 

dependentes do Estado que, por sua vez, agride os direitos dos idosos deixando 

esta parcela em situação de penúria por não configurar um Estado de direito, 

responsável por fornecer, gratuitamente, um serviço público de eficiência e 

qualidade. 

Segundo Barros (2007), a consideração de que a velhice é uma categoria 

socialmente produzida é evidenciada como uma questão de dificuldade, 

principalmente pelo fato de distinta fundamentação entre fato universal e natural10, e 

o fato social e histórico. 

A respeito disso, Mascaro (2004) indaga-se enquanto a especificidade ao 

considerar a idade correta para iniciar o envelhecimento, contrastando o fato natural 

                                                           
10

 Para Barros (2007), fato universal e natural “consiste no ciclo biológico do ser humano e de boa 
parte das espécies naturais, que envolve o nascimento, o crescimento e a morte. Já o fato social e 
histórico tange sobre a variabilidade das formas de conceber e viver o envelhecimento” (BARROS, 
2007, p. 50). 
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com o social. A Organização das Nações Unidas (ONU) considera enquanto 

população idosa pessoas de 60 anos ou mais, tendo a autora salientado que a razão 

para esta determinação se dá pelas transformações biológicas típicas da terceira 

idade bem como a aposentadoria (MASCARO, 2004). 

Todavia, a chamada “terceira idade” dentro das formulações e moldes do 

sistema capitalista tem, para a sociedade, a lembrança de uma realidade remota e 

que não se concretizará. É possível que por essa questão, no contexto nacional, a 

devida importância à temática do idoso não se efetue assiduamente. Os indivíduos 

não possuem o costume de pensar sobre a velhice e nas condições futuras que 

viverão quando chegarem a esta fase, como o que ocorre com a retratação atual da 

realidade. 

Desta forma, a população idosa trabalhadora sofre com as consequências da 

redução dos direitos e serviços sociais decorrentes da reestruturação do Estado 

neoliberal. A ação do poder público, principalmente em momentos de crise, restringe 

e reduz as garantias de direitos estabelecidas nas legislações e normativas.  

Em termos de contextualização histórica sobre o envelhecimento, na Era 

Moderna esse assunto era previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

o qual dizia que  

todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 
outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de 
seu alcance (DIWAN, 2015, Breves considerações acerca dos aspectos 
criminais do estatuto do idoso

11
). 

  

Essas alegações se perpetuaram no cenário da discussão global, 

principalmente, após a Segunda Guerra Mundial. Em 1982, em Viena, ocorreu a I 

Conferência Mundial do Envelhecimento na qual foi elaborado o Plano de Ação 

Internacional sobre a temática do idoso. Em seguida, no ano de 1988, foi admitida 

no Protocolo de São Salvador a proteção às pessoas idosas. Na Conferência Geral 

da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1991, se definiu os princípios das 

nações unidas em favor das pessoas idosas, como o princípio da dignidade. 

                                                           
11

 Disponível em <www.albertodiwan.jusbrasil.com.br/artigos/194559195/breves-consideracoes-
acerca-dos-aspectos-criminais-do-estatuto-do-idoso?ref=topic_feed> Acesso em 24 de maio de 2017. 
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No Brasil, esta perspectiva estava atrelada a Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 23012, e ao advento da Lei 8.842/94 que criou a Política Nacional do 

Idoso (PNI) baseando-se nas vertentes direcionadas pela ONU e que estabelece os 

direitos da cidadania. Posteriormente, em 2003, foi promulgada a Lei 10.741 

conhecida como o Estatuto do Idoso. A importância fomentada acerca do idoso, no 

país, se concretizou nas décadas finais do século XIX e ainda no início do novo 

milênio.  

Em 2007, foi sediado, no Brasil, a II Conferência Regional e 

Intergovernamental sobre o envelhecimento na América Latina e no Caribe, 

enaltecendo o quão tardia se estabeleceu a discussão e as execuções de 

planejamentos entornam da pessoa idosa.  Para Barros (2007), a autora “diria que 

as políticas sociais e o interesse do Estado nessa questão caminham a passos 

lentos, e só recentemente certas áreas das ciências sociais despertaram para o 

estudo dessa temática” (BARROS, 2007, p.70). 

Essa morosidade fez com que o planejamento de ações interventivas para a 

realidade que se aproximava fosse adiado. Para o Brasil, a abordagem sobre a 

velhice é pertinente devido não só ao aumento da expectativa de vida e a diminuição 

da taxa de natalidade, mas ao reconhecimento de que existe a necessidade de 

intervenção. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

projeção de pessoas idosas com mais de 80 anos no país, no ano de 2016, 

contabilizava 3.458.279. A estimativa para 2060 pode ultrapassar 19 milhões 

(LISBOA, 2016, IBGE: número de idosos com 80 anos ou mais deve crescer 27 

vezes de 1980 a 2060). 

Mascaro (2004) destaca que o aumento populacional sofrido na Europa do 

século XVIII estava, naquela época, relacionado a questões de higiene e saúde, sem 

mencionar os impactos do desenvolvimento que atingia a vida daqueles que 

envelheciam. Todavia, a autora contrasta essa informação com as tentativas de se 

explicarem o mistério do envelhecimento neste mesmo século. Essas perspectivas 

se concentravam na população, principalmente, pobre da Inglaterra que foi 

                                                           
12

 A família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida. Em seu §1º é mencionado que os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares; §2º - Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos. 
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beneficiada com o avanço da medicina e das práticas de higiene pública, o que 

levou ao um aumento da expectativa de vida. Em contrapartida, os idosos 

considerados ricos detinham recursos para a manutenção de uma vida saudável e 

longeva, não muito diferente do que acontece no século XXI.  

No país, mesmo diante do atraso em desenvolver e focalizar iniciativas de 

projeções para o futuro populacional com suas demandas, avanços significativos 

foram surgindo. Após o Estatuto do Idoso criou-se a Rede Nacional de Proteção e 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (RENADI) através da I Conferência Nacional 

dos Direitos da Pessoa Idosa e os Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa nos 

âmbitos federal, estadual e municipal para supervisionar e avaliar a PNI. 

 Contudo, a relevância dada à velhice não alcança uma abrangência 

significativa da população visto que em localidades de áreas periféricas e rurais, os 

serviços ofertados para este segmento são demasiadamente disponíveis. Além de 

ser uma questão singular, o envelhecimento se torna, também, uma perspectiva 

coletiva à medida que as problematizações da totalidade, encontradas na sociedade 

civil, sejam demandadas. 

Conforme já descrito, o ser humano direciona a sua vida útil, do nascimento 

até a terceira idade ao processo de estruturação do sistema capitalista. Ainda no 

período da infância (MASCARO, 2004), o modo de produção encontra meios para 

que crianças sejam integrantes do sistema induzindo estes a mercadorias criadas 

para suas respectivas idades, desde uma roupa com um desenho famoso até 

aparelhos eletrônicos de última geração. 

Futuramente, esta criança entrará na vida adulta e no mercado de trabalho, a 

via mais cruel do sistema que se alimenta da força de trabalho e da exploração 

extenuante do qual o trabalhador sofre. Destaca-se que ao se inserir no mundo do 

trabalho, o indivíduo inicia a sua contribuição à Previdência Social e dependendo do 

que aconteça como o desemprego, por exemplo, ele pode ou não receber o 

benefício vinculado à Previdência. Posteriormente, encontrará dificuldades para 

permanecer na linha de frente da produção, e aqui linha de frente entende-se por 

estar na lógica da produção executando a mais-valia para o capitalista. Para o 

sistema, nem a experiência por tempo de trabalho será suficiente para que o idoso 

trabalhador mantenha-se ativo nesse lado da cadeia produtiva. 
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Com frequência a sociedade considera idosa aquela pessoa que está se 
retirando do mundo do trabalho, ou seja, está se aposentando. Mas a saúde 
física e mental, e a dependência de outras pessoas para a realização de 
suas necessidades básicas ou tarefas cotidianas, é também um indicador 
de que a pessoa está entrando na fase da velhice (MASCARO, 2004, p. 41). 

 

Ao sair do mundo do trabalho, conforme aludido no presente item, o idoso 

integra outro aspecto que conhece bem, o de consumidor. Este começa contribuir 

para o capital com cosméticos, lazer e viagens endossando o sistema capitalista. 

Porém, esse consumo não se trata somente desses produtos, mas também de 

serviços básicos e essenciais, tais como a previdência social e a saúde e a 

utilização de meios que possam garantir o planejamento de sua vida.  

O Plano de Ação Mundial, o qual teve sua aprovação em 1982, dispõe de 

recomendações sobre o envelhecimento. Este plano traz os seguintes termos:  

em relação ao planejamento e à política social voltada para os idosos, 
privilegiam três forças sociais de igual importância: o Estado, a comunidade 
e a família. Em relação à família, a recomendação é que ela continue sendo 
a principal instância de apoio e cuidado com os idosos. Mas, em virtude das 
transformações da estrutura familiar, em decorrência da urbanização, da 
inserção da mulher no mercado de trabalho e da diminuição das famílias 
extensas, somadas às dificuldades econômicas, o idoso não encontra mais 
todo o apoio que necessita no núcleo familiar. Assim, aumenta 
sobremaneira a responsabilidade do Estado na realização de planos e 
estratégias que fortaleçam a família e a comunidade, para que o idoso 
possa ter condições de viver uma velhice digna (MASCARO, 2004, p.85 e 
86). 

 

A temática em questão foi introduzida em campanhas eleitorais e plataformas 

partidárias. Também foi possível, e continua a ser, a crítica e o questionamento 

sobre a administração política e o descaso dos governos, de modo particular, em 

relação aos idosos visto o crescimento de brasileiros desta faixa etária que se tornou 

um “problema social”. 

Segundo Barros (2007), os motivos pelos quais é considerado um “problema 

social” foram às consequências econômicas e as dificuldades das estruturas 

familiares, pois estas eram as responsáveis por arcar todos os custos de seus 

idosos. As políticas foram implementadas, porém, sua administração sucateia os 

equipamentos e prejudica a vida pública. 
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CAPÍTULO II 

 

2) A RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO (pelas mãos) DO ESTADO 

NEOLIBERAL. 

 

O presente capítulo pretende discutir sobre o papel do Estado na sociedade 

capitalista, e a garantia dos direitos sociais da sociedade, principalmente, no tocante 

ao tratamento destinado a classe trabalhadora enquanto segmento produtivo do 

sistema (Behring, 2009a). Esses direitos sociais que são garantidos a toda 

sociedade e que foram construídos encima de reivindicações e lutas da classe 

trabalhadora, são atingidos pela crise estrutural do sistema capitalista, conforme 

descrito no capítulo anterior. 

Nesse sentido, a compreensão da relação entre o modo de produção, a 

formação do Estado e os direitos tornam-se relevantes para o entendimento de 

como o Estado estrutura as políticas sociais, e a garantia dos direitos sociais. Cabe 

pontuar que esses direitos também dizem respeito ao idoso com suas 

normatizações e legislações.  

 

2.1) A Formação do Estado e seu papel na sociedade. 

 

Compreender a construção e formação do Estado requer minimamente uma 

análise cuidadosa, pois o mesmo é atravessado por modificações conforme se 

configura a nova estrutura em que a sociedade se desencadeia (Potyara, 2009). O 

“seu aparecimento está ligado a certas épocas e circunstâncias, que podem ser 

datadas, e seu desaparecimento ou substituição ocorrerá quando essas condições 

desaparecerem” (POTYARA, 2009, p. 06).  

Durante a história pode-se notar a modificação estrutural do Estado que, 

segundo Behring, “acompanha os períodos longos do desenvolvimento do 

capitalismo de expansão e estagnação (...) cumprindo seu papel na reprodução 

social do trabalho e do capital e expressando a hegemonia do capital” (2009a, p. 

02). Essa hegemonia da qual retrata a autora se dá pela composição segmentária 

do Estado neoliberal, que é formado majoritariamente, se não o é em sua totalidade, 

pela classe burguesa. Sendo o contexto neoliberal protagonizado pelas classes 

antagônicas, e cada qual dispõe de um interesse contrário a da outra, há uma 
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correlação de forças entre as partes que contribuem para a dinâmica (BEHRING, 

2009a) do qual o Estado e a sociedade são protagonistas. A dinâmica aqui tratada 

por Behring diz respeito ao reflexo ocasionado dentro da sociedade civil que 

compõe, assim, “uma totalidade, donde não se pode pensar o Estado sem a 

sociedade civil e vice-versa” (2009a, p. 02). 

De acordo com Netto e Braz, durante o modo de produção feudal “o Estado 

Absolutista representou a resposta dos senhores à rebeldia dos servos: seu caráter 

de classe mostrou-se óbvio – foi um notável reforço para combater as mobilizações 

camponesas” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 72). Assim, é permitido constatar o principal 

papel fundante do Estado: sua submissão à classe dominante e repressão aos 

dominados. Esta ação desencadeou, no período feudal, em um conflito dentro do 

próprio segmento, ao qual resultou na redução do “poder dos nobres tomados 

singularmente (...) concentrando o poder político nas mãos de um deles (o rei, que, 

até então, detinha uma reduzida autoridade)” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 72). Contudo, 

este conflito não se restringe a um Estado específico, mas sim aqueles que 

contenham um organismo munido de contradições de interesse como epicentro. 

O sistema feudalista de produção inicia um período de crise, o que resulta na 

sua decadência e na emergência de não só um novo modo produção, mas de um 

novo Estado. Neste momento, o Estado absolutista “articulador da nação: uma força 

armada sob comando único, uma burocracia e um sistema fiscal” (NETTO; BRAZ, 

2006, p. 72) torna-se Estado liberal13-burguês, com novas forças de produção que 

contribuíram para sua ascensão e concretização de seus princípios essenciais. 

Dentro do Estado liberal-burguês, o seu direcionamento fundamental é a não 

intervenção do Estado na economia ao mesmo tempo em que mantém ativo o papel 

a ordem e a proteção da propriedade privada. De acordo com Netto e Braz (2006), o 

Estado, como expressão dos interesses de uma classe, não se atreverá em executar 

medidas que prejudiquem a ordem social burguesa. 

Ao passar dos séculos, o Estado foi submetido a transformações que 

caracterizam, atualmente, o seu papel constitutivo dentro do Estado contemporâneo, 

ou seja, “muitos elementos do passado que se mantiveram durante anos, ou até 

                                                           
13

 Sabe-se que o Liberalismo Clássico constituiu uma arma ideológica da luta da burguesia contra o 
Estado Absolutista e contra as instituições do Antigo Regime (NETTO; BRAZ, 2006, p. 18). 
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séculos, convivem com novos elementos recentemente incorporados” (POTYARA, 

2009, p. 07). Nesse sentido, pode-se destacar que durante o processo histórico do 

Estado, o qual envolve elementos temporais introduzidos nele, os resultados 

advindos das reivindicações da classe trabalhadora, que se emergiram por meio da 

luta de classes, foram sendo incorporados (MOTA, 2009) dentro dos “interesses” do 

Estado. Assim, o Estado se utiliza da fundamentação democrática para atender as 

demandas trabalhistas na sociedade capitalista. 

A exemplo disso tem-se o Plano Beveridgiano que objetiva a instituição de um 

Estado de Bem-estar social que ficou conhecido como Welfare State. Formulado na 

Inglaterra, em 1942, o sistema tem por base garantir os direitos em caráter universal 

fazendo com que sejam “destinados a todos os cidadãos incondicionalmente ou 

submetidos a condições de recursos, mas garantindo mínimos sociais a todos em 

condições de necessidade” (BOSCHETTI, 2009, p. 02). Cabe destacar aqui que o 

chamado Estado de Bem-estar social não foi logrado no Brasil. 

Em outras palavras, o Plano Beveridgiano incorporou no Estado as demandas 

trazidas pela classe trabalhadora (BARROCO, 2010) que alcança “uma ampla esfera 

de direitos sociais públicos atinentes ao trabalho – consubstanciados em serviços e 

políticas sociais” (IAMAMOTO, 2001, p. 17). Assim, conseguiu aplacar a revolta dos 

trabalhadores, porém, essas políticas sociais contribuíram e contribuem para que o 

trabalhador se restabeleça fisicamente utilizando-se de políticas como a saúde para 

alimentar o sistema produtivo.  

Quando o capitalismo evidencia e aprofunda suas contradições, no contexto 
dos monopólios, a questão social torna-se alvo de respostas sistemáticas 
por parte do Estado e das classes dominantes, para garantir a reprodução 
da força de trabalho, mas, principalmente, para evitar qualquer 
manifestação que possa por em questão à ordem social (BARROCO, 2010, 
p. 83). 

 

Esta concepção não contempla exclusivamente a esta época. Esse 

pensamento burguês se estende aos tempos históricos que possuem as 

determinações capitalistas. As últimas décadas, para a classe trabalhadora, foram 

 

de retração dos direitos face à universalização das relações mercantis, em 
que nada parecer escapar à força, ao controle e direção do sistema do 
capital que submete todas as dimensões da vida social ao valor de troca, 
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agudizando as expressões da questão social (BEHRING; SANTOS, 2009, p. 
15 e 16). 

 

Mesmo com tais respostas à questão social como as políticas públicas 

(BEHRING; SANTOS, 2009), essas medidas se apresentam na sociedade 

setorializadas e fragmentadas auxiliando na naturalização da questão social como 

se esse fato fosse uma normalidade do cotidiano e não um direito adquirido. 

Ainda que haja uma “contribuição” de ambas as partes, o Estado 

permanecerá com uma configuração voltada para os interesses de um único lado da 

sociedade e deixará o outro segmento social, a classe trabalhadora, em condições 

de penúria e complicações, contrariando a administração de “neutralidade” que este 

deveria dispor. Pois ainda que o Estado tenha dificuldades para executar suas 

determinações como afirma a autora Potyara (2009), o mesmo utiliza-se justamente 

desse falso argumento para tentar explicar a sociedade o motivo pelo qual ele não 

garante o que é de direito e legal. 

Para, além disso, a função protetiva do Estado é desvinculada, fazendo com 

que a integridade social, e com ela os direitos sociais, sejam perpetradas pelo 

Estado que distorce a relevância de prioridades à sociedade civil. 

Mesmo com sua autonomia relativa, o Estado para se legitimar necessita 

relacionar-se com todos os membros da organização social. Para Potyara (2009),  

o Estado é criatura da sociedade, pois é essa que o engendra e o mantém 
(e não o contrário) (...) É relacionando-se com todas as classes que o 
Estado assume caráter de poder público e exerce o controle político e 
ideológico sobre todas elas (POTYARA, 2009, p. 09). 

 

Esse controle, político e ideológico, é responsável por represálias e 

insatisfações que surgem mediante ao exercício do poder público e da acentuada 

coerção, dificultando a relação entre todos e a impossibilidade de um entendimento. 

 Afinal, o teor da política pública que se dá pela universalidade, é algo 

contrária à praticidade dos fatos e do que destaca Potyara (2009) a seguir. 

o termo ‘público’, que também qualifica a política, tem um intrínseco sentido 
de universalidade e de totalidade orgânica (...). A política pública, portanto, 
é uma ‘coisa’ de todos para todos, que compromete todos (inclusive a lei, 
que está acima do Estado), podendo traduzir o conceito de república (do 
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latim res: coisa; publica: de todos), o qual envolve tanto o Estado no 
atendimento de demandas e necessidades sociais, quanto à sociedade no 
controle democrático desse atendimento. Sendo assim, a realização de tal 
política exige e reforça a constituição de esferas públicas, isto é, de espaços 
de todos (e não de ninguém, como também é entendido), onde a liberdade 
positiva é condição básica para a participação política e cívica; para o 
exercício da autonomia de agência e de crítica e para a prática responsável 
de direitos e deveres. A esfera pública trata-se, por conseguinte, de um 
lócus construído social e historicamente na interconexão da relação entre 
Estado e sociedade (POTYARA, 2009, p. 03 e 04). 

 

Porém, isto não impede o caráter público ao qual o Estado está vinculado, 

além do que, o caráter público corre risco de ser comprometido principalmente 

quando 

o Estado exacerba o seu poder ou se exime de suas responsabilidades para 
com certos grupos ou frações de classe, tornando-se, assim, estranho a 
elas ou sujeito a perder seu apoio e confiança (...). Ou seja, quando o 
Estado perde o seu caráter de universalidade, virando as costas para a 
sociedade, ou para parte dessa, ele deixa espaço para que grupos privados 
mais fortes dominem os mais fracos e imponham seus interesses” 
(POTYARA, 2009, p. 09 e 10). 

 

E no contexto capitalista, o sistema de privatização dos âmbitos públicos 

torna-se um dos principais métodos de escoamento de direitos, pois o Estado que 

deveria ser o maior garantidor destes, busca, através de uma classe, a beneficiação 

lucrativa derivada da substituição do caráter público pelo privado, trazendo tantas 

penúrias e descasos a uma nação.  

Cabe pontuar que este cenário de displicência atinge aos trabalhadores e 

ameaça suas vidas, o direito natural, com as ações irresponsáveis como 

sucateamentos das redes públicas de saúde, escolas, assistência social, etc. Ainda 

que seja uma instituição de aparentes controvérsias, é esta que “orienta” o consenso 

social embasado em sua hegemonia. 

Há uma diferenciação entre os componentes tanto no que diz respeito ao 

capitalismo quanto ao Estado nos países centrais e periféricos. Enquanto o primeiro 

dispõe de centralidade dos recursos e, segundo Mota (2009), garantiam o 

crescimento econômico e ascendiam no cenário mundial, os países periféricos, 

como o Brasil, adentram a este contexto tardiamente e, no caso brasileiro, sob o 

aspecto dos “imperativos do capital financeiro e do neoliberalismo, responsáveis 
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pela redefinição das estratégias de acumulação e pela reforma do Estado” (MOTA, 

2009, p. 08). 

Mediante as redefinições que são postas pelo Estado através da ofensiva 

neoliberal (MOTA, 2009), e aqui se recorda a sua hegemonia burguesa, a população 

trabalhadora é atingida cruelmente não só pelas “medidas de ajuste econômico e 

retração das políticas públicas de proteção social” (MOTA, 2009, p.08), mas também 

pelo deterioramento dos atendimentos referentes aos direitos sociais. Segundo Mota 

(2009), “a ação sociorreguladora do Estado se retrai, pulverizando os meios de 

atendimento às necessidades sociais dos trabalhadores entre organizações privadas 

mercantis e não-mercantis, limitando a sua responsabilidade social” (MOTA, 2009, p. 

09), e assim, gerando uma redução e manutenção das políticas públicas. 

A classe trabalhadora é também atingida pelos processos de privatização, 

inicialmente através da venda de empresas produtivas estatais, seguindo‐se 
uma ampla ofensiva mercantil na área dos serviços sociais e de 

infra‐estrutura, tais como os de saúde, previdência, educação, saneamento, 
habitação etc., amparados pela liberalização da economia, sob a égide da 
liberdade de mercado e retração da intervenção do Estado (MOTA, 2009, p. 
09). 

 

O capitalismo financeiro tem sido marcado pela acumulação de capital por 

meio da espoliação, que em outras palavras, permite que os países sob sua égide 

possuam uma abertura de mercado o que contribui significativamente para 

investimentos nos países subdesenvolvidos que são considerados geradores de 

altos lucros aos países centrais, e aqui, o aspecto da privatização nesses países não 

pode passar despercebido.  

Torna‐se campo de investimento transnacional, desde o patenteamento de 
pesquisas genéticas, passando pela mercantilização da natureza, através 
do direito de poluir, até a privatização de bens públicos, com a 
transformação de serviços sociais em negócios, implicando degradação do 
meio ambiente, ampla especulação imobiliária (...) entre outros (MOTA, 
2009, p. 10). 

 

Esse processo relatado anteriormente será visto no Brasil desde o governo 

Collor (BEHRING, 2009a), tendo uma ação mais emblemática no governo do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, que ficou caracterizado por inúmeras 

privatizações dos serviços públicos, e que, de uma maneira mais voraz, adentra os 

dias de hoje. 
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Dentro da ordem do capital, o “crescimento da pobreza, do desemprego e do 

enfraquecimento do movimento social” (MOTA, 2009, p. 08) se prevalece visto que a 

hegemonia do Estado neoliberal vincula-se aos ideais burgueses. Ainda que seja 

uma consequência do capitalismo financeiro – uma derivação do sistema capitalista 

iniciado no século XX – o combate contra os direitos sociais como a saúde, a 

previdência, a educação e a assistência, resumidamente definidas como conquistas 

sociais adquiridas por meio de lutas, tem sido, de sobremaneira, um árduo 

retrocesso de um Estado democrático e legislativo. 

 

2.2) A Garantia de Direitos – ameaçada ou não? 

  

 No Brasil, a solução encontrada diante das expressões da questão social 

frente às tendências internacionais foi por meio da Constituição Federal de 1988 

(CF-88), que garantiu a ampliação dos direitos sociais, permitindo que a Carta 

Magna ficasse não só conhecida como Constituição Cidadã, mas também a mais 

completa a ser elaborada dentre todas as Constituições. Nela podem-se encontrar 

aspectos fundamentais do ser social trazidos por Barroco (2010) como a 

objetividade humana bem como a subjetividade intrínseca no ser humano. 

 O trabalhador na lógica do capital, como já mencionado, por meio das lutas 

adquiriu a concreticidade de seus interesses no cenário mundial e, no caso do 

Brasil, a população trabalhadora teve papel fundamental na elaboração da 

Constituição de 1988, haja vista a incorporação dos interesses da classe 

trabalhadora no documento e no Estado burguês. Cabe destacar que a população 

trabalhadora era, e ainda é, composta por membros dos movimentos sociais. 

 A Carta Magna norteia o país em todas as suas instâncias deliberativas e 

garante ao cidadão novas condições de igualdade e dignidade perante a lei, 

mediante aos direitos que são assegurados a todos os cidadãos sem nenhum tipo 

de restrição, atendendo também a estrangeiros erradicados no Brasil e refugiados 

(BRASIL, 1988). Apesar de ser uma documentação de suma importância para uma 

nação, o respeito e execução de suas normativas muitas das vezes não se realizam. 
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 No que tange a questão sobre os direitos, sejam eles os sociais, a 

Constituição respalda-se na chamada Seguridade Social que consiste na 

integralização, principalmente, das políticas públicas de saúde, previdência e 

assistência social. Esses três pilares da integridade humana são, dentro e fora dos 

períodos de recessão do país, alvos do sistema neoliberal juntamente com as 

demais políticas públicas, porém, são estas as primeiras a darem sinais de 

sucateamento. 

 Mediante ao cenário de crise, aspectos como a universalidade, tratada no 

item anterior, não se realiza e tampouco os direitos são assegurados a todos os 

membros da sociedade que deles recorrem, visto que há necessidade de se abordar 

uma seleção para que possa haver, em seguida, uma distribuição dos recursos. E é 

assim, que o Estado neoliberal restringe-se a escolher o mais pobre dentre os 

pobres para atender e “garantir a proteção” da dignidade da população trabalhadora. 

 O preâmbulo descrito na CF-88, atualizado em 2012, que se remete a uma 

instituição democrática e que “assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, 

a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça” 

(BRASIL, 1988, atualizado 2012, p. 11), a cada dia configura-se em uma falácia sem 

nenhuma aparente reversão do cenário nacional. O país está sob domínio de uma 

classe que não se importa minimamente com os membros que compunham a nação. 

Sendo assim, a democracia torna-se questionável em um ambiente aparentemente 

fatídico em uma sociedade desigual. 

 Ainda na Constituição de 1988, em seu art. 3º destacam-se os objetivos 

fundamentais da República que contém em seus incisos as seguintes afirmativas: 

“construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; e, promover o bem de todos” (BRASIL, 1988, atualizado 2012, p. 13). 

 O artigo referenciado anteriormente permite uma análise sobre como essas 

particularidades estão sendo vistas no âmbito da realização dos direitos sociais. No 

que tange a construção de uma sociedade, viu-se que ela é composta por uma luta 

de classes dos quais seus protagonistas são antagônicos (NETTO; BRAZ, 2006). Ou 

seja, nela haverá embates das quais justiça e liberdade não serão devidamente 

cumpridas, e aqui, entende-se devidamente como igualitário, o que é feito de justiça 
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e liberdade para uma classe não quer dizer que será da mesma maneira com a 

outra, a exemplo tem-se a ação coercitiva da força policial.  

 Cabe destacar que a sociedade é majoritariamente formada pela classe 

trabalhadora que é cotidianamente explorada pelo sistema capitalista, e encontra 

dificuldades para ter a garantia de seus direitos, como é assegurado pela 

Constituição de 1988, por meio do Estado. Logo, a conclusão que se chega do 

senso comum é de como o Estado não “dispõe” de recursos para garantir os direitos 

do ser humano do qual remete a CF-88, o indivíduo poderá recorrer à família para 

que este não esteja desamparado. Assim o é, pois se desvincula a garantia de 

direitos e sua ação protetiva, e responsabiliza terceiros àquilo que é de seu dever.  

 O que se evidencia no artigo 3º, que destaca sobre os objetivos fundamentais 

como erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais, é que o promover de 

todos que está integrado aos demais itens relacionados nos incisos, nada mais é 

que um componente de aprovações de legislação que não beneficia a classe 

trabalhadora. 

 É no artigo 6º da CF-88 que estão respaldados os direitos sociais 

configurados “na educação, na saúde, na alimentação, no trabalho, na moradia, no 

transporte, no lazer, na segurança, na previdência social, na proteção à maternidade 

e a infância, e na assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988, atualizado 2012, 

p. 19). A política pública de assistência social, por exemplo, é submetida a uma 

definição assistencialista (BEHRING, 2009a) – quando se baseia na doação e no 

favor – o qual a Constituição abre margem para se chegar a tal conclusão. O direito 

que lhe foi outorgado não é exercido, pois na própria Constituição atesta que é dever 

do Estado, da família e da sociedade garantir minimamente os serviços de proteção 

a dignidade humana. 

 O que se tem é uma verdadeira ruptura dos direitos que foram arduamente 

conquistados. Hoje, a título de exemplo, o direito a assistência social se encontra 

afetado diretamente pelo cenário econômico em que o país se encontra, acarretando 

sérios impactos e danos aos programas e projetos inseridos nas leis de sua 

sustentação e que também atingem, por sua vez, os profissionais que atuam nesta 

política setorial. Os demais alicerces da seguridade, saúde e previdência, não fogem 

a esta regra de “contenção de despesas” ao qual o Estado quer impor à população. 
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2.3)  Os Direitos vinculados a pessoa idosa. 

 As legislações e normativas que norteiam o país são, sem exceção, para 

todos os seus membros do segmento social desde criança ao idoso, e as 

consequências de sua realização ou não abalam as estruturas das quais os sujeitos 

estão imersos. E pelo fato do presente trabalho tratar sobre a temática do idoso, as 

leis que dizem a respeito sobre este segmento serão aludidas a seguir. 

 No ano de 2003, a Lei nº 10.741 de 1º de outubro foi sancionada no Brasil 

para contribuir com a proteção do direito à pessoa idosa. Assim, mais uma 

legislação é instaurada para endossar os direitos sociais deste segmento. O Estatuto 

do Idoso, como é conhecido, está embasado em princípios de manutenção protetiva, 

atendimento e direitos fundamentais aos quais os idosos são violados 

constantemente sem preservação de sua prioridade.  

 Apesar de seu artigo 3º indicar de quem são as obrigações perante o idoso e 

a absoluta prioridade na garantia de direitos destes, em seu inciso I assegura termos 

que na realidade do país, e de modo particular no Estado do Rio de Janeiro, são 

ignoradas de forma factual, uma vez que estas particularidades são caracterizadas 

pelo “atendimento preferencial aos prestadores de serviços, preferência na 

formulação e na execução de políticas sociais, garantia de acesso à rede de 

serviços de saúde e de assistência social” (BRASIL, 2003, atualizado 2017, p. 09). O 

Estado se negligencia a estes fatos ao impedir o fornecimento de serviços à 

população e não recebe nenhuma espécie de punição referente a isto. Visto que no 

artigo 4º do mesmo Estatuto, destaca que “nenhum idoso será objeto de qualquer 

tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado 

aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. Em outras 

palavras, punições legislativas vigoram somente a classe trabalhadora como é o 

caso dos familiares que acometem tal infração por serem responsáveis pela pessoa 

idosa. 

 Afinal, a obrigação de assegurar ao idoso os seus direitos não é só do Estado 

e do Poder Público, mas, segundo as legislações, também da família e da 

comunidade. E assim sendo, tanto no que diz respeito à proteção quanto a 

negligencia, todos os âmbitos do território nacional – Municipal, Estadual, Federal e 
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Distrito Federal – possuem parcela nessa sistematização de falhas mesmo que 

sejam incumbidos de zelar pela pessoa idosa. O seu papel é de não se omitir e nem 

se desvincular de suas responsabilidades, transpondo para as famílias aquilo que 

lhe é dever. 

 Ao longo de todo o Estatuto, percebe-se como é enaltecida a importância do 

papel do Estado e das políticas públicas na garantia de direitos da população idosa. 

Isso consiste na promoção do interventor que transmite à sociedade a figura de um 

“zelador” uma vez que promove o acesso à rede de saúde pública, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando atendimento as suas necessidades 

em conjunto articulado e contínuo (BRASIL, 2017). 

 Contudo o que há é o sucateamento da rede que se encontra em 

deterioração, dado que os hospitais e postos de saúde estão com suas edificações 

sem manutenção, sem condições para o recebimento de novos pacientes, sem o 

quadro efetivo de funcionários, sem o fornecimento de medicamentos – o que 

desrespeita o artigo 15, § 2º do Estatuto do Idoso – e tendo que priorizar os casos 

mais emergenciais. 

 Quando há ocorrências de violência contra o idoso, é de praxe que a 

denúncia seja encaminhada ou ao Ministério Público Estadual, ou o Poder Judiciário 

que irá designar uma Equipe Técnica ao local para que esta possa verificar a 

acusação e elaborar um relatório minucioso para a Promotoria Cível, por exemplo. 

Após a leitura de todos os autos, a autoridade jurídica julgará um parecer, conforme 

consta no artigo 45 do Estatuto do Idoso e penalizará, de acordo com o artigo 43 do 

mesmo estatuto, “por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, 

omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento” (BRASIL, 2003, 

2017, p. 13). 

 A Política Nacional do Idoso (PNI) também é um documento fundamental para 

que a população idosa tenha os seus direitos assegurados. Nela consubstanciam 

leis que ratificam o Estatuto do Idoso e enaltece ainda um Plano de Ação para o 

Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa (PAEVPI) qualificado em uma 

questão de direitos humanos. 
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 Uma dessas leis é a de nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que traz em seus 

artigos e incisos a priorização do idoso em atendimentos, garantias de mercado de 

trabalho, além de serem observados pelo poder público e pela sociedade, “as 

diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o 

meio rural e o urbano do Brasil” (BRASIL, 1994, p. 7) já que as desigualdades 

sociais presentes em cada região do país se dão de forma díspar. Esta lei fornece 

determinações sobre os Conselhos Federal, Estadual, Distrital e Municipal do Idoso, 

os serviços de políticas públicas e órgãos competentes responsáveis por garantir o 

direito da pessoa idosa. 

 Os demais decretos e leis se caracterizam por regulamentar o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) da assistência social e a inserção do beneficiário e de 

sua família à rede de serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais; por 

dispor uma composição e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos do 

Idoso – CNDI; e por garantir o serviço de transporte público. 

 No que se refere ao Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra 

a Pessoa Idosa (PAVPI), o mesmo apresenta proposta de ação e ações estratégicas 

para o combate a violência contra o idoso e uma classificação de violências sofridas 

pelo idoso a começar pelos abusos físicos e psicológicos, maus-tratos, abuso sexual 

e violência sexual, abandono, negligência, abuso financeiro e econômico 

(apropriação indébita) e autonegligência. 

 Segundo o PAVPI, “em 2002, morreram 14.973 idosos por acidentes e 

violências no país, significando, por dia, cerca de 41 óbitos, dos quais 9.847 

(65,76%) foram de homens e 5.126 (34,24%) de mulheres” (BRASIL, 1994, p. 77), 

salvo os que morreram por causas naturais, doenças cardiovasculares e 

respiratórias, acidentes de trânsito, quedas, homicídios e suicídios. O Plano de Ação 

ainda sistematizou as violências mais sofridas pelo segmento da terceira idade, de 

acordo com os registros confirmados das instituições que atendem as denúncias. 

 A primeira que consta como o maior atentado ao direito do idoso é o abuso 

financeiro que 

constituem a queixa mais comum nas delegacias, SOS idosos e em 
promotorias especializados do Ministério Público. Referem-se, sobretudo, a 
disputas pela posse de bens dos idosos ou a dificuldades financeiras das 
famílias em arcar com a sua manutenção (BRASIL, 1994, p. 81). 
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 O segundo nada mais é que o abuso financeiro praticado pelo Estado, 

“quando frustra expectativa de direitos ou se omite na garantia desses direitos. 

Exemplos comuns ocorrem nas frequentes dificuldades relacionadas a 

aposentadorias, pensões e concessões devidas” (BRASIL, 1994, p. 83). Há 

notadamente queixas contra o Estado, no entanto, as punições prescritas por leis 

não são aplicadas e nem expostas à sociedade. Outras violações contra o idoso são 

realizadas pelas Instituições de Longa Permanência e pelos próprios familiares. 

 Embora a população seja castigada pelo desmazelo dos governos, os 

segmentos mais vulneráveis são crianças e adolescentes e idosos devido não só a 

certas dependências referentes aos seus cuidados, mas também as possíveis 

limitações que surjam decorrentes à idade. 

 Todavia, para além das legislações supracitadas, há outra (CF-88) que se 

vincula ao direito do idoso no momento de sua saída do mundo do trabalho, a 

aposentadoria. Dentre a Seguridade Social14 tem-se a Previdência Social que é uma 

seguridade contributiva diferentemente da Saúde e da Assistência Social. Segundo 

Boschetti (2009), a seguridade brasileira dispõe da junção de características dos 

dois modelos15 conhecidos na Europa, o modelo alemão de Otto Von Bismarck 

(bismarckiano) e o modelo inglês de William Beveridge (beveridgiano), por 

restringir a previdência aos trabalhadores contribuintes, universalizar a 
saúde e limitar a assistência social a quem dela necessitar. Em um contexto 
de agudas desigualdades sociais (...) esse modelo, que fica entre o seguro 
e a assistência, deixa sem acesso aos direitos (...) uma parcela enorme da 
população (BOSCHETTI, 2009, p. 01). 

 

Boschetti (2009) evidencia como esses modelos aludidos predominam na 

seguridade brasileira. Segundo a autora, 
                                                           
14 Segundo Boschetti (2009) “foi somente com a Constituição de 1988 que as políticas de 
previdência, saúde e assistência social foram reorganizadas e re-estruturadas com novos princípios e 
diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade social brasileiro. Apesar de ter um caráter 
inovador e intencionar compor um sistema amplo de proteção social, a seguridade social acabou se 
caracterizando como um sistema híbrido, que conjuga direitos derivados e dependentes do trabalho 
(previdência) com direitos de caráter universal (saúde) e direitos seletivos (assistência)” 
(BOSCHETTI, 2009, p. 08). 
15

 De acordo com Boschetti (2009), “os direitos da seguridade social, sejam aqueles baseados no 
modelo alemão bismarckiano, como aqueles influenciados pelo modelo beveridgiano inglês, tem 
como parâmetro os direitos do trabalho, visto que desde sua origem, esses assumem a função de 
garantir benefícios derivados do exercício do trabalho para trabalhadores que perderam, 
momentânea ou permanentemente, sua capacidade laborativa. Historicamente, o acesso ao trabalho 
sempre foi condição para garantir o acesso à seguridade social” (BOSCHETTI, 2009, p. 01). 
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os princípios do modelo bismarckiano predominam na previdência social, e 
os do modelo beveridgiano orientam o atual sistema de saúde (com 
exceção do auxílio doença, tido como seguro saúde e regido pelas regras 
da previdência) e de assistência social (BOSCHETTI, 2009, p. 03). 

 

Mesmo que haja na seguridade social uma organização estrutural de suas 

políticas públicas, estas não abrangem de maneira efetiva os indivíduos que delas 

recorrem, pois para a política da previdência “aqueles trabalhadores que não estão 

inseridos no mercado de trabalho, que não têm acesso ao seguro, ou à previdência 

social, acabam caindo em uma situação de ausência dos direitos derivados do 

trabalho” (BOSCHETTI, 2009, p. 05). Desta forma, aqueles que buscam pelo 

benefício contributivo e não conseguem, migram para a política não-contributiva 

caracterizando em “potenciais demandantes” (BOSCHETTI, 2009). 

 O que se tem é um verdadeiro descaso, desrespeito e displicência por parte 

do Estado que não abrange devidamente as políticas públicas, que não se 

contemplam de forma harmônica à população, e aqui o destaque para o idoso, não 

garante a este sua dignidade humana conforme afirmam e defendem as legislações 

em voga e as de cunho internacional. A isso se acresce a dificuldade que os idosos 

mais pobres tenham ao acessar os serviços de saúde, evidenciando a indiferença 

estatal. 
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Capítulo III 

 

3) O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL FRENTE A PESSOA 

IDOSA 

 

O profissional de Serviço Social se encontra em diversos campos de 

abrangência dos espaços sócio-ocupacionais dos quais pode exercer sua função, 

desde em políticas públicas como saúde, assistência e previdência até campos 

considerados novos como sócio-jurídico e educação, abordando inúmeras questões 

e demandas dos sujeitos envolvidos. 

Nesse sentido, pretendemos refletir as demandas dos idosos em articulação 

com o exercício profissional do (a) Assistente Social balizado pelo Projeto ético-

político. 

 

3.1) O Serviço Social: o seu surgimento e seu exercício profissional no 

cenário neoliberal 

 

O surgimento da profissão de Serviço Social está atrelado ao produto da 

subsunção do trabalho ao capital. A questão social será algo a ser superada ou 

atenuada como forma de que a mão de obra do trabalhador seja reposta ao sistema. 

Configura-se assim o Serviço Social atrelado à divisão social e técnica do trabalho 

na sociedade capitalista, em “uma especialização do trabalho da sociedade” 

(IAMAMOTO, 2009a, p. 10). 

Porém, sua emergência está relacionada com a necessidade de buscar e 

intervir na realidade da classe trabalhadora. Esta forma de intervenção passa por 

diferentes momentos ao longo da história, motivando também modificações críticas 

sobre a sua forma de atuação. A profissão resulta de circunstâncias históricas 

definidas e se consolida na medida em que se constituem no país as Políticas 

Públicas e seus (precários e insuficientes) padrões de Proteção Social (YAZBEK, 

2009a, p. 13). 

 Assim sendo, o  
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conceito fundamental para a compreensão da profissão na sociedade 
capitalista é o conceito de reprodução social que, na tradição marxista, se 
refere ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações sociais 
nesta sociedade (YAZBEK, 2009a, p. 03). 

  

No século XX, mais precisamente na década de 1930, a profissão se 

institucionaliza no país, como uma tendência já presente em outros países 

industrializados, permitindo uma maior intervenção do Estado na sociedade 

(YAZBEK, 2009a). Assim recebe apoio do Estado e das damas de caridade, 

contando também com o suporte da Igreja Católica 16. Essa junção de fatores foi 

importante para o início da profissão, pois no período da década de 30, as 

expressões da questão social são rigorosamente manifestadas em sua forma mais 

intensa na classe trabalhadora, principalmente, nos mais empobrecidos. O caráter 

profissional começa a ser traçado com influências francesas e belgas devido aos 

intercâmbios realizados pelas primeiras alunas de Serviço Social, e, posteriormente, 

em 1940, receberia a influência tecnicista-positivista Norte Americana sendo 

responsáveis por influenciarem a origem do Serviço Social Brasileiro (YAZBEK, 

2009a). 

No sentido em que o cenário societário é composto por lados antagônicos 

como o é a sociedade capitalista, a profissão se coloca de maneira participante do 

processo produtivo, o qual de um lado ocorre à preservação do capital e do outro as 

necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora (YAZBEK, 2009a). Mediante 

a isso, o Estado abre, segundo Yazbek (2009a), uma possibilidade de mercado de 

trabalho para o Serviço Social que tem papel fundamental nas relações sociais de 

produção e reprodução. De acordo com a autora,  

a profissão amplia sua área de ação, alarga as bases sociais de seu 
processo de formação, assume um lugar na execução das políticas sociais 
emanadas do Estado e, a partir desse momento, tem seu desenvolvimento 
relacionado com a complexidade dos aparelhos estatais de 
operacionalização de Políticas Sociais (YAZBEK, 2009a, p. 10). 

 

Mesmo que o Estado tenha possibilitado um amplo mercado de trabalho para 

os (as) Assistentes Sociais no âmbito das políticas públicas em função do 

                                                           
16

 “É, pois, na relação com a Igreja Católica, que o Serviço Social brasileiro vai fundamentar a 
formulação de seus primeiros objetivos político-sociais, orientando-se por posicionamentos de cunho 
humanista conservador contrário aos ideários liberal e marxista na busca de recuperação da 
hegemonia do pensamento social da Igreja em face da ‘questão social’” (YAZBEK, 2009a, p. 08). 
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enfretamento das expressões da questão social, a atuação do profissional e sua 

autonomia pode se dá de forma relativa devido aos espaços sócio-ocupacionais em 

que o (a) profissional se insere, sendo maior ou menor seu papel de intervenção na 

demanda trazida pela classe trabalhadora. Logo, para Brites e Sales,  

(...) a própria realidade institucional que fornece as pistas e indicativos para 
o delineamento de propostas de intervenção profissional que se conectem a 
defesa e garantia de direitos dos usuários. Por tratar-se de uma instituição 
no campo das políticas sociais, sabe-se que as necessidades dos usuários 
não serão totalmente satisfeitas, uma vez que estas instituições reproduzem 
o movimento contraditório da sociedade burguesa (BRITES; SALES, 2000, 
p. 75). 

 

Em sua condição de assalariado, o empregador, que não é necessariamente 

o Estado, apresenta para o fazer profissional demandas institucionais que contribui, 

assim, para o uso (maior ou menor) de sua autonomia que acaba por determinadas 

vezes indo em sentido contrário preconizado pela legitimação do Projeto ético-

político. Segundo Iamamoto, é preciso 

avançar na legitimação da profissão na sociedade, na apropriação e 
ampliação dos espaços ocupacionais, reforçando a nossa identidade 
profissional. O desafio maior é, pois, traduzir o projeto ético-político em 
realização efetiva no âmbito das condições em que se realize o trabalho do 
assistente social (IAMAMOTO, 2002, p. 15). 

 

Nesse reforço de legitimidade na apropriação e legitimação dos espaços 

sócio-ocupacionais, “as atribuições referentes às funções privativas do assistente 

social, isto é, suas prerrogativas exclusivas, enquanto as competências expressam 

capacidade para apreciar ou dar resolutividade a determinado assunto” 

(IAMAMOTO, 2002, p. 16), assim, a autora consegue caracterizar como se realiza 

esta ação profissional que é uma atribuição da profissão, porém, não é exclusiva a 

ela. 

Cabe pontuar que esse atendimento mínimo do qual o Estado se pauta é a 

ação vinculada às questões essenciais ao homem, que por muitas vezes 

caracteriza-se em uma ação fragmentada e pontual. Em outras palavras, os 

recursos determinados pelo Estado, e aqui se caracterizam no estado neoliberal, 

que tangem as políticas públicas, não permitem que haja uma ampla cobertura de 

serviços aos indivíduos que delas necessitarem. Como as expressões da questão 

social são complexas e decorrem de múltiplos fatores da vida social, 



52 
 

necessariamente, demandam um conjunto articulado de ações que sejam capazes 

de traçar estratégias para seu enfretamento.  

Segundo Yazbek, o caráter da profissão “não decorre exclusivamente das 

intenções do profissional, pois sua intervenção sofre condicionamentos objetivos dos 

contextos onde atua” (2009a, p. 05). Em outras palavras, essas condições dizem 

respeito tanto à realidade concreta do sujeito usuário quanto à parte estrutural e 

econômica dos diversos campos de trabalho. Cabe destacar que  

no cotidiano de sua prática, os assistentes sociais mantêm uma dupla 
vinculação: com as instâncias mandatárias institucionais, que o contratam 
para realizar um trabalho, mediante assalariamento; e com a população 
usuária a quem o profissional presta serviços. (YAZBEK, 2009a, p. 15).  

 

Enquanto trabalhador assalariado, o (a) Assistente Social sofre também com 

questões objetivas e subjetivas do processo de produção capitalista. 

Mesmo diante de situações que possam ser obstáculos para o seu exercício 

profissional como a ausência de manutenção no espaço sócio-ocupacional, o (a) 

Assistente Social não deve se colocar de maneira neutra e passiva nas intervenções 

sociais, ainda que elas sejam focais ou não (YAZBEK, 2009a), e tampouco em 

relação ao trabalho profissional que, por muitas vezes, se estabelece por meios 

contratuais frágeis. 

Todavia, a profissão encontra empecilhos dos quais a sua legitimidade 

tornou-se seu epicentro, pois 

embora o Serviço Social tenha sido regulamentado como profissão liberal 
no Brasil, o assistente social não tem se configurado como profissional 
autônomo no exercício de suas atividades, não dispondo do controle das 
condições materiais, organizacionais e técnicas (YAZBEK, 2009a, p. 11).  

 

De acordo com Yazbek, a configuração do Serviço Social, é “na trama de 

relações sociais concretas (...) que se gestam as condições para que, no processo 

de divisão social e técnica do trabalho, o Serviço Social constitua um espaço de 

profissionalização e assalariamento” (2009a, p. 11). 

No entanto, isso não significa que a profissão não disponha de relativa 
autonomia e de algumas características que estão presentes nas profissões 
liberais como a singularidade que pode estabelecer na relação com seus 
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usuários, à presença de um Código de Ética, orientando suas ações, o 
caráter não rotineiro de seu trabalho, a possibilidade de apresentar 
propostas de intervenção a partir de seus conhecimentos técnicos e, 
finalmente, a Regulamentação legal da profissão (YAZBEK, 2009a, p. 11). 

 

Sendo assim, as estratégias traçadas pelo (a) Assistente Social podem ser 

realizadas mediante sua qualificação acadêmica, que permite que este profissional 

utilize os recursos apreendidos em sua formação para que assim, com suas 

dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativo, possam executar, 

junto com sua criatividade, ações interventivas que reforcem os interesses da classe 

trabalhadora. 

Por isso a possibilidade da profissão colocar-se na perspectiva dos 
interesses de seus usuários depende da construção de um projeto 
profissional coletivo que oriente as ações dos profissionais em seus 
diversos campos de trabalho (YAZBEK, 2009a, p. 05). 

 

A maturação (YAZBEK, 2009b) do Serviço Social na sociedade brasileira se 

realiza “pelas intervenções dos assistentes sociais, através de seus organismos 

representativos, nos processos de elaboração e implementação da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS (dezembro de 1993)” (YAZBEK, 2009b, p. 13), que no 

âmbito das políticas públicas, em seu processo descentralizado, permitiu que 

fossem notadas as diversificações das demandas apresentadas ao profissional. 

O Serviço Social ganha espaço no âmbito das políticas públicas 

socioassistenciais e contribui, por assim dizer, um vínculo empregatício com o 

Estado, mantendo uma relação de assalariamento (YAZBEK, 2009a) e integrando o 

(a) Assistente Social “como um dos agentes responsáveis pela execução de 

políticas engendradas no âmbito do Estado e voltadas ao atendimento de sequelas 

da questão social” (YAZBEK, 2009a, p. 11). 

 Contudo, observa-se que no final dos anos de 1980 uma tendência onde os 

assistentes sociais deixam de ser apenas executores de políticas públicas e 

assumem também outros cargos como no de planejamento e gestão (YAZBEK, 

2009b). Ao passar dos anos, os (as) Assistentes Sociais se colocam nas mais 

diversas áreas dentro da sociedade, principalmente naquelas que tangem sobre as 

determinações das relações sociais que incidem na classe trabalhadora. 
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 Conforme o que aconteceu nos anos de 1980 e 1990, o atual quadro das 

condições postas aos trabalhadores se repete no ano de 2017. Segundo Yazbek 

(2009b), nesses períodos  

a somatória de extorsões que configurou um novo perfil para a questão 
social brasileira, particularmente pela via da vulnerabilização do trabalho, 
conviveu com a erosão do sistema público de proteção social, caracterizada 
por uma perspectiva de retração dos investimentos públicos no campo 
social, seu reordenamento e pela crescente subordinação das políticas 
sociais às políticas de ajuste da economia (YAZBEK, 2009b, p. 14).  

  

Nesse sentido, ao passo que buscam por reivindicações que freiem os 

avanços17 cometidos pelos chamados “ajustes” econômicos do governo neoliberal, o 

(a) profissional enfrenta dificuldades em seu exercício profissional frente ao 

reordenamento dado as políticas públicas como a filantropização, as ações de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) – sem fins lucrativos – e do voluntariado 

que descaracterizam os avanços e acúmulos obtidos pela categoria através de 

conhecimentos teóricos e práticos, e de um projeto ético político. Este último é 

orientado por referências ligadas ao “projeto das classes subalternas, reafirmado 

pelo Código de Ética de 1993, pelas Diretrizes Curriculares de 1996 e pela 

Legislação que regulamenta o exercício profissional (Lei nº. 8662 de 07/06/93)” 

(YAZBEK, 2009b, p. 18) que tem como pressuposto um projeto de transformação da 

sociedade. 

Segundo Braz apud Martins (2012) são três as dimensões constitutivas do 

projeto ético-político da profissão, sendo estas a  

dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social 
imersa na literatura produzida pela profissão; a dimensão político-
organizativa, composta pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), 
pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS), pela Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social 
(ENESSO), e etc; e a dimensão jurídico-política da profissão, na qual inclui 
as leis e documentos referentes ao Serviço Social, como o atual Código de 
Ética (MARTINS, 2012, p. 02). 

 

Logo, é de extrema relevância destacar aqui a práxis profissional que 

conjuntamente associada ao projeto ético-político são responsáveis por fomentar 

                                                           
17

 Esses avanços são incumbidos por imposições que afetam o projeto ético-político profissional 
causando riscos a sua realização, que é trazida por Netto como ofensiva neoliberal (BRITES; SALES, 
2000a). 
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uma categoria que luta constantemente pela manutenção da legitimidade do projeto 

ético-político adquirida em trinta e sete anos. Pois a práxis profissional do Serviço 

Social “nas últimas três décadas e sobretudo a partir dos anos 80 ganhou em 

qualificação teórica, política e ética, e, sem dúvida, em relevância e legitimidade 

social” (BRITES; SALES, 2000a, p. 55). 

A elaboração do projeto ético-político permitiu a construção de um novo ethos 

profissional consolidado por meio de um projeto hegemônico, contrário ao projeto 

societário da classe dominante, com uma ampla participação de uma organização 

política da categoria capaz de romper com tradicionalismo preconizado pela 

profissão. Segundo Netto (1999, p. 03), um projeto implica numa determinada 

finalidade e assim sendo, o projeto ético-político é fomentado por um projeto 

societário – “onde há necessariamente uma dimensão política”– que se direciona a 

uma classe social, e aqui é relacionado à classe trabalhadora, que possibilita não 

somente uma transformação da sociedade, mas sobretudo a construção de uma 

nova ordem social nos moldes da tradição marxista.  

Para Barroco (2004), a organização política da categoria foi indispensável 

para o desenvolvimento do projeto ético-político bem como o seu arcabouço teórico. 

Esses fatores, juntos, foram capazes de construir um novo ethos profissional. A 

constituição do projeto ético-político se deu por meio da democracia política que 

(...) por um lado, favorece a participação cívica e política da categoria, 
ampliando sua consciência e sua capacidade organizativa, e, por outro, 
possibilita um confronto teórico e ideopolítico entre tendências profissionais, 
propiciando a constituição de um novo projeto profissional que se coloca, 
desde então, no âmbito da luta pela hegemonia entre diferentes projetos 
societários e profissionais (BARROCO, 2004, p. 28). 

 
 

Segundo Brites e Sales (2000a), os anos de 1990 se evidencia como um 

marco para a consolidação do projeto profissional visto que temas pertinentes 

subsidiaram fóruns de debate com o objetivo de ampliar não só as estratégias do 

projeto, mas “aprimorar o perfil do assistente social em sua competência teórica, 

ético-política e prático-operativa” (BRITES; SALES, 2000a, p. 57). 

De acordo com Yazbek, “à medida que novas situações colocam para a 

profissão novas exigências, o Serviço Social é obrigado a atualizar-se, redefinindo 

estratégias e procedimentos, adequando-se a novas demandas e requisições do 
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mercado de trabalho” (2009b, p. 16). Essa redefinição não exclui o caráter 

constituído historicamente da profissão, pelo contrário, ela na verdade contribui para 

que o (a) Assistente Social tenha mais arcabouço e novos conhecimentos técnico-

operativos para intervir frente a novas realidades e novas configurações (BRITES; 

SALES, 2000a). Aqui se destaca a importância das diretrizes curriculares 

introduzidas no projeto de formação profissional de 1996 e que agregam o 

comprometimento do (a) futuro (a) Assistente Social no enfretamento das 

“contradições dos processos de globalização e seu reverso de exclusão” (BRITES; 

SALES, 2000a). 

Na medida em que surgem demandas, criam-se as oportunidades de 

contribuição do Serviço Social nos espaços teóricos-políticos chamando a atenção 

dos profissionais para o “deciframento e efetivação de mediações necessárias ao 

desenvolvimento da prática profissional conectada aos desafios do Brasil 

contemporâneo” (BRITES; SALES, 2000a, p. 59). 

 

3.1.1) O Serviço Social em um Estado em transformação 

Na atual conjuntura de precarização e subalternização do trabalho à ordem 
do mercado e de mudanças nas bases da ação social do Estado, as 
manifestações questão social, matéria-prima da intervenção profissional dos 
assistentes sociais, assumem novas configurações e expressões, entre as 
quais destacamos a insegurança e vulnerabilidade do trabalho e a 
penalização dos trabalhadores, o desemprego, o achatamento salarial, o 
aumento da exploração do trabalho feminino, a desregulamentação geral 
dos mercados e outras tantas questões com as quais os assistentes sociais 
convivem cotidianamente: são questões de saúde pública, de violência, da 
droga, do trabalho da criança e do adolescente, da moradia na rua ou da 
casa precária e insalubre, da alimentação insuficiente, da ignorância, da 
fadiga, do envelhecimento sem recursos, etc. (YAZBEK, 2009b, p. 17, 
grifo da autora). 

 
Conforme já mencionado nos capítulos anteriores, as ações do Estado 

perante as políticas públicas são transferidas e transformadas tanto em interesse 

público quanto em interesse do chamado Terceiro Setor18, que procura estabelecer 

programas seletivos e focalizados em acordo com uma reordenação das ações do 

                                                           
18

 “Amplo conjunto de organizações e iniciativas privadas, não lucrativas, sem clara definição, criadas 
e mantidas com o apoio do voluntariado e que desenvolvem suas ações no campo social, no âmbito 
de um vastíssimo conjunto de questões, em espaços de desestruturação (não de eliminação) das 
políticas sociais, e de implementação de novas estratégias programáticas” (YAZBEK, 2009b, p. 16). 
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Estado neoliberal. Dentre essas políticas está à inclusão daquelas que se 

direcionam ao segmento das pessoas idosas, pois estas não dispõem de recursos 

condizentes com o envelhecimento, estando vinculados a uma ação minoritária 

como a gratuidade nas vagas dos transportes públicos e filas prioritárias em 

estabelecimentos públicos e privados. 

Mesmo que esses enfretamentos tenham iniciado no final dos anos 1980 e se 

aprofundado nos anos subsequentes, começam a apresentar ao Serviço Social 

difíceis enfrentamentos como 

a precarização, a insegurança e a vulnerabilidade do trabalho e das 
condições de vida dos trabalhadores que perdem suas proteções e 
enfrentam problemas como o desemprego, o crescimento do trabalho 
informal (hoje mais da metade da força de trabalho do país) e das formas de 
trabalho precarizado e sem proteção social (YAZBEK, 2009b, p. 22).  

Efetivamente, no país, apesar dos consideráveis avanços na Proteção 
Social, garantidos na Constituição Federal de 1988 e expressos, por 
exemplo, no ECA, na LOAS e no SUS, esses últimos anos não romperam 
com as características neoliberais que se expandiram desde os anos 90, 
face às necessidades sociais da população (YAZBEK, 2009b, p. 23). 

 

Ressalta-se que esses quadros afetam de forma particular os idosos, parcela 

da sociedade que cresce demograficamente e que perdem proteção social à medida 

que o governo neoliberal reforça sua ideologia, como vimos. 

Iamamoto apud Brites e Sales (2000a) enfatiza, impreterivelmente, a 

capacidade crítica e propositiva que deverá portar o (a) profissional de Serviço 

Social, pois este (a) deve dispor de uma perspectiva formulativa que avalie e recrie 

ações interventivas capazes de transformar a demanda trazida pelo idoso e pela 

sociedade como um todo. Também é apontada a relevância dessas capacidades em 

um (a) profissional que esteja nos âmbitos de pesquisa e planejamento, gestão e 

avaliação de programas e serviços sociais, e assessoria, destacando, assim, as 

múltiplas atribuições desta categoria. 

Contudo, se faz necessário assegurar que o (a) Assistente Social não se 

deixe cair em uma rotina de irreflexão, ou seja, que o (a) profissional não esteja 

atuando de forma vazia e sem sentido, sem uma reflexão e problematização sobre o 

que lhe é demandado. A constância de um “fazer cotidiano do projeto profissional 

garante a direção social das respostas profissionais” (BRITES; SALES, 2000b, p. 
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70), a qual é indispensável para uma visão e análise crítica da realidade permitindo 

ao (à) profissional uma ação concreta, baseada na mediação, encontrada no Código 

de Ética19, Diretrizes e Projeto ético-político. Pois, 

os assistentes sociais vem, em muito, contribuindo, nas últimas décadas, 
para a construção de uma cultura do direito e da cidadania, resistindo ao 
conservadorismo e considerando as políticas sociais como possibilidades 

concretas de construção de direitos e iniciativas de “contra‐desmanche” 
nessa ordem social injusta e desigual (YAZBEK, 2009b, p. 24). 

 

Essa contribuição enfatiza a “mais profunda defesa de princípios como a 

democracia e a igualdade” (BRITES; SALES, 2000a, p. 63) frente a uma sociedade 

burguesa que trava lutas constantes perante aos direitos sociais e humanos, dos 

quais são garantidos em declarações e legislações. Segundo Barroco (2004),  

no patamar da sociedade burguesa, a defesa dos direitos humanos coloca-
se, portanto, mais como frente de luta, em que o projeto profissional objetiva 
suas dimensões éticas e políticas: éticas, porque supõem escolhas de valor 
dirigidas à liberdade; políticas porque buscam criar condições objetivas, no 
âmbito da luta pela hegemonia, para a defesa daqueles valores 
(BARROCO, 2004, p. 41). 

 

Assim o sendo, as dimensões objetivadas no projeto ético-político auxiliam o 

(a) Assistente Social no seu exercício profissional que prima pela qualidade nos 

serviços à população, no compromisso assumido com o seu aperfeiçoamento 

intelectual buscando uma contínua formação profissional que lhe permita uma crítica 

aprofundada da realidade contemporânea, estimulando, assim, o que Netto (1999) 

caracteriza de “preocupação investigativa” e na garantia de direitos aos sujeitos que 

dele se direcionam.  

No caso do segmento idoso, este é colocado em uma situação de 

descartabilidade dentro de uma lógica de ação do Estado a partir da produtividade e 

do capital e não da garantia de direitos, constituindo assim em uma proposta de 

gestão voltada para a precarização de políticas sociais.  

Veras (2003) destaca que a longevidade da população mundial se elevou em 

consideração aos decênios anteriores, tornando-se a centralidade nas discussões 

                                                           
19

 “Os valores e princípios, por sua vez, só se traduzem em compromisso ético-político quando 
incorporados como mediação na análise de situações, que legitimam sempre um determinado projeto 
social e profissional” (BRITES; SALES, 2000b, p. 79). Através do Código de ética de 1993 foi possível 
tratar, em âmbito nacional, o projeto ético-político (BARROCO, 2004). 
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mais importantes nos âmbitos social e econômico, corroborando com que é trazido 

por Teixeira (2008). “Este processo, no entanto, vem se manifestando de forma 

distinta entre os diversos países do mundo” (VERAS, 2003, p. 06), principalmente, 

se comparado os países centrais e periféricos. O que ocasiona isso, no Brasil, é 

a diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade alterou a estrutura 
etária da população brasileira, ocorrendo uma acentuada redução nas taxas 
de mortalidade, particularmente nos primeiros anos de vida. Entretanto, 
mais do que a diminuição da mortalidade, a explicação para o crescimento 
da população idosa está na drástica redução das taxas de fecundidade, 
principalmente nos centros urbanos (VERAS, 2003, p. 06). 

 

Além desta observação, outra característica apresentada por Veras (2003) é 

de que as mulheres vivem mais do que os homens e as razões pelas quais isso 

ocorre, é devido a fatores como a diferença na exposição a risco (aqui referentes a 

acidentes e mortes) visto a probabilidade disto acontecer é quatro vezes maior em 

homens do que mulheres nas áreas urbanas; a diferença no consumo de tabaco e 

álcool; a diferença sobre o trato com doenças, pois as mulheres, de um modo geral, 

apresentam melhor percepção às doenças do que os homens e usam os serviços de 

saúde constantemente, o que contribui rapidamente para um melhor prognóstico; a 

este, acrescentasse o atendimento médico-obstétrico. A despeito de tudo isto, o que 

se ressalta é a demanda dos sujeitos voltada ao seu direito de acesso à política de 

saúde. 

Ainda que haja a procura por serviços correspondentes à população usuária, 

o quadro que se expõe no cenário neoliberal é de escamoteamento, ao passo que 

as organizações privadas avançam na lógica do sistema capitalista com benefícios 

extenuantes perante a uma maior taxa por parte das seguradoras de saúde, por 

exemplo. Enquanto a minoria busca por serviços privados, a maioria dos indivíduos 

recorre ao público. E “é amplamente reconhecido que os idosos são usuários dos 

serviços de saúde em taxa mais alta do que os demais grupos etários” (VERAS, 

2003, p. 11). 

É um grande desafio a profissão garantir os direitos sociais e humanos à 

pessoa idosa em tempos neoliberais, visto que em sua maioria, tanto países 

desenvolvidos como aqueles em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não 

elaboraram ou não executaram “políticas e programas para promoverem o 
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envelhecimento digno (...). As políticas e programas oficiais devem contemplar os 

direitos, as necessidades, as preferências e a capacidade dos idosos” (BERZINS, 

2003, p. 20). As políticas na vertente do neoliberalismo, ao fragilizarem a lógica do 

direito, enfraquecem a necessária articulação de políticas intersetoriais, restringindo 

o acesso aos direitos, fragmentando as possibilidades reivindicativas da sociedade 

como um todo, mas em especial aos dos idosos.   

Segundo Bruno, “os trabalhos desenvolvidos junto ao segmento idoso devem 

buscar formas de instrumentalizá-los, criando condições favoráveis que venham a 

contribuir na sua organização” (2003, p. 80). Em outros termos, a ação coletiva e 

conjunta realizada através de uma multidisciplinaridade de profissionais dos diversos 

espaços sócio-ocupacionais são responsáveis por criar as condições necessárias 

para que a pessoa idosa reivindique seus direitos que foram coletivamente 

conquistados.    

O (A) Assistente Social passa a ser não só uma ferramenta da garantia 

destes direitos constitutivos nos âmbitos nacional e internacional, mas também 

possui uma reflexão de sua própria cidadania e legitimidade enquanto membro 

integrante de uma sociedade. 

Portanto, é fundamental refletir com o idoso sobre sua contemporaneidade, 
levando-o a perceber-se como um sujeito do tempo presente, com 
possibilidade e perspectiva de tempo futuro. Despertá-lo para a 
necessidade de construir um projeto para sua vida que lhe confira 
significado, incentivando e valorizando a sua capacidade (...), pois sem 
projetos não há vida em sentido humano (BRUNO, 2003, p. 80). 

 

Para que assim ocorra, o (a) profissional deverá se fundamentar nas referidas 

leis, já mencionadas no presente trabalho, para subsidiar seus argumentos enquanto 

ao direcionamento a pessoa idosa. Cabe ressaltar a relevância deste tema dentro 

das universidades, âmbito de formação dos futuros (as) Assistentes Sociais, já que 

são notórias as mudanças societárias em face da densidade demográfica que 

aumenta a cada ano, fazendo com que a introdução deste (a) profissional nas 

políticas públicas voltadas aos idosos seja ainda mais pertinente. A pouca produção 

até então produzida na área de Serviço Social, evidencia que é necessário uma 

maior produção a cerca da temática, inclusive produções de pesquisa, pois os 

exercícios profissionais intervêm de maneiras distintas nos espaços sócio-
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ocupacionais. E estes instrumentos seriam utilizados como mais um referencial 

teórico-metodológico, mais uma ferramenta que auxiliaria o (a) profissional.  

Pois, Barros apud Veras (2003) destaca que a Lei voltada a Política Nacional 

do Idoso ainda não foi totalmente apreendida como referencial de instrumentalidade 

– definida por Guerra como a “capacidade, qualidade ou propriedade de algo (2000, 

p. 01)” – pelos (as) Assistentes Sociais e pela própria camada idosa, os 

protagonistas da elaboração da PNI. 

As ações executoras do (a) Assistente Social estão atreladas, também, à sua 

Lei de Regulamentação (Lei nº 8.662/93) que diz sobre suas competências, 

constando em seu art. 4º20 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos 
da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; 

II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil;  
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população; 
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido 
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa de seus direitos;  
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;  
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;  
VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às 
matérias relacionadas no inciso II deste artigo;  
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, 
políticos e sociais da coletividade;  
X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de 
Unidade de Serviço Social;  
XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta 
e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

 

Essas competências profissionais se realizam nos mais diversos espaços 

sócio-ocupacionais que abrangem a profissão. Esses espaços, que através da 

ampliação do mercado de trabalho (IAMAMOTO, 2009b) se manifestaram, no 

cenário capitalista, mediante a ameaça das múltiplas expressões da questão social, 

trazem consigo um produto histórico (IAMAMOTO, 2009b). Este é formado por 

condições estabelecidas pela correlação de forças entre os sujeitos institucionais 

                                                           
20

 O inciso IV desta Lei foi vetado. 
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que perpassam “pelo tipo de respostas teórico-práticas densas de um conteúdo 

político dadas pela categoria profissional” e “pelo nível de luta pela hegemonia que 

se estabelece entre as classes fundamentais e suas respectivas alianças” 

(IAMAMOTO, 2009b, p. 03). Desta maneira, o (a) profissional depara-se com certos 

espaços sócio-ocupacionais que acabam condicionando-os a uma relativa 

autonomia na condução da instrumentalidade de suas ações, devido à luta 

hegemônica existente na sociedade e aos interesses de classe. 

Ademais, o (a) Assistente Social dotado (a) de uma capacidade teleológica e 

de um projeto ético-político que lhe caracteriza como sujeito prático-social e 

possuidor de liberdade, é inserido (a) no contexto de mercantilização da força de 

trabalho que o (a) submete as condições particularizantes da alienação, 

evidenciando uma problemática para implementação do projeto ético-político. 

A prática profissional que abarca a questão do envelhecimento como uma 

demanda de seus usuários é dirigida para temas recorrentes como o da violência 

contra o idoso, apresentando um índice considerável de elevação; negligência, seja 

ela praticada por meio de terceiros, seja pelo próprio idoso (autonegligência) e 

abandono, apropriação indébita etc21. Para Bieger, Silva, Fritzke et al. (2013), a ação 

profissional “suscita a discussão do envelhecimento como espaço de grande 

contradição e reflexo da precarização das respostas sociais e políticas públicas” 

(BIEGER, SILVA, FRITZKE et al, 2013, p. 02). Ainda de acordo com as autoras, 

essas distintas formas de qualidade da questão social do envelhecimento requer 

uma capacitação do (a) Assistente Social para atender os usuários dessa faixa 

etária. 

Os instrumentos profissionais, tal como o encaminhamento e o 

acompanhamento, embora sejam comuns à totalidade da categoria, é necessário 

que tais instrumentos sejam relacionados à temática, ou seja, estejam em diálogo 

com a especificidade do campo de atuação. Somente assim a abordagem 

profissional, embasada na sua capacitação e qualificação, poderá de fato intervir 

sobre a realidade, e como podemos entender em relação à atuação junto ao idoso. 

                                                           
21

 Todas as demandas envolvendo denúncias acabam sendo encaminhadas para Órgãos de 
segmento sócio-jurídico, que também é um espaço sócio-ocupacional do (a) Assistente Social. 
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Esses encaminhamentos, por vezes, ocorrem pelo fato dos acontecimentos 

serem efetuados dentro do seio familiar, cabendo ao (à) profissional um olhar não só 

ao idoso, mas na família e nas questões que esta traz consigo, pois como afirmam 

Bieger, Silva, Fritzke et al. (2013), “os reflexos que incidem na família, decorrente 

das mudanças societárias acerca da precarização do trabalho” as sobrecarregam de 

tal maneira que elas não se veem obrigadas a assumirem esta responsabilidade à 

pessoa idosa. 

Pereira apud Bieger, Silva, Fritzke et al Pereira (2013), afirma que há “várias 

evidências empíricas que atualmente induzem os cursos de Serviço Social a se 

interessarem pelos conteúdos voltados para o fenômeno do envelhecimento” 

(BIEGER, SILVA, FRITZKE et al, 2013, p. 04). As quais se destacam,  

o progresso aumento da população que fez com que os interesses pelos 
assuntos gerontológicos tornem-se relevantes; o surgimento de novas 
necessidades que proporcionou que o assunto tomasse uma dimensão 
maior, deixando de ser apenas biológicos, mas agora também, psicológico, 
econômico, social e de cidadania das pessoas idosas; e o reconhecimento 
de uma revisão das respostas a essas novas necessidades (BIEGER, 
SILVA, FRITZKE et al, 2013, p. 04, grifo da autora). 

 

Sendo o Serviço Social uma profissão orientada para uma ação interventiva 

com uma atuação sobre a realidade, não pode ficar alheio ao fenômeno do 

envelhecimento (PEREIRA apud BIEGER, SILVA, FRITZKE et al, 2013, p. 04). 

Assim é necessário que se possa promover uma atuação profissional 

interdisciplinar, articulando outras práticas e saberes que contribuem com a atenção 

psicossocial da pessoa idosa, que inclua a compreensão de diferentes vetores que 

sobre ela incidem que perpassa desde a violência até a fragilização econômica 

destinada a uma pessoa que passa a ser considerada não produtiva. 

Outro desafio dado à profissão dentro do papel de conscientizador é a 

capacidade do (a) profissional ser hábil em dialogar com as demais faixas etárias 

das camadas sociais sobre as diversas discriminações, e com ela as que se tratam 

da velhice, bem como potencializar a pessoa idosa levando a considerar seus 

direitos. Portanto, 

cabe ao Serviço Social, em sua função educativa e política, trabalhar os 
direitos sociais do idoso, resgatar sua dignidade, estimular consciência 
participativa do idoso objetivando sua integração com as pessoas, 
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trabalhando o idoso na sua particularidade e singularidade, levando em 
consideração que ele é parcela de uma totalidade que é complexa e 
contraditória (BIEGER, SILVA, FRITZKE et al, 2013, p. 05). 

 

Ainda que a profissão e seu exercício profissional estejam construídos no 

contexto vigente, a formação profissional, ou seja, a academia, necessita incorporar 

a temática aqui trazida sobre o idoso na graduação, pois mesmo que os referenciais 

teóricos sejam incipientes e se constituam como refrações espelhadas do mesmo 

produzido durante anos, é pertinente esta discussão devido ao futuro cenário da 

sociedade nacional e mundial.  

Mesmo que a sociedade esteja inserida no modo de produção que dispõe de 

relações sociais de produção e reprodução, e com ela o produto de sua produção: a 

questão social, trazer para o debate acadêmico o tema do idoso e do 

envelhecimento contribui não só para a formação em si, mas para repensar os 

impasses de nosso tempo e a compreensão do sistema capitalista e suas 

contradições. Trazer o tema é estar pronto para a compreensão do discurso de 

reordenamento que o Estado apresenta como “ajuste” econômico, para estabelecer 

a possibilidade de uma atuação profissional em concordância com parâmetros éticos 

de atuação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente TCC tratou de compreender o exercício profissional do (a) 

Assistente Social frente aos direitos da pessoa idosa em tempo neoliberal. Sendo 

este tempo perpassado pelas determinações do modo de produção capitalista. 

Este modo de produção é configurado em uma totalidade de categorias 

complexas que emergem em meio às relações sociais de produção e reprodução. 

Dentre essas categorias, tem-se a sua organização que é composta por duas 

classes com interesses antagônicos e o seu desenvolvimento que se dá devido aos 

papeis societários que essas classes possuem. Assim, a primeira sobrepõe sobre a 

segunda, pois o desenvolvimento do sistema capitalista é realizado mediante a 

expropriação da (super) exploração da força de trabalho da classe trabalhadora por 

meio da propriedade privada da classe capitalista. 

Desta maneira, a sociedade reformula suas relações sociais. Esta deixa de se 

caracterizar como relações entre homens para tonar-se relações entre coisas 

(chamado de reificação/coisificação). Assim, as relações sociais passam a ser 

medidas pela valorização do lucro que gera a ampliação da desigualdade, e não 

mais pelos homens. Nessa relação, a subsunção do trabalho pelo capital realizada 

durante o processo de desenvolvimento capitalista é responsável pela produção de 

particularidades que atingem a vida do trabalhador, que se intensificam ainda mais 

em períodos de crise. Tanto aquele que continua com seu trabalho ativo, quanto 

àquele que saem do processo por ser considerado como uma mão de obra 

improdutiva (exército industrial de reserva).  

O Estado passa a implementar uma série de cortes nos gastos sociais, que 

implica na precarização, focalização e privatização das políticas sociais, restringindo 

e eliminando os direitos sociais conquistados ao longo do tempo. A precarização das 

políticas sociais, em tempo de crise onde as expressões da questão social se 

agravam, incide diretamente na classe trabalhadora, agravando suas condições de 

vida. 

O cenário neoliberal, imergido de desigualdades sociais e de desmonte 

(fragmentação) das políticas públicas, e nela encontra-se a Previdência e sua 

tentativa de reformulação, procura intensificar as relações sociais de produção e, 
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consequentemente, uma extensa jornada de trabalho aos trabalhadores, fazendo 

com estes tenham suas particularidades mais acentuadas que resulta, também, na 

contribuição para uma maior alienação da classe trabalhadora, à medida que as 

relações se intensificam. 

Sendo o trabalhador, alvo de ataques constantes em relação à dimensão total 

de seus direitos sociais historicamente conquistados, e nele se inclui o segmento 

idoso, as particularidades que recaem sobre esta faixa etária como desigualdade, 

pobreza, desemprego e preconceito estigmatizado impactam sobre a vida cotidiana 

do idoso, influenciando sua situação social, econômica e saúde. Contudo, os idosos 

trazem no período do envelhecimento questões ainda mais acentuadas de suas 

particularidades trazidas pelo sistema capitalista. 

O ser idoso, principalmente aquele que integra a classe trabalhada, sofre com 

as estigmatizações e preconceitos decorrentes deste sistema neoliberal, além de 

sentir-se como um objeto descartado. Mesmo que haja este sentimento por parte da 

pessoa idosa, a verdade nada mais é, que, para o capital nenhuma mão de obra, 

ainda que ela esteja saindo do cenário de produção, é descartada e, sim, 

reaproveitada. A participação dos idosos no sistema é direcionada para vias de 

consumo mercadológicas que se responsabilizam pela inserção deste segmento nas 

relações sociais. Sabe-se que quando era considerado como uma mão de obra, o 

indivíduo sempre fez parte da lógica de consumo do capital, mas agora esta se torna 

exclusividade de sua nova etapa de vida. 

Neste momento, ao se encontrar na terceira fase da vida, a pessoa idosa 

(inserida na classe trabalhadora) é afligida por penúrias decorrentes de uma 

sociedade arbitrária e de um Estado que fragmenta os direitos sociais ocasionando 

uma ruptura com os marcos constituídos historicamente por lutas e conquistas frente 

à garantia de direitos, à medida que avança o neoliberalismo. 

Esses direitos sociais que são fragmentados encontram-se balizados na 

Constituição Federal de 1988, no Estatuto do Idoso, na Política Nacional do Idoso, 

no SUS e na LOAS, legislações que garantem na constituição nacional os direitos 

sociais vinculados a pessoa idosa. Nesse sentido, conclui-se que com a 

precarização das políticas públicas esses direitos estão ameaçados. 
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E é dentro deste desfecho de fragmentação dos direitos e das políticas 

públicas que o Serviço Social é chamado a intervir na realidade posta pelo cenário 

neoliberal. Conforme foi descrito no presente trabalho, o (a) Assistente Social é um 

(a) profissional capacitado (a) que está inserido (a) nas relações sociais de produção 

e reprodução atuando de forma participativa deste processo produtivo. 

Por se inserir nas áreas mais diversificadas das políticas sociais, o (a) 

profissional se coloca para atenuar os resultados da subsunção do trabalho ao 

capital. Sabe-se que a manutenção deste sistema sempre demandará questões ao 

(à) profissional. Mediante a isso, o (a) Assistente Social deve se qualificar 

constantemente e se apropriar do Projeto ético-político e das dimensões referenciais 

balizadoras da atuação profissional: teórico-metodológico, ético-político e técnico-

operativa, para, assim, dialogar com os desdobramentos da realidade.  

Contudo, ainda que estes (as) profissionais recebam no âmbito acadêmico, 

local de sua formação o aparato teórico necessário para que possam compreender a 

relação com a prática, há pouca produção sobre o exercício profissional e as 

particularidades que afetam a população idosa.  

Ainda que tenham de maneira incipiente os referenciais bibliográficos 

referentes à temática aqui tratada, seria no mínimo interessante esta discussão, pois 

a compreensão e entendimento das particularidades dos idosos somente são vistas 

quando este profissional se encontra nas instituições de rede. E nessas 

oportunidades, se faz pertinente discutir sobre os avanços e retrocessos nas 

particularidades do envelhecimento, bem como sobre a produção acadêmica até 

então desenvolvida. 

A sociedade, e aqui incluo a categoria de Serviço Social, seja ela profissionais 

em formação, seja ela profissionais formados há algum tempo, não se pode ignorar 

o fato do aumento da população idosa em nosso meio, pois o envelhecimento é uma 

essência do ser humano e ignorando isto, a rejeição a esta fase é instaurada de 

maneira ainda mais intensa. 

Pois, ainda que no âmbito da categoria profissional durante os anos de 1990, 

tenha abarcado temas pertinentes para a formação profissional como família e 

sociedade, questão urbana e agrária, direitos humanos e idosos, hoje, vinte e sete 
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anos depois, essas temáticas ganham mais relevância devido às condições 

aparentes da conjuntura que se instaura, sendo esta responsável por uma crise 

estrutural do Estado neoliberal burguês e que compromete a universalidade dos 

direitos. 

Para além disso, se compreende, no presente trabalho, que o Projeto ético-

político, ainda que esteja legitimado, é o maior desafio à profissão em razão do 

cenário que se instaura em tempo neoliberal. Um projeto que prima pela qualidade 

de intervenção, por uma articulação multidisciplinar e que é voltada para a classe 

trabalhadora, é uma ferramenta instrumental de difícil acesso aos espaços sócio-

ocupacionais, e, principalmente, no exercício profissional compromissado com as 

garantias de direitos em um Estado que fragmenta as suas políticas públicas e 

atinge aos trabalhadores, e a pessoa idosa. 
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