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RESUMO 
 
 

A família, historicamente, ocupou lugar relevante como fonte de apoio 

informal, seja instrumental, emocional ou financeiro a seus membros, dentre os 

quais a pessoa idosa. Contemporaneamente, a família tem sentido os 

rebatimentos das transformações que vem ocorrendo na sociedade nos 

campos econômico, social e político. Desemprego, desestruturação do 

mercado de trabalho, posicionamento do Estado na produção e reprodução 

social, além da redefinição do lugar da mulher no conjunto das relações sociais 

que apontam para outros determinantes. Desse modo, a disponibilidade de 

apoio informal vem diminuindo e colocando ao Estado novas demandas no 

apoio à pessoa idosa. A modalidade de atendimento não-asilar, como o centro 

de convivência, surge como resposta. O presente trabalho é de caráter 

qualitativo e tem como objeto de investigação a modalidade de atendimento 

não-asilar, centro de convivência, na relação com a família. Buscou-se 

investigar se a existência dessa modalidade se apresenta também como apoio 

a família. No bojo desta questão, procuramos identificar o entendimento que a 

família tem sobre o centro de convivência e sobre a velhice, a partir da 

singularidade do Centro de Convivência de Idosos Francisco Azevedo de 

Vasconcelos, mantido pela Prefeitura do Município de Igarassu. A 

singularidade aqui estudada nos permite compreender a particularidade dessa 

modalidade já que o singular não existe em si e por si, mas apenas na relação 

com o universal que se concretiza através do particular. Ou seja, delimitar as 

relações mais simples até a totalidade e fazer o movimento inverso é 

necessário para a compreensão da realidade historicamente determinada. Para 

tal fim, o procedimento metodológico utilizado foi constituído por entrevista 

estruturada do tipo mista, além de fontes secundárias, como literatura 

bibliográfica pertinente ao tema, dados estatísticos oriundos de pesquisas 

produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sendo 

encontrado como resultado que a modalidade de atendimento não-asilar centro 

de convivência, se apresenta como um mecanismo de apoio não apenas para 

a pessoa idosa, mas também à família. 

 

Palavras-chaves: família, velhice, centro de convivência, políticas sociais. 
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Abstract 

 
 

The family, historical, occupied a relevant place like a fountain of informal 

support, it’s instrumental, emocional or financial for your members, among of 

that the age people.Contemporaneous, the family has feeling the impacts of the 

transformations that happens in the society in the economic field, social and 

politic. Unemployment, desestruturation of job market, position of the State in 

the social production and reproduction, beyond, the redefine of the woman 

place in the group of social relationship that indicate for the others situation. 

Then, the availabilility of the informal support comes down and put for the State 

a new situation like support to the aged person. The situation of assistance no-

shelter, like the center of the companionship, appear like answer. The present 

work has character qualitative and it has your object of investigation in the 

situation of assistance no-shelter, center of the companionship, in the 

relationship with the family. We investigate if the existence of the modality 

presents like a support to the family. In the center of this question, we work for 

identify the understanding that the family has about of the center of the 

companionship and about the old age, sense the singularity of the center of the 

companionship of the old age Francisco Azevedo de Vasconcelos, mountain for 

the city hall of Igarassu. The singularity studied give as the understanding of the 

details that modality at once that the singular doesn’t exist from himself and for 

himself, but only in the relation with the universal that concret though of the 

particular. In other words, define the relation more simple until the totality and 

make the movement reverse it’s necessary to the understanding of the reality 

historical determinate.  

 

 

Keywords: Family, old age, center of the companionship, social politic. 
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Introdução 
 

 

O crescente número de pessoas idosas compondo o grupo familiar tem 

feito da velhice e família objeto de investigações que buscam compreender as 

complexas questões relativas ao tema. Isto é, a vida familiar da pessoa idosa, 

as transferências de apoio entre as gerações, os conflitos intergeracionais, a 

violência intrafamiliar cometida contra tal segmento social, imprime, com isso, 

relevância ao tema, haja vista ser na esfera privada da família “o lugar principal 

no qual se envelhece” (FALEIROS, 2007, p.162). Essa realidade pode ser 

ratificada pelos dados de Camarano (2005), segundo a qual “em 2000, 24,1% 

das famílias brasileiras continham pelo menos uma pessoa idosa” (p.15), a 

despeito do aumento do número de pessoas na faixa etária a partir dos 60 

anos, que passam a residir sozinhas.  

Com a visibilidade da população idosa, enquanto reflexo das 

transformações demográficas observadas em quase todos os países do 

mundo, a velhice excede o domínio privado da família e passa a compor o 

domínio público como questão de política pública, em face das necessidades e 

demandas próprias desse segmento populacional. Na realidade brasileira há 19 

milhões de pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo os dados da PNAD 

2006 (IBGE, 2007) e 11.422 de pessoas com 100 anos ou mais, sendo 7.950 

mulheres e 3.472 homens, de acordo com a Contagem da População IBGE 

2007. 

A partir da transição demográfica, passam a ser construídas iniciativas 

públicas e privadas, materializadas em projetos, programas e políticas sociais. 

São reflexo da emergência da organização de pessoas idosas e profissionais 

na luta pelas questões relativas ao envelhecimento. Tais iniciativas buscam 

responder as necessidades e demandas postas pela população idosa, gerando 

como produto mais consistente, a construção do arcabouço da política de 

envelhecimento no Brasil. Integrada por dispositivos legais como a Constituição 

Federal de 1988, da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, da Política 

Nacional do Idoso – PNI, do Estatuto do Idoso, da Política de Saúde da Pessoa 

Idosa, além de instâncias de participação e controle social, como os Conselhos 
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de Direitos da Pessoa Idosa nos três níveis governamentais, a construção da 

política de envelhecimento representou relevantes avanços formais, para a 

população idosa, que passou a dispor de amparo legal para a defesa de 

direitos civis, políticos e sociais. Expressão concreta dessa política, a rede de 

apoio à população idosa no país é composta de hospitais, clínicas geriátricas, 

centros de convivência, casas de repouso, instituições de longa permanência, 

centro-dia. Tais avanços, todavia não significaram a ruptura com o apoio da 

família. 

Contrariamente aos denominados países de economia desenvolvida, 

que gradativamente substituiu o papel central da família no suporte básico às 

pessoas idosas, no Brasil, onde são oferecidas poucas alternativas de apoio 

exercidas por profissionais e instituições, a família é fonte primária de apoio às 

pessoas idosas, segundo Néri & Sommerhalder (2006, p.14), sobremaneira se 

considerarmos a condição de reprodução social do Brasil. 

Em um país com padrão heterogêneo de desenvolvimento, a velhice 

brasileira é marcada por profunda desigualdade social engendrada pela 

posição de classe dos indivíduos, conforme Teixeira (2008). Isso torna a 

mesma mais suscetível à vulnerabilidade, sendo possível observar velhice 

autônoma, velhice com dependência, velhice com uma doença crônica, velhice 

com várias doenças crônicas. 

 Na manutenção do bem-estar da pessoa idosa, a família é apontada por 

estudiosos como elemento importante (CAMARANO, 2005, p.15), bem-estar 

mencionado no próprio discurso da pessoa idosa (Aquino e Cabral, 2006, 

p.1057). Seja mediante ajuda instrumental nas atividades da vida diária –

AIVD’s (arrumar e limpar a casa, preparar refeições, acompanhar ao médico, 

etc.), seja como suporte emocional (fazer companhia, ajudar a manter ou reatar 

laços afetivos, etc.) a família comparece como relevante para a pessoa idosa, 

assim como pela promoção de sua autonomia, integração e aceitação da 

velhice. A vulnerabilidade familiar pode gerar a sua exclusão do convívio social 

e aumentar o risco de doenças como a depressão (MATOS, 2007).  

Por outro lado, considerando a contraditoriedade do âmbito familiar, ao 

tempo que esta pode representar espaço de proteção, de pertencimento, apoio 
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a seus membros, dentre eles a pessoa idosa, pode significar, de igual forma, 

espaço de maus tratos e violência, seja física, psicológica, sexual, financeira, 

ou negligência. Outrossim, estudos apontam que o apoio informal não mais se 

dá exclusivamente da família para as pessoas idosas, havendo também o 

referido apoio em direção contrária, isto é, das pessoas idosas para a família. 

São as transferências intergeracionais, observando-se contemporaneamente 

uma interdependência entre gerações. 

As questões do envelhecimento desse modo se apresentam e são 

abordadas diferentemente no âmbito familiar, pois assim como há velhices, há 

também contemporaneamente famílias. 

Por se tratar de uma instituição social determinada historicamente e, que 

adquire características distintas em um dado contexto sócio-econômico-

político, a família tem passado por diversas modificações. Com as mudanças 

econômicas, sociais, políticas, o que favoreceu uma maior participação da 

mulher no mercado de trabalho e a conseqüente redefinição de sua posição na 

vida familiar, de sua relação com o homem, etc., a esfera privada da família foi 

modificada. 

Verifica-se com isso a diminuição do número de filhos, os recasamentos, 

o aumento da família monoparental, fazendo com que o arranjo hegemônico da 

família nuclear burguesa conviva com uma ampla variedade de composições, a 

exemplo de famílias adotivas bi-raciais ou multiculturais, casais homossexuais 

com ou sem filhos, entre outras. 

Não obstante tais mudanças, assiste-se a um cenário social 

caracterizado pelo adensamento da pobreza enquanto resultado da nova lógica 

econômica capitalista, materializada na reestruturação produtiva, na 

financeirização e na ideologia neoliberal. No Brasil, essa nova lógica passa a 

ser posta em prática nos anos 90 mediante as políticas de abertura comercial, 

de privatizações, etc., sendo promovido ainda o desmonte do Estado nacional, 

ocasionando entre outras, o seu enxugamento no tocante ao desenvolvimento 

das políticas sociais e transferências de suas atribuições para a família. 

Tendo como objeto de investigação a modalidade de atendimento não-

asilar centro de convivência na relação com a família, esta pesquisa buscou 
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investigar se a existência dessa modalidade se apresenta também como apoio 

familiar. No bojo desta questão, procuramos identificar o entendimento que a 

família tem sobre o centro de convivência e sobre a velhice, a partir da 

singularidade do Centro de Convivência de Idosos Francisco Azevedo de 

Vasconcelos, mantido pela Prefeitura do Município de Igarassu.  

Na medida em que possibilitou conhecer a atribuição que a família dá ao 

espaço institucional, como o avalia, o que significa ter a pessoa idosa atendida 

pelo referido espaço institucional, o conhecimento que tem sobre os direitos da 

pessoa idosa, esta pesquisa contribui para fornecer elementos que possam ser 

utilizados por profissionais e/ou instituições que atendem o segmento 

populacional idoso para mediar/diminuir conflitos, promover a convivência 

intergeracional, fortalecer vínculos afetivos, tornando desse modo a relação 

família/pessoa idosa menos suscetível a práticas de violência.   

O interesse pelo tema surgiu à época do exercício profissional como 

Assistente Social do referido centro, quando foi possível a aproximação da 

realidade da pessoa idosa e da família, isto é, conhecer sua condição material 

para reprodução social, fragilidades no vínculo família/pessoa idosa e como se 

dava a inserção institucional nessa realidade.  

Para realização da pesquisa, o universo definido foi o centro de 

convivência, através dos dados secundários, ou seja, documentos institucionais 

e informações prestadas por funcionários e técnicos da entidade. Outros 

informantes foram pessoas idosas usuárias da instituição e suas famílias 

representadas. O procedimento metodológico utilizado foi constituído por 

entrevista estruturada do tipo mista, além de fontes secundárias, a exemplo de 

literatura bibliográfica pertinente ao tema, dados estatísticos oriundos de 

pesquisas produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, etc. Os resultados alcançados, com a coleta das informações de campo 

e dados secundários, bem como sua análise, encontram-se distribuídos ao 

longo de todo o estudo. 

Assim, no capítulo 1 buscou-se introduzir uma discussão teórica sobre a 

velhice, de modo a indicar o entendimento da pesquisadora acerca do tema, 

bem como os autores e idéias com os quais compartilha, para a seguir 
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particularizar na realidade onde foi desenvolvida a pesquisa, isto é, o município 

de Igarassu. Nesse sentido, foram examinadas perspectivas conceituais sobre 

velhice, além de como a mesma se expressa na realidade brasileira, no Estado 

de Pernambuco e em Igarassu.  

Utilizando autores clássicos e dados de períodos distintos, mas que 

avaliamos que não comprometeriam o estudo, como IBGE 2007, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2006, Atlas da Exclusão Social 

2004 e 2005, são apontados alguns indicadores sociais, a exemplo de tempo 

de estudo, renda, etc. e o reflexo disso para a velhice, a qual na realidade 

brasileira apresenta variação da expectativa de vida. Essa heterogeneidade do 

envelhecimento é explicada por Teixeira (2008) ao esclarecer que a velhice se 

trata de um “destino variável segundo as condições materiais de produção e 

reprodução social que imprimem diferentes estatutos sociais à velhice, 

segundo as classes” (p.30).  

Constituída em si uma experiência heterogênea determinada por 

diversos fatores, a velhice em uma sociedade capitalista, adquire diferenciação 

maior ainda, uma vez que essa etapa da vida é marcada por profunda 

desigualdade social, sendo possível observar, portanto, não uma velhice, mas 

velhices com diferentes necessidades e demandas a serem atendidas. 

No capítulo 2 propõe-se tratar como tem se materializado o atendimento 

de tais necessidades e demandas, sendo verificado formas de apoio informal 

(família, comunidade) e formal (feito por profissionais e/ou instituições) 

enquanto expressão de políticas sociais. Nessa perspectiva, a família foi 

teorizada à luz da teoria marxiana, o que possibilitou compreendê-la como 

resultado de práticas humanas, sujeita as determinações históricas e permeada 

por contraditoriedades enquanto espaço de proteção e de tirania.  

Examinou-se ainda o reflexo de determinações históricas na família, a 

qual com as transformações econômicas, sociais e políticas passou a assumir 

novas configurações, comprometendo cada vez mais sua (possível) 

disponibilidade como mecanismo de proteção social, de apoio a seus 

membros, entre eles a pessoa idosa. Nesse caso, criam-se novas demandas 
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para o Estado, cujas repostas, no entanto, foram sendo dadas gradativamente 

e a medida que a luta pelas questões relativas à velhice adquiria força.  

É exposto desse modo como o Estado brasileiro se posicionou no 

atendimento a tais demandas e a construção da política de atenção à velhice 

no país. Como método de exposição, iniciamos a discussão tratando sobre a 

inserção da política social nas diferentes conjunturas brasileiras, para em 

seguida percorrer pelas políticas relativas à velhice. Exposta esta política, 

apresentamos uma discussão nova, isto é, a Rede Nacional de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa – RENADI e estabelecemos uma interface com a 

modalidade de atendimento não-asilar centro de convivência, haja vista ter sido 

essa modalidade o foco fundamental de investigação do presente estudo. Em 

seguida, expomos acerca da experiência do Centro de Convivência Francisco 

Azevedo de Vasconcelos da Prefeitura de Igarassu, local de realização deste 

estudo. A partir desse capítulo os dados primários passam a ser introduzidos. 

O capítulo 3 dispõe sobre as percepções acerca da velhice segundo 

famílias e pessoas idosas que participaram da pesquisa. Para tal fim, 

dialogamos com os aspectos subjetivos e objetivos que configuram a velhice, 

apontando as determinações de ambos nessa etapa da vida. Ou seja, se por 

um lado cultura, gênero (feminino/masculino) definem a velhice, esta também é 

definida de acordo com as condições materiais de inserção dos indivíduos no 

movimento da produção e reprodução sociais. A velhice, portanto, não pode se 

constituir uma experiência homogênea.  

Nesse capítulo, expomos ainda, perspectivas conceituais no tocante à 

atitude, preconceito e as formas pelo qual se manifesta, estigma, para a partir 

daí, estabelecer um diálogo com a forma de compreensão da família sobre 

velhice. É exposto também, a compreensão da velhice pelas pessoas idosas 

usuárias dos serviços da instituição, no intuito de estabelecermos um paralelo 

entre a compreensão da família e de pessoas idosas, tanto no que tange à 

velhice, quanto as dificuldades e aspectos positivos existentes ou não na 

relação entre ambos. Apontamos assim, a existência de conflitos e as 

oportunidades que podem derivar das relações intergeracionais. Ou seja, se 

por um lado, esses conflitos e o distanciamento entre as gerações pode 

favorecer a emergência de uma imagem negativa, práticas violentas, etc., por 
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outro, as referidas relações podem possibilitar intercâmbios intergeracionais, 

expresso, por exemplo, nas trocas de conhecimentos/experiências.  

Nesse processo, destacamos que relevantes são os projetos, 

programas, instituições que atendem pessoas idosas, na medida em que, 

depois do âmbito da família, se constituem como espaços favoráveis para 

propiciar o compartilhar e o conviver entre as gerações. 

Sob essa perspectiva e considerando a existência de velhices e de 

famílias, o que faz com que essa fase da vida não seja homogênea e 

apresente uma variação de necessidades e demandas, bem como que a 

mesma é lidada diferentemente pela família, a modalidade de atendimento não-

asilar centro de convivência, se apresenta como um mecanismo de apoio não 

apenas para a pessoa idosa, mas também à família. 
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Procedimento metodológico: compreensão e perspectivas 

 

 

A realização de uma pesquisa implica a definição de um processo 

metodológico e de uma teoria que a norteie, possibilitando uma análise dos 

dados obtidos mediante a aplicação das técnicas de investigação do objeto 

pesquisado. Sob tal perspectiva, esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa 

em função de alguns dados, a exemplo do perfil sócio-econômico, ter requerido 

método quantitativo em seu tratamento, bem como a natureza complexa do 

objeto estudado justifica um enfoque que possibilitasse sua interpretação.  

 Para seu desenvolvimento recorremos à associação de fontes de 

informações primárias e secundárias. No tocante à informação primária, o autor 

Soriano (2004) afirma que sua obtenção se dá “mediante o contato com a 

realidade, com o uso de guias de observação e entrevistas a fontes cruciais” 

(p.68), sendo produzidas, desse modo, para a pesquisa que está em 

construção. Concernente à informação secundária, a mesma é “fornecida por 

diversas fontes, como pesquisas ou relatórios publicados em revistas e jornais, 

estatísticas ou outros dados importantes localizados em arquivos públicos e 

privados” (Ibdem, p.67). 

Como fontes secundárias foram utilizadas a bibliografia pertinente 

acerca da problemática investigada, dados estatísticos oriundos de pesquisas 

produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e da 

Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio – PNAD, além de documentos 

institucionais que possibilitaram o conhecimento concernente à instituição onde 

ocorreu a coleta de dados (ano de surgimento, caráter da instituição, atividades 

desenvolvidas, etc.).  

 A obtenção dos dados primários foi realizada mediante aplicação da 

entrevista estruturada do tipo mista, isto é, com questões fechadas e abertas. 

Para o autor Richardson (1999), a entrevista “é uma comunicação bilateral e 

refere-se ao ato de perceber entre duas pessoas” (p.208), sendo caracterizada 

pela construção de perguntas e respostas pré-formuladas. A escolha por tal 

técnica com combinação de questões fechadas e abertas justificou-se pela 
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possibilidade de maior elaboração da opinião dos entrevistados, porém sem 

saturá-los com um instrumento que contivesse apenas perguntas abertas. 

Ademais, a pouca familiarização com a população entrevistada possibilitou o 

devido afastamento do pesquisador, exigindo algumas perguntas abertas. 

 Não obstante as razões supracitadas, a escolha pela entrevista 

estruturada deu-se em razão da mesma possibilitar maior direcionamento das 

temáticas a serem tratadas, facilitando a sistematização e tabulação dos 

dados, além de permitir “a captação imediata e corrente da informação 

desejada, praticamente com qualquer tipo de informante...” (BANDEIRA, 2005, 

p.34). 

 O guia da entrevista (ver anexo nº 01) contou com 18 questões (8 

fechadas e 10 abertas), as quais foram organizadas em 2 grupos. No primeiro, 

o objetivo foi delinear um perfil sócio-econômico familiar que identificasse o 

arranjo domiciliar em que a pessoa idosa, usuária dos serviços institucionais, 

está inserida, assim como a escolaridade da família, renda, origem dessa 

renda, além da condição econômica ocupada pela pessoa idosa no grupo 

familiar e sua condição de saúde, questões que poderiam ter pertinência no 

entendimento que a família tem acerca do atendimento promovido pelo referido 

centro de convivência e sobre velhice. 

No segundo grupo de questões, visou-se obter informações que 

respondessem ao objetivo dessa dissertação, que trata do entendimento da 

família acerca do centro de convivência e da velhice, de modo a apreendermos 

a relação entre a instituição e a família. Nesse sentido, as questões buscaram 

identificar a compreensão da família no que tange à finalidade do centro de 

convivência, isto é, se um espaço que beneficia apenas as pessoas idosas, se 

um espaço também de apoio para a família, entre outras. Um outro aspecto 

alvejado diz respeito à própria compreensão que os familiares têm sobre 

velhice. As perguntas foram dispostas sem uma ordem seqüencial (alternando 

questões relativas ao entendimento da família sobre o centro de convivência 

com questões concernentes à velhice) na busca de averiguar a coerência das 

informações fornecidas. 
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Para o processo da coleta de dados utilizamos também a observação e 

a reunião, enquanto elementos que agregaram informação para a análise dos 

dados.  No que se refere a observação, Soriano (2004) esclarece que a  

técnica permite obter informação sobre o comportamento dos 
indivíduos ou grupos sociais tal qual ele acontece, à diferença de 
outras técnicas que captam informação sobre condutas anteriores 
ou que supostamente se apresentarão no futuro (p.147).  

Dentre os tipos de observação existentes, utilizamos a denominada 

ordinária, na qual “o pesquisador se encontra fora do grupo que está 

observando, ou seja, não participa dos eventos da vida do grupo em estudo” 

(p.146). 

Desse modo, observando os informantes, foi possível perceber que, em 

geral, os mesmos apresentaram um comportamento tenso e sério, seja na 

chegada à instituição, seja frente à pesquisadora durante a realização da 

entrevista. Embora tivesse sido entregue um convite no qual se esclarecia o 

motivo da solicitação de seu comparecimento à instituição, isso não se mostrou 

suficiente para evitar o comportamento apresentado, demonstrando como se 

desconhecessem o motivo de se encontrarem no centro de convivência, isto é, 

para participar de uma pesquisa. Observou-se por outro lado, que outros 

informantes demonstraram estar à vontade. A despeito de se ter observado tais 

aspectos comportamentais, não houve resistência em participar da entrevista.  

 Em relação à reunião, a mesma foi utilizada com as pessoas idosas para 

dar ciência ao processo de pesquisa e para estabelecer um canal de acesso à 

família, já que não havia previsão de reunião do centro de convivência com as 

famílias e fazer o contato por telefone seria menos convincente. A reunião1 é 

um importante recurso de comunicação, que tem por objetivo integrar pessoas, 

comunicar assuntos importantes, coletar sugestões a respeito do assunto em 

pauta, reforçar a comunicação de alguma idéia, transmitir entusiasmo, tomar 

decisões, obter soluções, etc. 

O universo pesquisado foi o centro de convivência, através dos dados 

secundários, ou seja, documentos institucionais e informações prestadas por 

                                                 
1 SILVA Alexandre R. de C.et al. Como fazer reuniões. Fonte: 
www.desenredo.com.br/Gerais/Reuniao%20I.htm -  Acessado em 29/04/2009. 
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funcionários e técnicos da entidade. Outros informantes foram pessoas idosas 

usuárias da instituição e suas famílias representadas. Quanto às pessoas 

idosas, buscou-se definir a participação daquelas cujas famílias haviam 

participado da pesquisa. Para elas, utilizamos a técnica de entrevista coletiva, 

através do grupo focal. No tocante a família, em razão da mesma se constituir 

como um ser coletivo, não haveria condições de entrevistar tal coletividade, sob 

risco de inviabilizar a realização da pesquisa, havendo então, a opção em 

entrevistar um membro que se tornaria um representante, fosse de qualquer 

gênero e grau de parentesco, mas que residisse com a pessoa idosa atendida 

pela instituição.  

Delimitado o universo, que segundo Lakatos (1991) “é o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica 

em comum” (p.223), solicitamos autorização à Secretaria do Trabalho, 

Desenvolvimento Social e Cidadania da Prefeitura de Igarassu, a qual o centro 

de convivência está vinculado, para realização da pesquisa, sendo tal 

solicitação formalizada documentalmente (ver anexo nº 02). 

Consentida a autorização, fomos à instituição expor acerca do objetivo 

da pesquisa para a Direção, sendo a coleta das informações agendada para 

uma data em que a referida coleta não causaria interferência na dinâmica de 

funcionamento institucional.   

Em seguida ao contato com a Direção supracitada, realizamos a reunião 

com as pessoas idosas no salão da instituição, no intuito de expor o que se 

pretendia. Houve então, apresentação da pesquisadora como estudante 

vinculada a uma instituição de ensino superior, a UFPE, e informado sobre o 

desenvolvimento da pesquisa, enquanto meio para se produzir conhecimento. 

Foi esclarecido ainda, que para a realização da investigação havia a 

necessidade de participantes, que seriam as famílias. Nesse momento, 

perguntou-se quem residia com família e poderia levar um convite (ver anexo 

nº 03) solicitando o comparecimento da mesma ao centro de convivência para 

participar da pesquisa. Foram então, entregues 30 convites, de modo a garantir 

o quantitativo da amostra definida, seguido de sua leitura para possíveis 

esclarecimentos.   
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A delimitação dos participantes da pesquisa foi definida através de uma 

amostragem probabilística aleatória simples em função de que em “princípio, 

todos os sujeitos têm a mesma probabilidade de ser escolhidos” (Richardson, 

1999, p.160). Considerando a meta de atendimento institucional de 50 pessoas 

idosas, o tamanho da amostra estabelecido foi de 20 famílias (representadas).   

Considerando o envolvimento de seres humanos nessa pesquisa2, 

formalizamos de igual forma, um documento para os entrevistados indicarem 

sua participação espontânea, sendo elaborado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ver anexo nº 04). Este termo é uma orientação da 

Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 que prevê diretrizes e normas 

regulamentadoras com pesquisas envolvendo seres humanos. O referido termo 

dispõe que a pesquisa seja realizada após os sujeitos ou grupos participantes 

consentirem voluntariamente e compreenderem o propósito da pesquisa. Para 

tal fim, deverá ser elaborado pelo pesquisador e conter objetivos da pesquisa, 

procedimentos, possíveis riscos e benefícios, entre outros. 

Cumpridos tais procedimentos, na data prevista, compareceram ao 

Centro de Convivência de Idosos Francisco Azevedo, do município de 

Igarassu, localizado na Av. Santina Gomes, nº 31 – Centro, 13 famílias 

representadas, cujas entrevistas foram aplicadas pessoalmente pela 

pesquisadora e por uma pesquisadora colaboradora3. Em função de algumas 

pessoas idosas afirmarem sobre a impossibilidade (doença, etc.), naquele dia, 

do comparecimento da família representada e, por não faltarem muitos 

informantes para completar a amostra, a Direção da instituição disponibilizou o 

transporte institucional para que as demais entrevistas fossem realizadas nas 

residências, a partir da visita domiciliar4. 

                                                 
2 Por essa ocasião, as pesquisas realizadas pela pós-graduação em Serviço Social, nível mestrado, ainda 
não tinham a obrigatoriedade de submeter à pesquisa a avaliação de um Comitê de Ética. Porém, 
buscando respeitar a dignidade humana e garantir que a participação dos informantes ocorresse 
voluntariamente, optamos em elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
3 A pesquisadora colaboradora é Assistente Social, Mestre em Serviço Social pela UFPE, com dissertação 
e experiência profissional na área de velhice. Para a coleta de dados, a mesma foi esclarecida no tocante 
ao objetivo da pesquisa e sobre o instrumento para a coleta (o guia da entrevista). A participação da 
pesquisadora colaboradora teve a finalidade de tornar hábil a aplicação da coleta, de modo que o prazo 
para defesa da dissertação não fosse comprometido.  
4 A visita domiciliar é um instrumento técnico-operativo utilizado por profissionais diversos, a exemplo 
de Assistentes Sociais, Psicólogos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, etc. para viabilizar a 
intervenção na realidade, além de complementar informações relativas a indivíduos e grupos. 
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Dessa forma, as demais coletas de dados ocorreram no dia previsto, 

quando 04 famílias foram entrevistadas no espaço das residências, perfazendo 

um total de 175 entrevistas. É oportuno salientar que a utilização da visita 

domiciliar para complemento da coleta de dados não comprometeu a coleta, 

uma vez que buscamos adotar postura cautelosa na aplicação do instrumental, 

de modo a reduzir possíveis distorções, não tendo sido, todavia, identificado 

diferença na obtenção das informações. 

Os dados obtidos foram tabulados manualmente, uma vez que segundo 

Soriano (2004) quando se trata de uma amostra que não é grande e, não 

estando disponíveis meios eletrônicos para processar as informações o 

pesquisador tem de recorrer a esta forma de tabulação. Ainda conforme o 

referido autor, nesse caso o procedimento mais habitual consiste no uso de 

folhas tabulares (ver anexo nº 05). Após a tabulação, foram elaboradas 

representações gráficas para os dados que foram mensurados em sua 

freqüência6, além de uma análise qualitativa dos mesmos.  

Para as informações levantadas a partir das questões abertas foi 

utilizada a técnica da análise de conteúdo para interpretação das mesmas. A 

análise de conteúdo segundo Richardson (1999) é utilizada para estudar 

material de tipo qualitativo com a perspectiva de aprofundar suas 

características mais importantes. Para Bardin (1979), tal técnica de pesquisa 

trata-se de:  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 
ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 
(apud RICHARDSON, 1999, p. 223).  

 Dentre as técnicas de análise de conteúdo, utilizamos a análise por 

temas ou análise temática, em função de ser “...  eficaz, sempre que se aplique 

a conteúdos diretos (manifestos) e simples” (RICHARDSON, 1999, p. 243). 

                                                 
5 A necessidade de ainda aplicar a segunda etapa da coleta de dados junto aos outros informantes (pessoas 
idosas)  mediante a aplicação da entrevista coletiva, a disponibilidade da pesquisadora colaboradora e da 
instituição, bem como em face dos dados já obtidos fornecerem as informações necessárias, nos fez optar 
por reduzir a amostra. 
6  Os dados das representações gráficas foram apresentados em número real em função de não se tratar de 
uma amostra grande e que, portanto, possibilitaria uma compreensão mais precisa acerca dos mesmos. 
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Sobre esta técnica, o autor esclarece que a mesma “consiste em isolar temas 

de um texto e extrair as partes utilizáveis, de acordo com o problema 

pesquisado” (Ibdem). 

 Não obstante termos utilizado a entrevista estruturada mista, realizamos 

também a entrevista coletiva (ver anexo nº 06) com pessoas idosas, conforme 

indicamos anteriormente, no intuito de estabelecermos um paralelo entre a 

compreensão da família e de pessoas idosas no que tange à velhice. Nos 

interessava também averiguar se as concepções sobre velhice das pessoas 

idosas se aproximavam ou distanciavam das identificadas nas respostas 

fornecidas pela família representada.  

 A entrevista coletiva foi aplicada com 09 pessoas idosas, cujas famílias 

haviam sido entrevistadas, sendo oportuno salientar que a data prevista esteve 

atrelada à disponibilidade institucional, bem como da pesquisadora. No que se 

refere à amostra de 09 entrevistados, esta se deu a partir do quantitativo de 

pessoas idosas cujas famílias haviam participado da pesquisa e que estavam 

presentes por ocasião na instituição.   

 Os resultados obtidos, a partir da coleta das informações de campo e 

dados secundários, bem como sua análise, encontram-se distribuídos ao longo 

de todo o estudo. Desse modo, no primeiro capítulo estão dispostos dados que 

retratam geo-politicamente o município a que pertence o centro de convivência 

pesquisado e o Estado que tal município se insere, considerando que o estudo 

retrata uma realidade singular e, que, portanto precisa ser compreendida na 

sua totalidade. No segundo e terceiro capítulos encontram-se, mais 

precisamente, as informações coletadas em campo para responder ao objetivo 

desse estudo, isto é, identificar o entendimento que a família tem sobre o 

Centro de Convivência Francisco Azevedo de Vasconcelos e sobre velhice. 

A despeito do referido estudo tomar a singularidade de um centro de 

convivência, situado localmente, em um município com características 

específicas, “o singular não existe em si e por si, mas somente em sua relação 

com o universal que se concretiza através do particular” (OLIVEIRA B., 2005, p. 

50). Assim, analisar fenômenos humano-sociais, captar a realidade, implica “a 

delimitação das relações mais simples e determinantes até a totalidade social” 

(OLIVEIRA B., 2005, p.39) e desta, fazer o movimento inverso. Ou seja, 
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considerar a relação das categorias7 singular-particular-universal; a 

singularidade como a “imediatez ” (LUKÁCS, 1967 apud MUNHOZ, 2001, 

p.36), a “aproximação do ser-assim único do caso examinado” (Ibdem, p.37), a 

particularidade, como mediadora no movimento do singular ao universal e vice-

versa (OLIVEIRA B., 2005), a universalidade, como a apropriação e 

transformação das leis da natureza, pelo homem, em condição de sua vida, 

bem como a passagem do desenvolvimento apenas de atividades biológicas 

para outras atividades sócio-históricas (Ibdem).   

Salientamos que em face da responsabilidade adquirida junto à 

instituição onde a pesquisa foi desenvolvida, além da preocupação ética, os 

resultados dessa pesquisa serão socializados com a mesma, de modo que o 

espaço institucional possa utilizá-la como subsídio para agregar conhecimentos 

ao trabalho realizado. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 As categorias são formas de conceito que refletem as propriedades essenciais dos objetos, dos 
fenômenos, e constituem também expressão abstrata das relações sociais que os homens constroem e 
vivem. Apresentam natureza diversa, a saber: filosófica/metodológica (por exemplo, as categorias do 
materialismo dialético, como contradição, etc.), científicas/teóricas, quando são próprias de determinado 
ramo da ciência (por exemplo, trabalho, interdisciplinaridade, etc.), entre outras naturezas de categorias. 
(MUNHOZ, 2001).  
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1 – Considerações sobre a velhice nas sociedades humanas 
  

  

 Desde tempos mais remotos da história da humanidade as idéias sobre 

velhice se fazem presentes, o que se explica por que em todas as sociedades 

e tempos os indivíduos vivenciaram o processo de envelhecimento. No entanto, 

foi o trato dispensado à velhice, o que diferiu historicamente, uma vez que, 

nessa etapa do ciclo de vida humano, assim como nas demais etapas, são 

incorporados significados, valores e funções sociais que se expressam e se 

diferenciam em cada contexto histórico, social e cultural dando, portanto à 

velhice, diferentes tratos.  A partir dos diferentes contextos as sociedades 

determinam a periodização da vida, bem como estabelecem qual o estatuto 

que os velhos irão gozar. 

 Sob tal perspectiva, a periodização da vida é o que permite ao indivíduo 

tomar consciência de ser jovem, tornar-se adulto, velho, assumir papéis que se 

diferenciam em cada faixa etária e que apresentam características peculiares 

em sociedades específicas e em momentos históricos determinados. Isso 

significa dizer que a caracterização dos períodos ou etapas da vida se constitui 

numa construção social permeada pela cultura, classe social e outros 

determinantes que influenciam na constituição dos momentos da vida. 

No intuito de indicar que as categorias de idade são constitutivas de uma 

realidade específica, Debert (2007) recupera os estudos produzidos por 

Philippe Ariès e Georges Duby sobre a invenção da infância e da juventude, 

respectivamente. Com base nestes autores, Debert aponta que a criança 

enquanto categoria não existia na Idade Média, sendo constituída a partir do 

século XIII. Como resultado, ocorre o distanciamento da criança do mundo dos 

adultos. Nessa mesma perspectiva a autora aborda a designação da juventude 

na sociedade aristocrática da França do século XII, a qual é caracterizada 

como uma etapa que compreende a saída da infância e antecede o casamento. 

A autora tece referência ainda acerca da designação da terceira idade 

enquanto uma criação das sociedades contemporâneas para indicar a etapa 

entre a idade adulta e a velhice.   
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 A demarcação do ciclo vital pode desse modo, se dá mediante estágios 

de maturidade, bem como pela concepção da idade cronológica dos indivíduos. 

Nos estágios de maturidade, estudos antropológicos apontam que é 

considerado não apenas o desenvolvimento biológico, mas também o 

reconhecimento da capacidade de realização de determinadas tarefas. O ritual 

de passagem de um estágio para outro se orienta não pela idade cronológica 

dos indivíduos, mas pela transmissão de status sociais, cujo momento de 

realização é decidido pelos mais velhos. Beuavior (1990) afirma, no entanto, 

que entre a idade adulta e a velhice não há rituais de passagens, o que se 

constitui um indício de discriminação à pessoa idosa. 

 Em relação à idade cronológica, “trata-se de um sistema baseado em 

datação, no qual se atribui status, definição de papéis ocupacionais, de 

formulação de demandas sociais, etc. nas sociedades ocidentais” (FORTES 

apud SANTANA & SENA, 2002, p.51), não sendo muito presente, todavia na 

maioria das sociedades não-ocidentais. O autor afirma ainda que tal forma de 

periodização da vida é estabelecida em função de um aparato cultural, 

independente da estrutura biológica, o que é definido por exigência das leis que 

determinam direitos e deveres, a exemplo da idade para estudar, para 

trabalhar, para se aposentar, etc. 

 Além dos estudos antropológicos indicarem as diferentes formas da vida 

serem periodizadas, esses forneceram dados relevantes que contribuíram para 

que a velhice fosse compreendida como “uma categoria socialmente 

construída” (DEBERT, 2007, p.50), como “um produto histórico-cultural, um 

conceito social, culturalmente estabelecido em nossa sociedade” (GOMES 

apud SANTANA & SENA, 2002, p.54). À luz de tal entendimento Debert (2007) 

afirma ser necessário uma: 

Distinção entre um fato universal e natural — o ciclo biológico, do 
ser humano...que envolve o nascimento, o crescimento e a morte — 
e um fato social e histórico — a variabilidade das formas de 
conceber e viver o envelhecimento (Ibdem). 

  É sob tal perspectiva que os diversos estudos antropológicos buscaram 

apresentar como a velhice foi pensada e vivida diferentemente nas sociedades 

primitivas. Embora previsível, recorrer à obra de Beauvior A Velhice é deveras 

importante, pela referência que representa nos estudos sobre o tema, bem 
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como pela amplitude de exemplificações mencionadas e minúcia de dados 

levantados para abordar como a velhice recebeu distintos tratamentos nas 

sociedades primitivas. 

Assim, nessas sociedades a autora apresenta dados que evidenciam 

tanto uma posição social valorizada ocupada pela velhice como de desprezo. 

Dentre as sociedades apresentadas, a autora refere-se ao baixo prestígio 

social, encontrado nas Ilhas Fidji, nas quais os velhos “buscam voluntariamente 

a morte, pois crêem que sobreviverão com a idade que tiverem quando 

deixarem este mundo” (BEAUVIOR, 1990, p. 53). 

Entre os ainos, do Japão, também se observou uma situação 

semelhante a das Ilhas Fidji. Vivendo em um clima frio, com alimentação 

insuficiente à base de peixe cru, sem tradições de cultos, festas e cerimônia, a 

experiência das pessoas idosas era de pouca utilidade. Outrossim, segundo os 

estudos, as mães negligenciavam os filhos que após a puberdade não 

expressavam qualquer afeição por elas, deixando de lado os pais quando 

envelheciam. O relato apresentado pela autora, descreve a condição de vida 

de uma mulher velha, possibilitando uma compreensão mais precisa do 

quadro: 

(...) havia sujeira amontoada naquele canto; o cheiro era 
medonho. Ouvi uma respiração por baixo da massa de 
cabelos. Toquei-os...e dois magros braços ossudos 
estenderam-se para mim...ela não tinha mais do que pele e 
osso, e seus longos cabelos e suas longas unhas a 
tornavam assustadora...Era quase cega, surda, muda; ...Não 
era nem maltratada nem cuidada pelas pessoas da aldeia, 
ou por seu filho, que morava na mesma cabana... ( p. 60). 

 Desprezada em algumas sociedades, em outras a velhice ocupou uma 

posição social de respeito, a exemplo dos hotentotes onde a experiência e o 

saber das pessoas, de acordo com Beauvior (1990), servem à comunidade. 

Nesta sociedade que se possuem contos reverenciando a velhice, os velhos 

são consultados pelo Conselho, que leva sua opinião em consideração.  Entre 

os chukchees a velhice também é respeitada, apesar de uma existência rude 

que antecipa o envelhecimento, o que não representa uma decadência social. 

Quando da mudança de acampamento, os velhos sentam-se nos trenós com 

os outros. 
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 A partir dessa abordagem, pode-se identificar que a velhice “desperta 

sentimentos polarizados de temor/desprezo, respeito/valorização” (BELO, 

2008), o que varia em função do contexto histórico e cultural específico, sendo 

o estatuto ocupado pela velhice uma outorgação8 da sociedade. 

 A ambigüidade dos sentimentos provocados pela velhice também se faz 

presente nas pesquisas históricas, dentre as quais citamos a discussão feita 

por Beauvior (1990) que aborda o lugar das pessoas velhas nas sociedades 

ocidentais históricas, apresentando dados que indicam, assim como nas 

sociedades primitivas, tanto a valorização como o desprezo pela velhice. 

 Na antiguidade, mais precisamente em Esparta e Atenas, a autora 

expõe que as pessoas velhas ocupavam uma condição de respeito, sendo 

honradas em Esparta e conferidas de poder em Atenas. Já na Grécia, era 

possível encontrar os que valorizavam e os que repudiavam, embora estes 

fossem maioria, uma vez que os gregos idealizavam a beleza e a juventude. 

Nas tragédias gregas a velhice aparecia como maldita e na comédia, como 

ridícula. 

 Entre os filósofos, a autora mostra o dissenso que se fazia presente 

quando o assunto referia-se à velhice, ou seja, enquanto Aristóteles acusa os 

velhos de se deixarem frequentemente corromper e de prejudicar o interesse 

público, para Homero a velhice era associada à sabedoria. 

 Em Roma, o privilégio dos velhos se firmava no âmbito privado da 

família, uma vez que lhe foi concebido a autoridade do pater famílias em que 

ele era o chefe absoluto que exercia direitos sobre o grupo familiar, o que 

gerou conflitos intergeracionais. “O velho era senhor e juiz dos destinos da 

família...” (RODRIGUES, 2000, p.51).  

 Na alta Idade Média os velhos foram “mais ou menos excluídos da vida 

pública: os jovens conduziam o mundo” (BEAUVIOR, 1990, p. 157), condição 

que não se altera na sociedade feudal, onde as pessoas velhas tinham um 

                                                 
8 Contrariamente ao que ocorre na realidade contemporânea, em que o maior reconhecimento da pessoa 
velha — ainda que se vivencie os problemas existentes — não é uma outorga da sociedade, mas resultado 
da luta social do segmento etário e de profissionais por uma velhice digna, assim como do processo de 
envelhecimento em si. 
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“papel apagado, já que administrar um feudo requeria capacidade de defendê-

lo com a espada” (Ibdem, p.158). 

 Com a emergência da burguesia — “classe que derrotou a feudalidade” 

(NETTO & BRAZ, 2006, p.70) — a velhice, mediante uma ideologia criada pela 

(e para) referida classe, passa a ser valorizada; o que pode ser claramente 

compreendido pela afirmação da autora: 

O homem idoso adquire uma importância particular, porque 
simboliza a unidade e a permanência da família: esta última, através 
da transmissão das riquezas, permite a acumulação dos bens 
materiais... Ao envelhecer, o chefe de família permanece detentor 
de suas propriedades, e goza de um prestígio 
econômico(BEAUVIOR, 1990, p.224). 

 A Revolução Industrial Inglesa ocorrida no século XVIII produzirá 

marcantes repercussões para os velhos e a velhice. Marco histórico, na medida 

em que cria uma nova sociedade, a Revolução Industrial “foi uma das mais 

importantes entre todas as revoluções verificadas” (ARRUDA, 1984, p.7), 

“desde a invenção da agricultura, da metalurgia, e do surgimento das cidades 

no Neolítico” (HOBSBAWM, 1978, p.21) em razão das transformações 

produzidas na vida humana. 

Múltiplos foram os estudos que buscaram explicá-la, seja por meio das 

teses de continuidade e de ruptura, de investigações que enfatizam 

isoladamente determinados aspectos, como o aumento demográfico, a 

expansão da agricultura e dos mercados, a acumulação dos capitais, até 

perspectivas que buscam integrar todos esses aspectos9.  

 Compreender a Revolução Industrial, todavia, requer uma aproximação 

com o contexto histórico, uma vez que representa a consolidação do modo de 

produção capitalista. Catani (1980) afirma que dentre as teorias que procuram 

explicar o que é o capitalismo, 2 correntes adquirem destaque, a saber: a 

desenvolvida por Max Weber e a de Karl Marx.  

                                                 
9 No que tange a tais perspectivas explicativas, para uma compreensão aprofundada ver a discussão 
realizada por José J. de A. Arruda em Revolução Industrial e Capitalismo.  
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A respeito do tema10, Netto & Braz (2006), ao desenvolverem uma 

abordagem respaldada na teoria crítica marxiana, afirmam que o capitalismo 

enquanto sistema produtivo sucedeu, no ocidente, ao modo de produção 

feudal, sendo hoje dominante em escala mundial. Tendo como força motriz a 

obtenção incessante do lucro, implica a existência de relação de exploração, 

pois os meios de produção não estão sob propriedade privada do produtor 

direto, mas do capitalista (do burguês) que compra a força de trabalho, se 

apropriando dos frutos da produção.  

Inscrita em tal contexto histórico, a Revolução Industrial — cuja 

demarcação cronológica a maioria dos estudiosos, a exemplo de Hobsbawm, 

indica 1780 como a década decisiva, em razão do crescimento econômico 

repentino observado à época — é o resultado de um processo secular, cuja 

raiz encontra-se na crise do sistema feudal e instauração do modo de produção 

capitalista (ARRUDA, 1984, p.8).  

A Revolução Industrial fez eclodir uma nova sociedade, a sociedade 

industrial, com novas formas de propriedade dos meios de produção11, novas 

relações sociais de produção, destruindo antigos estilos de vida. A respeito de 

tal destruição, Hobsbawm (1978) apresenta relevantes esclarecimentos, ao 

afirmar que enquanto na sociedade pré-industrial a mão-de-obra era formada 

por famílias possuidoras de suas próprias propriedades agrícolas, oficinas 

artesanais, etc., na sociedade industrial predomina a existência de proletários 

que não possuem nada, a exceção de sua força de trabalho para ser trocada 

por salário. Observa-se também uma rotina e monotonia diferente dos ritmos 

da sociedade pré-industrial — que dependia da variação das estações e do 

tempo, do desejo de se divertir em vez de trabalhar, etc.— cuja indústria trouxe 

consigo a tirania do relógio (p.79). A sociedade industrial cindiu a população 

ativa entre empregadores capitalistas e trabalhadores, dominando toda a vida 

pela busca e acumulação de lucro.  
                                                 
10 Salientamos que a idéia aqui é apenas situar e desenvolver um breve esclarecimento, posto que uma 
discussão mais aprofundada desviaria o foco deste ponto da pesquisa, além de que o tema já foi tratado 
exaustivamente por estudiosos e por Marx que ocupa destaque com a sua elaboração. 
11 De acordo com Netto &Braz (2006), os meios de produção referem-se aos meios de trabalho que 
significam tudo aquilo de que se vale o homem para trabalhar (instrumentos, ferramentas, instalações, 
etc.) bem como a terra, que é um meio universal de trabalho e aos objetos do trabalho que se referem às 
matérias naturais brutas ou matérias naturais já modificadas pela ação do trabalho sobre o que incide o 
trabalho humano (p. 58). 
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 A pobreza material que atingiu os trabalhadores — suscitando o 

alcoolismo em massa, a demência, aumento da criminalidade, etc. conforme 

exposto por Arruda (1984, p.81) — no entanto, não atingiu a todas as classes, 

sendo a Revolução Industrial considerada também, inclusive, de acordo com 

Hobsbawm (1978), como provedora de conforto. Nesse sentido, o autor afirma 

que as “classes cujas vidas sofreram menor transformação foram (...) aquelas 

que se beneficiaram de maneira mais óbvia em termos materiais...” (p. 75), isto 

é, a aristocracia e os proprietários da terra, já que suas rendas foram elevadas 

com a procura de produtos agrícolas, com a expansão das cidades e com o 

desenvolvimento das minas, etc., não havendo alteração do seu poder político 

e de sua predominância social. 

 Nesta realidade, produto da Revolução Industrial, estudiosos, a exemplo 

de Rodrigues (2000), afirmam que a posição social de prestígio e poder, 

ocupada pelo velho na família e na sociedade, começa a modificar-se. O 

mundo do trabalho moderno ao privilegiar o lucro e a produtividade impôs à 

velhice um perfil perverso, pois o “velho, não sendo mais produtivo 

economicamente, perdeu o seu lugar e passou a ser considerado como algo 

descartável, improdutivo...” (RODRIGUES, 2000, p.52). 

 A despeito da produtividade/improdutividade estar cercada de polêmica 

nos debates da Economia Política, Netto & Braz (2006) revelam um importante 

esclarecimento. Com base em Mandel, os autores afirmam que a 

funcionalidade ao capitalismo é o que determina o que é produtivo/improdutivo. 

Segundo o referido estudo: 

Em termos de utilidade ou necessidade social, um médico [...] é 
indispensável para a sobrevivência de qualquer sociedade humana. 
Seu trabalho, portanto, é eminentemente útil. Apesar disto, trata-se 
de trabalho improdutivo sob o ponto de vista da produção e da 
expansão do capital. O contraste é fornecido pela produção de 
projéteis, drogas estupefacientes ou revistas pornográficas — inútil 
e deletéria para os interesses gerais da sociedade humana — 
:como essas mercadorias encontram ávidos compradores, a mais-
valia incorporada nelas se realiza e o capital se reproduz e amplia; o 
trabalho nelas investido é, portanto, trabalho produtivo (MANDEL 
apud NETTO & BRAZ, 2006, p.114).  

Assim, a priorização da produção como o maior valor humano ideolojiza 

na sociedade, a mística de que valemos mais pelo que produzimos do que pelo 

que efetivamente somos. Essa é uma realidade nas sociedades capitalistas, na 
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qual a velhice é associada à uma concepção negativa partindo da 

compreensão da sua improdutividade do trabalho. 

Contudo, se por um lado, a condição do velho começou a ser modificada 

negativamente com a Revolução Industrial, a partir da mesma tem início o 

fenômeno do envelhecimento populacional. Segundo Ramos (1993), trata-se 

do “aumento da proporção de pessoas com idade avançada em uma 

população às custas da diminuição da população de jovens nesta mesma 

população” (p. 04). 

Esse fenômeno, inicialmente ocorrido nos países de alto 

desenvolvimento das forças produtivas12, a exemplo da Inglaterra, Alemanha e 

Estados Unidos, foi possibilitado por “uma melhoria das condições materiais e 

de higiene, ocasionando a multiplicação dos homens de 80 anos e mesmo de 

100” (BEAUVIOR, 1990, p.221). A autora alerta, no entanto, que tais melhorias 

se fizeram presentes apenas nas classes privilegiadas, já que os homens das 

classes inferiores ficavam “gastos antes do tempo pelo trabalho, pela miséria e 

porque sua pobreza os impediam de conseguir o que era necessário à sua 

subsistência” (p.221). 

Além dos progressos técnicos, que possibilitaram uma vida material 

mais confortável e menos desgastante, atribui-se ao envelhecimento 

populacional o avanço da medicina, que substituiu os mitos da velhice por 

conhecimentos que permitiram tratar e curar pessoas velhas, bem como a 

redução da mortalidade — queda de “15 a 20 indivíduos por ano, para 3 ou 4” 

(BEAUVIOR, 1990, p.221) — e da natalidade, em razão do nível educacional 

das mulheres, que não mais se dispunham exclusivamente para a reprodução 

dos filhos e das tarefas domésticas. Essa nova realidade não significou, 

todavia, uma condição de vida mais favorável para o conjunto das pessoas 

velhas, pois nessa “nova economia” não se oferecia proteção social e se 

verificava alto nível de exploração, tornada insuportável à medida que se 

                                                 
12 A respeito do tema Netto &Braz (2006) afirmam que se trata de um conjunto de elementos através dos 
quais se realiza o processo de trabalho, a saber: os meios de trabalho, os objetos do trabalho (ambos 
explicados anteriormente), e a força de trabalho que se refere a energia humana que, no processo de 
trabalho, é utilizada para, valendo-se dos meios de trabalho, transformar os objetos de trabalho em bens 
úteis à satisfação de necessidades (p. 58). 
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envelhecia. Ademais, ao perderem o emprego em função da idade as pessoas 

velhas eram deixadas na miséria. 

A despeito do forte contraste entre a condição social dos velhos das 

classes detentoras dos meios de produção e das que detém apenas a força de 

trabalho, a transição demográfica a partir de tal contexto histórico se expandirá 

cada vez mais, alcançando uma dimensão, jamais antes vista, na história da 

humanidade. Isso pode ser evidenciado nos dados apresentados por 

Mendonça & Abigalil (2007) que afirmam haver atualmente no mundo:  

600 milhões de pessoas idosas. Este número aumentará 
aproximadamente para dois bilhões até 2050, quando superará pela 
primeira vez na história a população infantil (de 0 a 14 anos) (p. 
637). 

Esta progressão demográfica nos países chamados de economia em 

desenvolvimento, só se fará presente a partir da segunda metade no século 

XX, onde o aumento do número de pessoas idosas será mais expressivo do 

que nos países onde o fenômeno teve início. 
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1.2 – Contrastes e dificuldades do envelhecimento na realidade brasileira  
 
 

“Uma sociedade boa para os idosos 
é uma sociedade boa para homens 

mulheres de todas as idades...” 
 (Anita Liberalesso) 

 

As mudanças na estrutura etária da população refletem a dinâmica 

social no tocante à fertilidade e mortalidade de cada país. Tais mudanças, 

diferentemente dos países chamados desenvolvidos, ocorreram mais 

recentemente nos países denominados em desenvolvimento, a exemplo da 

China, Indonésia, Brasil, entre outros.   

Mais precisamente, a autora Jardim (2007) afirma que o envelhecimento 

da população brasileira ocorreu após a década de 1950, enquanto resultado 

não necessariamente de conquistas sócio-econômicas, mas principalmente dos 

avanços da medicina e das ciências naturais e biomédicas que através da 

descoberta de vacinas, antibióticos e equipamentos eficientes possibilitaram a 

prevenção e cura de doenças que provocavam a morte precocemente, avanços 

estes evidenciados pelos dados apresentados pela autora ao afirmar que no 

Brasil,  

em 1950 a mortalidade infantil cai de 144 por 1000 nascimentos 
para 118; já na década de 1980, a taxa de mortalidade infantil recua 
para 47 óbitos por mil nascidos vivos (p. 185). 

 Sobre a redução da taxa de natalidade, Rodrigues & Rauth (2006), 

apresentam dados que, de igual forma, ratificam a afirmativa de Jardim no que 

tange as implicações dos avanços da medicina e das ciências. Segundo essas 

autoras, a natalidade: 

Declinou de 5,8 filhos por mulher em 1960, para 2,5 em 1996. Entre 
1960 e 1991 nossa taxa de fecundidade experimentou uma redução 
da ordem de 60%. Países como a Suécia e a Inglaterra levaram 55 
e 70 anos, respectivamente, para atingir taxas similares. Até os 
anos 1960, todos os grupos etários registravam um crescimento 
praticamente idêntico; a partir daí, o grupo de idosos passa a 
apresentar uma tendência de aumento, passando de 6,4 para 13% 
em 2020 (p.106). 

  Além da diminuição da taxa de natalidade e da mortalidade infantil, o 

desenvolvimento da progressão demográfica brasileira foi determinado 

também, pelo rápido movimento migratório e de urbanização, cujo processo 
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desenvolveu-se com atraso em relação aos países industrializados. Sobre o 

tema, Jardim (2007) oferece algumas contribuições ao afirmar que a 

concentração fundiária, as adversidades climáticas em algumas regiões do 

Brasil, a exemplo do nordeste e, sobremaneira o processo de industrialização 

brasileiro foram as principais causas do acentuado êxodo rural, atraindo para a 

área urbana um contingente populacional em busca de emprego, “melhor 

alimentação, moradia e disponibilidade de serviços públicos, principalmente 

nas áreas de saúde e educação” (p.186). 

 A despeito da massa migratória se deparar com um mercado de trabalho 

saturado pelo amplo fluxo migratório e da escassez de espaço urbano —

emergindo a parti daí as “favelas, loteamentos clandestinos” (JARDIM, 2007, 

p.186) — grande parte dessa geração de migrantes, compõe o envelhecimento 

populacional, alterando a pirâmide etária brasileira. 

 
Figura 1: Pirâmides populacionais do Brasil sendo faixa etária e sexo no período de 2000 a 
2050. Fonte: DUARTE, Yeda A. Indicadores de Fragilização na Velhice para o Estabelecimento 
de Medidas Preventivas. A Terceira Idade, v.18, fev. de 2007.  

 

 Antes composta de uma base larga — o que indicava a expressiva 

quantidade da população juvenil — a pirâmide vem sendo alargada no topo, 

conforme se vê no gráfico, o que evidencia a transição demográfica, vivenciada 

pelo Brasil. Atualmente o país encontra-se entre os dez países de maior 

população idosa do mundo, estimando-se que para 2025 o Brasil ocupe o sexto 
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lugar nessa classificação com cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 

anos de idade, conforme afirmado por Jardim (2007, p.186).  

 O envelhecimento da população brasileira, todavia, apresentou algumas 

especificidades em relação a como se deu tal processo, nos chamados países 

desenvolvidos. Diferentemente destes, em que o referido envelhecimento 

populacional levou mais de um século para se fazer visível na transição 

demográfica, nos países denominados em desenvolvimento, no qual se inclui o 

Brasil, tal processo ocorreu de maneira acelerada e com um contingente de 

pessoas idosas bem mais expressivo, isto é, dentre o segmento populacional 

de pessoas idosas, existentes no mundo (600 milhões atualmente), “60% 

reside nos países em desenvolvimento” (MENDONÇA & ABIGALIL, 2007, p. 

637). 

 Não obstante o envelhecimento populacional no Brasil ter ocorrido de 

modo mais acelerado e com um quantitativo substancial de pessoas idosas, no 

país a velhice adquiriu distintas características, dada a heterogeneidade nas 

diversas regiões, bem como do nível de desigualdade social existente no país, 

gerador de 2 “brasis”, metáfora já conhecida entre os cientistas sociais 

brasileiros. Lado-a-lado coexistem assim os “brasis” de habitações 

luxuosas/habitações de palafita, avançada tecnologia/ausência de energia 

elétrica, transporte público/carro de boi/pau de arara, escolas 

equipadas/escolas altamente precarizadas, posse de 2 e mais propriedades 

por um só indivíduo/população sem moradia, renda mensal de R$ 10.000/renda 

de até ¼ do salário mínimo, entre outras evidências que indicam o fosso social 

existente no país. 

 Compreender tal contexto social, no entanto, requer situá-lo num 

processo secular cuja origem se encontra na formação sócio-histórica do 

Brasil. 

 

Das origens da sociedade brasileira 

 

 A organização familiar, juntamente com a grande propriedade rural e o 

regime escravocrata, constituiu a base da formação da sociedade brasileira. No 
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que tange a herança deixada pelo modelo de organização familiar patriarcal, o 

autor Freyre (1975) afirma que a família configurou-se como uma verdadeira 

República, assumindo funções sociais, econômicas, políticas, sendo, portanto 

fundamental para o desenvolvimento da sociedade colonial do país. 

A família representou a unidade colonizadora do Brasil, na medida em 

que se constituiu como “(...) unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, 

instala fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se 

desdobra em política...” (FREYRE, 1975, p. 92). A família também deteve uma 

função política expressa pelo oligarquismo, o nepotismo, a autoridade, a tirania 

e um poder ilimitado que não aceitava qualquer discordância.  

 Na vida social do país, prevalecerão assim, sentimentos particularistas, 

de laços afetivos, inerentes ao âmbito doméstico “(...) uma invasão do público 

pelo privado, do Estado pela Família13.” (HOLANDA, 1976, p. 50). Tais 

sentimentos se expandirão para as práticas políticas, a burocracia e as 

profissões liberais, servindo de norte nas relações entre governantes e 

governados, conforme apontado no princípio da economia política de Silva 

Lisboa: 

O soberano de cada nação deve considerar-se como chefe 
ou cabeça de uma vasta família, e...amparar a todos...como 
seus filhos...Quanto mais o governo civil se aproximar a este 
caráter paternal14...tanto ele é mais justo e poderoso, sendo 
a obediência a mais voluntária e cordial...(apud HOLANDA, 
1976, p. 53). 

 A escravidão e a grande propriedade por sua vez, marcarão 

profundamente o desenvolvimento histórico-social brasileiro, na medida em que 

se constituirão como os grandes entraves para a expansão da cidadania 

brasileira, bem como irão “determinar os aspectos particulares superestruturais 

da formação econômico-social do Brasil” (MAZZEO, 1997, p.87).   

No que concerne ao tema, Carvalho (2001) oferece uma contribuição 

muito relevante ao afirmar que no longo período que compreende o Império e a 

                                                 
13 É oportuno salientar que nem sempre a família esteve atrelada ao domínio privado. A vida cotidiana da 
família medieval, nos séculos XVI e XVII se dava expressivamente no espaço público. Com o 
desenvolvimento da propriedade privada e da maior interferência do Estado na vida social, a vida familiar 
perde seu caráter público. (BRUSCHINI apud AZEVEDO, 1997, p. 52). Essa discussão será retomada 
com maior clareza no segundo capítulo. 
14 Com base em Locke, o autor Nicola Matteucci (1998) afirma que o paternalismo se trata de uma forma 
de governar conforme vontade própria e não conforme as leis (p. 908). 
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Primeira República, a abolição da escravatura — cuja comercialização foi 

mantida 28 anos após a Independência do Brasil15 — foi o único avanço 

observado no progresso da cidadania16.  

A expansão da cidadania no Brasil teve outro substancial obstáculo, a 

grande propriedade, materializada na figura do coronel. Havia uma 

dependência mútua entre autoridades e grandes proprietários, gerando uma 

situação conivente entre o poder do Estado e o poder privado dos proprietários. 

Ainda de acordo com Carvalho (2001), o coronel controlava a justiça, a polícia, 

seus trabalhadores, perpetuando o seu domínio e legitimando o seu poder em 

razão de se apresentar, muitas vezes, como o único recurso que o trabalhador 

dispunha na compra de remédios, para ser levado ao hospital, etc. Em troca, 

ele deveria oferecer sua lealdade. Tal relação, no entanto, mascarava a 

exploração entre o coronel e o trabalhador que, dependente do poder daquele, 

ficava impossibilitado de participar da vida política, tendo negado, por 

conseguinte seus direitos civis e políticos. 

Tal sistema político representou um obstáculo aos direitos civis, políticos 

e sociais, na medida em que se tratava de um poder posto a serviço do 

domínio privado, o que propiciava a corrupção e a manutenção das condições 

de indigência social que a grande massa da classe popular estava exposta.  

Além do coronelismo, a cultura política do país foi configurada pelo clientelismo 

e o patrimonialismo, constituindo-se o primeiro como:   

uma modalidade de poder que se expressa por uma forma de 
relação política definida pela troca entre sujeitos, intermediada pelo 
favor, pela concessão de proteção, cargos oficiais em troca de 
lealdade política e pessoal (OLIVEIRA H., 2003, p. 94). 

Concernente ao patrimonialismo, Raimundo Faoro (1998) desenvolve 

sua idéia acerca deste traço que configurou e marcou o Estado Brasileiro no 

Período de D. João I a Getúlio Vargas, verificando-se ainda na atualidade, 

ranços de tal prática de dominação. Conforme o autor: 

                                                 
15 Para o autor Carvalho (2001), esse fato teve como característica a negociação entre a elite nacional, a 
coroa portuguesa e a Inglaterra mediada por D. Pedro; e não a luta organizada do povo, que teve um papel 
secundário. A independência do país foi comprada por 2 milhões de libras e não conquistada. 
16 Embora seja considerada uma noção contraditória, por aludir a igualdade entre indivíduos em uma 
sociedade desigual, Marshall (1963) esclarece que a cidadania é formada a partir do conjunto de direitos 
civis, políticos e sociais, surgidos na Inglaterra, em distintos períodos históricos. 
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No Estado patrimonial os servidores estão subordinados a uma rede 
patriarcal, na qual eles representam a extensão da casa do 
soberano havendo um poder de comando, direção e apropriação 
sobre pessoas e bens (p.112). 

Coronelismo, patrimonialismo, clientelismo representam assim, a cultura 

política que orientou e ainda orienta a vida em sociedade no país — ainda que 

não hegemonicamente como outrora, já que as condições histórico-sociais e 

política postas contemporaneamente são outras — expresso pelo nepotismo, 

pela cultura personalista, o apadrinhamento, a ausência de uma moralidade 

pública, a necessidade de se obter, a qualquer custo, vantagens pessoais, 

sendo oportuno, neste aspecto, apresentar o conceito elaborado por Seibel 

sobre cultura política: 

Trata-se de um conceito (ideológico) de poder, disseminado 
(consentido ou imposto), entre classes e segmentos sociais que se 
relacionam (econômica, política e ideologicamente) e materializado 
numa “práxis” cristalizada (ação e relação) que organiza, encaminha 
e realiza interesses de classes e segmentos sociais (apud 
OLIVEIRA H, 2003, p. 26). 

Em tal cultura, o Estado brasileiro colocou seu aparato institucional sob 

controle das oligarquias políticas, atendendo com isso aos interesses da 

grande burguesia.  No entanto, ela própria “nasce subordinada, econômica e 

ideologicamente, aos centros avançados do capitalismo mundial” (MAZZEO, 

1997, p.88). A formação econômico-social brasileira, portanto engendrou uma 

sociedade cuja superestrutura configurou-se pelo conservadorismo, rigidez, 

exploração, dominação, monopólio da riqueza e de poder político, configuração 

esta, que “marcará o pensamento dominante no Brasil durante muitos séculos” 

(MAZZEO, 1997, p.88). 

Com tal herança histórica, persistem na realidade contemporânea, ainda 

que em dimensões diferenciadas, problemas existentes no início do século 

passado nos campos da saúde, educação, saneamento básico, urbanização, 

entre outros. Assim, conforme afirmado por Fernandes (1987), o Brasil na 

virada para o século XXI continua preso ao desenvolvimento capitalista 

dependente, promovendo a acomodação dos setores econômicos internos e da 

economia interna às economias centrais, além de se ajustar, passivamente, às 
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novas tendências do capitalismo contemporâneo17 (apud CAMPOS et al, 2004, 

p.55). Como resultado, recorremos à afirmação de Mota (2007) acerca da 

realidade social brasileira: este “país é um monumento da injustiça social” (p.5). 

E nesse cenário, indagamos: como é a experiência de envelhecer?   

 

A(s) velhice(s) no Brasil 

 

 Em um país com acirrado quadro de pobreza e com desigualdades 

regionais tão profundas, a velhice não se apresenta uniformemente. Ela passa 

a assumir distintas características. Com a dimensão continental, com área 

territorial de 8.514.215,3, o Brasil possui atualmente uma população de 183,9 

milhões de pessoas, tendo ganho mais 14 milhões de habitantes (Contagem da 

População 2007, IBGE). Este crescimento demográfico, todavia, não produziu 

alterações na hierarquia das regiões do país, continuando o sudeste como a 

região com maior número de habitantes, seguida do nordeste, sul, norte e 

centro-oeste, conforme demonstrado abaixo. 

 
Tabela 1 – Distribuição da população idosa nas grandes regiões do Brasil -2007.  
 

REGIÃO Nº DE HABITANTES 
Norte 14,6 milhões 

Nordeste 51,5 milhões 

Sudeste 77,8 milhões 

Sul 26,7 milhões 

Centro-oeste 13,2 milhões 

Fonte: Contagem da População 2007, IBGE. 

Não obstante a desigual distribuição populacional entre as regiões do 

Brasil, é possível observar outros contrastes regionais, a exemplo dos 

indicadores expostos abaixo, que embora datem do ano anterior ao registrado 

acima, traduzem de forma objetiva as diferenças regionais.  

 
 
 

                                                 
17 O capitalismo contemporâneo se expressa pela reestruturação produtiva, pela financeirização e pelo 
neoliberalismo (NETTO & BRAZ, 2006). No capítulo II o tema receberá um tratamento mais detalhado. 
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Tabela 2 – Taxa de fecundidade total, taxa bruta de natalidade, taxa bruta de 
mortalidade, taxa de mortalidade infantil e esperança de vida ao nascer, por sexo, 
segundo as Grandes Regiões – 2006. 
 
Grandes 
Regiões 

Taxa 
de 

fecund 
total 

Taxa 
bruta de 
natalid 

(%) 

Taxa 
bruta de 
mortalid
ade (%) 

Taxa de 
mortalid. 
infantil 

(%) 

Esperança de vida ao nascer 
Total Homem Mulher 

Brasil 2,0 17,3 6,2 25,1 72,4 68,7 76,2 

Norte 2,3 21,9 4,9 25,8 71,3 68,5 74,3 

Nordest

e 

2,2 20,2 6,7 36,9 69,4 65,8 73,1 

Sudeste 1,8 15,5 6,4 18,3 73,8 69,8 77,9 

Sul 1,7 14,0 6,1 16,7 74,4 71,1 78,0 

Centro-
oeste 

2,0 17,9 5,3 19,5 73,5 70,1 77,0 

Fontes: Projeto IBGE/Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02), 
População e Desenvolvimento: Sistematização das Medidas e Indicadores Sóciodemográficos oriundos 
da Projeção da População por Sexo e Idade, por Método Demográfico, das Grandes Regiões para o 
período 1991/2030; IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o período 1980-2050. 

 

De acordo com os dados é possível verificar que os melhores índices 

estão situados nas regiões sul e sudeste, seja na fecundidade (1,7 e 1,8), na 

natalidade (14,0 e 15,5), na mortalidade infantil (16,7 e 18,3) e, 

conseqüentemente, na esperança de vida ao nascer (74,4 e 73,8). A exceção 

se encontra na taxa de mortalidade, cujo valor mais baixo pertence ao norte 

com 4,9%, seguido do centro-oeste de 5,3%, do sul com 6,1%, do sudeste com 

6,4% e do nordeste que ocupa a maior taxa de mortalidade, com o valor de 

6,7%. 

Outrossim, são as regiões sul e sudeste que possuem uma economia 

fortemente industrializada, o que talvez explique o “crescimento da renda 

nestas regiões em ritmo superior ao do restante do país” (JARDIM, 2007, 

p.194), bem como possuírem uma melhor situação no tocante a inclusão 

educacional, saúde e previdenciária, conforme exposto nos mapas temáticos. 
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Figura 2 – Índice de Inclusão Educacional, índice de Inclusão em Saúde e Índice de Inclusão 
Previdenciária, respectivamente. Fonte: Atlas da Exclusão Social: agenda não liberal da 
inclusão social no Brasil, 2005. 

É possível observar, de acordo com os mapas, que os três indicadores 

(educação, saúde e previdência) apresentam melhores resultados no sudeste e 

sul, sobremaneira no caso da inclusão educacional, na medida em que se 

enquadram no índice mais alto. As regiões norte e nordeste, contudo, se 

enquadram nos dois piores índices, embora parte da região nordeste tenha 

apresentado o mesmo índice de inclusão previdenciária de parte da região 

sudeste. 

A despeito da existência da desigualdade social nas regiões sul, sudeste 

e centro-oeste são nas regiões norte/nordeste que a situação de pobreza 

comparece de maneira acirrada e manifesta “no acesso muito restrito à 

educação, à alimentação, ao mercado de trabalho e ou outros mecanismos de 
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geração de emprego e renda” (POCHMANN, 2004, p.73); realidade que é 

possível compreender com maior nitidez a partir do mapa temático. 

 

                     
Figura 3 – Índice de Pobreza. Fonte: Atlas da Exclusão Social No Brasil, 2004. 

Concernente a noção de pobreza, Alayón (1995) afirma que as 

cristalizações ideológicas geralmente impedem de perceber o confronto e os 

interesses a que respondem determinados conceitos, atribuindo a tal noção 

uma origem natural. Para o autor, a pobreza não deriva de causas naturais, de 

desígnios divinos, de responsabilização individual; sua origem é social e 

encontra-se atrelada ao funcionamento da sociedade. Ou seja, o modo de 

produzir, distribuir e acumular bens materiais e riqueza é determinante como 

gerador do fenômeno da pobreza. 

Desse modo, em um contexto de diferenças regionais, marcado pela 

pobreza e consequentemente pela desigual disponibilidade de serviços e 

equipamentos públicos, a expectativa de vida assume padrões diferentes, 

conforme demonstrado na tabela. 
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Tabela 3 – População residente total e de 60 anos ou mais de idade, total e respectiva 
distribuição percentual, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões - 2006  
 
 
 
 
Grandes  
Regiões 

População residente 
 
 
Total 
(1000 
pessoas) 

                                     De 60 anos ou mais idade 
Total Distribuição percentual, por grupos de idade 

(%) 
Absoluto 

(1000 
pessoas) 

Relativo 
(%) 

60 a 64 
anos 

65 a 69 
anos 

70 a 74 
anos 

75 a 79 
anos 

80 anos 
ou mais 

Brasil 187 228 19 077 10,2 3,1 2,5 1,9 1,3 1,3 

Norte 15 080 979 6,5 2,2 1,7 1,1 0,8 0,7 

Nordeste 51 713 4 976 9,6 2,8 2,3 1,7 1,2 1,5 

Sudeste 79 753 9 037 11,3 3,4 2,8 2,2 1,5 1,4 

Sul 27 368 2 995 10,9 3,4 2,7 2,0 1,5 1,3 

Centro-

oeste 

13 313 1 090 8,2 2,8 2,0 1,5 1,0 0,9 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006. 

 

 Os dados apresentados mostram que a distribuição da população idosa 

em todos os grupos de idade é maior nas regiões sudeste e sul. 

Contrariamente a tais regiões, o norte foi a Região que em todos os grupos de 

idade apresentou menor índice de pessoas idosas, ficando atrás das regiões 

nordeste e centro-oeste. É oportuno salientar que a maior distribuição da 

população idosa nas regiões sudeste e sul não retira a expressiva quantidade 

desse segmento social existente nas demais regiões e a conseqüente 

necessidade de promoção de proteção social a esse grupo populacional. 

Outrossim, mesmo no interior de uma mesma região se observam diferenças 

na experiência do vivenciar a velhice, pois ainda que haja maior 

desenvolvimento em determinadas regiões do que em outras, em ambas o 

modelo de organização societário é capitalista, o que pressupõe concentração 

de riquezas e desigualdades. 

Além da baixa densidade demográfica existente em algumas regiões, 

outros fatores, como o nível educacional da população idosa, explicam a 

distribuição dessa população entre as regiões do Brasil, segundo se observa a 

seguir. 
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Tabela 4 – Pessoas de 60 anos ou mais de idade, total e respectiva distribuição 
percentual, por grupos anos de estudo, segundo as Grandes Regiões – 2006. 
 
 
 
 
Grandes 
Regiões 

 Pessoas de 60 anos ou mais de idade 

 
Total 
(1000 

pessoas) 

 Distribuição percentual, por grupos de anos 
de estudo (%) 

Sem instrução 
e menos de 1 

ano 

1 a 3 anos 4 a 8 anos 9 anos ou 
mais 

Brasil 19 077 33,5 20,6 31,5 14,4 

Norte 979 45,1 20,9 23,8 10,2 

Nordeste 4 976 55,2 16,9 18,8 9,2 

Sudeste 9 037 24,0 20,6 37,0 18,4 

Sul 2 995 21,2 25,5 40,6 12,6 

Centro-
oeste 

1 090 36,4 23,3 26,8 13,5 

Fonte:IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006. 

  

Em relação ao tempo de estudo, verifica-se que as regiões sudeste e sul 

apresentaram maior tempo de estudo, opostamente ao norte e nordeste que 

apresentaram menor tempo pelas pessoas idosas. A despeito do maior tempo 

de estudo pela população idosa nas regiões sudeste e sul, bem como do nível 

de instrução das pessoas de 60 anos e mais estar em ascensão, de acordo 

com a Contagem da População 2007 realizada pelo IBGE, o nível educacional 

deste segmento etário ainda é baixo, o que indica a necessária mudança de 

estratégias para reversão desse quadro, já que a qualidade de vida na velhice 

também é associada a um nível educacional mais alto. 

 A velhice possui ainda algumas especificidades no tocante aos aspectos 

cor e raça, de gênero e de renda. Assim, a proporção de pessoas de cor 

branca que ultrapassam os 60 anos de idade é de 11,7%, enquanto a de pretos 

e pardos é de 8,6 (IBGE, 2007), o que pode ser explicado pela precária 

condição de vida da população preta e parda, a qual possui nível educacional 

mais baixo e mobilidade social menor. Observa-se ainda, entre a população 

idosa, que a razão de sexo é mais favorável às mulheres, o que fez do 

envelhecimento populacional no Brasil um fenômeno feminizado.  

Sobre o tema, Néri (2007) afirma que a feminização da velhice se 

evidencia na “maior longevidade das mulheres em comparação com os 

homens; maior presença relativa de mulheres na população idosa, 



 
 

50 

 

principalmente nos estratos mais velhos...” (p. 48). A autora esclarece que tal 

fenômeno é uma manifestação da redução da mortalidade materna, da 

diminuição das taxas de fertilidade por mulher, com o conseqüente aumento da 

sobrevivência de mulheres até a meia-idade, bem como da condição de vida 

das mulheres, protegidas das pressões do trabalho, da violência, do tabagismo 

e de outros comportamentos de riscos mais presentes em homens.  

A autora afirma ainda que, segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio – PNAD 2006, as mulheres são maioria entre os idosos 

brasileiros de 60 anos e mais, a uma razão de 62 homens para cada 100 

mulheres (p.56). A autora alerta, no entanto para o impacto de tal 

particularidade da velhice sobre as políticas sociais, haja vista as mulheres 

terem: 

 maior probabilidade de ficar viúvas e em situação econômica 
desvantajosa do que os homens, uma vez que a maioria não teve 
emprego remunerado ou de carteira assinada, existindo cinco vezes 
mais idosas sem nenhuma fonte de renda do que idosos, numa 
proporção de 18,6% para 3,5%  (p.56). 

Assim como os demais aspectos que configuram a velhice brasileira, a 

distribuição da população idosa por renda também se apresenta 

disformemente, segundo se verifica a seguir.   

Tabela 5 – Pessoas de 60 anos ou mais de idade, residentes em domicílios 
particulares, total e respectiva distribuição percentual, por classes de rendimento 
médio mensal domiciliar per capita, segundo as grandes regiões -2006.   
 

 
 
 

Grandes 
Regiões 

 Pessoas de 60 anos ou mais de idade, residentes em 
domicílios particulares 

 
Total(1000 
pessoas) 

Distribuição percentual, por classe de rendimento médio 
mensal domiciliar per capita (salário mínimo) (%) 

Até 1/2 Mais de 
 ½ a 1 

Mais de 
 1 a 2 

Mais de  
2 

Brasil 19 072 12,4 32,6 28,0 23,8 
Norte 979 21,7 41,5 23,0 12,0 
Nordeste 4 974 23,5 44,5 19,2 10,6 
Sudeste 9 034 7,2 26,5 30,8 31,0 
Sul 2 995 6,9 27,4 35,5 28,8 
Centro-oeste 1 090 12,2 34,5 29,2 21,8 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006. 
 

De acordo com os dados acima, as classes de rendimentos mais baixas 

(até ½ e mais de ½ a 1 salário mínimo) pertencem a pessoas idosas das 

regiões norte e nordeste, enquanto as regiões sudeste e sul possuem um maior 

número de pessoas idosas com rendimento de mais de 1 a 2  e mais de 2 
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salários mínimos. Tais dados reforçam as informações indicadas pelo mapa 

sobre o índice de Pobreza no Brasil, isto é, de que o empobrecimento 

encontra-se em nível maior nas regiões norte/nordeste, da qual a população 

idosa também é atingida.  

Assim, além de gerar reflexos na condição de vida e na expectativa de 

vida, o desigual nível de renda engendra rebatimentos no padrão de 

mortalidade da população idosa, conforme afirmado pela autora Jardim (2007). 

Segundo a mesma, no grupo de pessoas idosas com renda mais alta o referido 

padrão de mortalidade adquire: 

Características próprias da população de países desenvolvidos — 
onde se observa a redução nos riscos de mortalidade por doenças 
do aparelho circulatório — e apresenta, no grupo dos idosos mais 
pobres, características de mortalidade resultantes de doenças do 
subdesenvolvimento e da pobreza, como desnutrição, diarréia e 
outras doenças infecciosas e parasitárias (p. 194). 

Pobreza e renda representam, desse modo, um dos maiores problemas 

enfrentados pela população idosa do Brasil — assim como pelos demais 

segmentos etários — situação que se manifesta no lado do Brasil:   

Extremamente pobre, onde os velhos são numerosos, com suas 
baixas pensões e aposentadorias ou com o benefício de prestação 
continuada. No Brasil rural e nas franjas das grandes cidades, vivem 
os velhos que recebem o Funrural (RODRIGUES & RAUTH, 2006, 
p.108). 

Além destes “vestígios” da velhice pobre brasileira, acrescentaríamos a 

ampla população idosa que na faixa etária de 60 a 64 anos e 11 meses estão 

excluídas do mercado formal de trabalho e, portanto da previdência social, e 

nem são protegidos pela política da assistência social, mediante o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC, em razão de não estarem enquadradas no perfil 

traçado pela política, uma vez que tal benefício só contempla pessoas idosas a 

partir dos 65 anos. Assim, é oportuna a afirmação das autoras Lemos & 

Medeiros (2006) ao declararem que a “maior tragédia da velhice é a pobreza, 

porque ela carreia outros problemas de difícil solução a curto prazo” (p.892).  

A renda obtida pela aposentadoria, para aqueles que conseguem 

acessá-la, nem sempre alcança o significado que representa. Expressão da 

Seguridade Social surgida no final do século XIX na Alemanha e cujo “mentor” 

foi Bismark, a aposentadoria é uma invenção “da sociedade industrial moderna, 
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fruto da luta da classe operária” (RODRIGUES, 2000, p.25), constituindo-se 

como uma: 

Instituição social que proporciona não um benefício, mas um direito, 
que deve assegurar aos indivíduos uma renda permanente para a 
manutenção do nível de vida e para garantir as necessidades de 
segurança individual, características das sociedades de nossa 
época (SALGADO apud RODRIGUES & RAUTH, 2006, p.109). 

Assim, ainda que a aposentadoria nem sempre possa ser desfrutada 

satisfatoriamente, em função dos valores insuficientes para a manutenção 

familiar, conforme Rodrigues e Rauth (2006) afirmam, a mesma representa 

uma conquista social, seja pela proteção social que promove ao trabalhador 

que não mais apresenta condições de subsistir por meio do trabalho, seja pela 

aquisição de poder e reconhecimento que passa a ter no interior do grupo 

familiar.  

Não obstante as dificuldades vivenciadas por parcela da população 

idosa, os serviços de saúde constituem outra fonte de inquietação para tal 

segmento etário. Embora considerem que o direito à saúde deve ser o principal 

direito garantido no Estatuto do Idoso, 36% das pessoas idosas entrevistas na 

pesquisa Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade, 

afirmam que tais direitos não estão sendo respeitados (LEBRÃO & DUARTE, 

2007, p.192). 

O atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, as longas filas nos 

ambulatórios, a falta de medicamentos e de leitos hospitalares, são alguns dos 

aspectos apontados sobre saúde e velhice. Nesse sentido, embora 17% das 

pessoas idosas pesquisadas reconheçam os avanços na saúde, citando maior 

diversidade de especialidades médicas, de recursos para diagnósticos e de 

medicamentos disponíveis para tratamento de enfermidades, 10% se referem a 

piora na qualidade do atendimento à saúde por parte dos serviços públicos 

(muita fila) e dos profissionais da área (LEBRÃO & DUARTE, 2007, p.192). 

Ainda segundo as autoras, apesar do SUS distribuir medicamentos 

gratuitamente, 76% das pessoas idosas pesquisadas afirmaram que recorrem 

a recursos próprios ou de algum familiar para adquirir o medicamento, 

enquanto 51% obtêm gratuitamente pelo SUS. 
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Acrescentamos ainda, na área da saúde e velhice, a deficiência do 

quadro de recursos humanos, particularmente na rede pública de saúde, na 

qual a quantidade de médicos, com a especialidade em medicina geriátrica, é 

insuficiente para a demanda18. Outrossim, as autoras Rodrigues & Rauth 

(2006) chamam atenção para a necessidade de recursos humanos 

devidamente preparados, de maneira que se possa realizar atendimento eficaz. 

Apesar da importância, para as autoras, as universidades têm propostas ainda 

muito tímidas de formação, pois “as faculdades de medicina dão pouca atenção 

à formação de médicos geriatras, e as faculdades de ciências sociais, à 

formação de gerontólogos sociais” (p.109). 

Assim, embora a população idosa brasileira possua uma legislação 

própria no campo da saúde, tal legislação surge em um contexto demarcado 

pelo modelo econômico neoliberal que impõe a redução do Estado brasileiro no 

desenvolvimento das políticas públicas, gerando, portanto o sucateamento da 

política de saúde como um todo e, de igual forma, da política de saúde da 

população idosa.  

No caso da população idosa “dependente, economicamente carente e 

que não constituiu família” (NÉRI, 2007, p.19) a situação adquire uma maior 

gravidade em função da deficiência da rede de assistência no Brasil a este 

segmento social. Enquanto países como Inglaterra e Japão promovem 

programas estatais de suporte domiciliar que incluem fornecimento de 

refeições prontas, auxílio para realização de Atividades da Vida Diária – AVD’s, 

modificações ambientais, etc., no Brasil, a família representa o principal apoio 

informal ao idoso, diante da retração do Estado no desenvolvimento de 

políticas públicas, quando deveria haver a criação e/ou ampliação de: 

 Uma rede de assistência formada por centros de convivência, 
centros-dia, atendimento domiciliar e outras alternativas que 
promovam a integração do idoso na família e na sociedade 
(CAMARANO apud NÉRI, 2007, p.19).  

A despeito do envelhecimento populacional no Brasil, cujo reflexo foi a 

visibilidade social de um segmento etário antes restrito à esfera privada da 

família, e da imagem social que usufrui contemporaneamente perante a 

                                                 
18 Citamos como exemplo o caso de um hospital de referência na especialidade geriátrica do município de 
Recife que suspendeu o atendimento para novos usuários em função da reduzida quantidade de geriatras. 
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sociedade, a população idosa brasileira ainda se defronta com atitudes de 

preconceito. Heller (2004) compreende o preconceito19 como uma categoria do 

pensamento e do comportamento cotidianos, sendo um tipo particular de juízo 

provisório. A autora afirma ainda, que crê em preconceitos é cômodo porque 

nos protege de conflitos, o que o faz servir para consolidar e manter a 

estabilidade e a coesão. 

Lopes & Deus (2007) afirmam que “80% dos idosos e 85% dos não 

idosos” (p.83) declararam que há preconceito contra as pessoas idosas, as 

quais costumam ser desqualificadas e classificadas de “lerda, surda, gagá” (p. 

83). Néri (2007) chama atenção, muito pertinentemente, para o que se 

denomina genericamente de preconceitos positivos, a exemplo da idéia de que 

todos os velhos são sábios, de que todos têm muito a ensinar. A autora 

esclarece que, apesar da experiência de vida, para o surgimento de 

comportamentos sábios na velhice é necessário que:  

As experiências passadas tenham sido existencialmente 
significativas, que a pessoa seja flexível e aberta em seus 
julgamentos, que seja capaz de contextualizar devidamente os 
fatos, que esteja motivada a oferecer a sua experiência e que exista 
uma um ambiente de aceitação e de valorização do que ela tem a 
oferecer (p. 41). 

Tais atitudes de preconceitos podem gerar falsas crenças e expectativas 

de competência pela pessoa idosa, a qual pode acreditar que tem mais 

problemas ou disposição física, sexual, do que realmente tem e se frustrar ou 

ser exposta ao ridículo. Néri (2007) alerta ainda, para os eufemismos, como 

“terceira idade”, “melhor idade”, “maior idade”, “idade legal” enquanto 

subterfúgios semânticos que mascaram a rejeição da velhice. 

Surgidos a partir do século XX, na França, no contexto da nova política 

social para a velhice, em que se observa a formação de uma nova visão das 

pessoas envelhecidas, tais termos, incluindo “idoso”, são criados para designar 

um envelhecimento ativo e independente, passando a serem utilizados nos 

textos oficiais sobre o envelhecimento.  

Até então, no Brasil, os documentos oficiais publicados denominavam as 

pessoas pertencentes a essa faixa etária de idade simplesmente como velhas. 

                                                 
19 Em relação ao tema ver: Sobre os preconceitos. HELLER, Agnes.O Cotidiano e a História, 2004. 
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Embora o termo idoso já fizesse parte do vocabulário português, não se 

constituía em uma palavra de uso habitual, passando a ser recuperada após as 

transformações em documentos e análise sobre a velhice, ocorridas na Europa. 

Verifica-se a partir daí, a supressão do termo velho dos escritos sobre o 

envelhecimento e a referência ao termo idoso. 

Para o enfrentamento do preconceito em relação à população idosa, 

Néri (2007) com base no autor Hess, aponta: 

O conhecimento em relação à velhice, freqüentes exposição a 
interações com idosos, capacidade de colocar-se no lugar do idoso 
(empatia), acesso a informações que contrariam os estereótipos, 
...menos foco na idade e mais foco nas competências...(p.43). 

 Néri (2007), a partir do autor, faz alusão ao aspecto educativo acerca do 

processo de envelhecimento para a população não idosa e idosa, de modo a 

“eliminar o preconceito e produzir conhecimento sobre a matéria” (art. 22 do 

Estatuto do Idoso). Outrossim, é indispensável a melhoria da condição social e 

econômica da população como um todo, de modo que ela envelheça inserida 

em melhores condições materiais, uma vez que como afirma Néri (2007), as 

referidas atitudes são sofridas por grande número de pessoas idosas pobres e 

com baixo nível de instrução, pois no Brasil a posição social assegura 

profundas diferenças de tratamento.  

Em uma sociedade ainda marcada pela herança de sua origem sócio-

histórica e por mudanças produzidas em sua economia a partir do seu 

“ajustamento” às economias centrais, geradoras de forte concentração de 

renda, desigualdade social e pobreza, envelhecer com dignidade torna-se uma 

árdua tarefa. Em tal contexto, observamos não uma velhice, mas velhices, que 

vivenciadas sob distintas, ou melhor, desiguais condições de vidas, impõem 

demandas e análises distintas. Sobre essa “variedade” de velhices no Brasil, é 

exemplar a afirmativa de Jardim (2007) segundo a qual existe no país 

 Uma pequena parcela de idosos que pertence aos segmentos mais 
privilegiados: aqueles que ainda estão no auge de suas carreiras 
(políticos, cientistas, intelectuais e outros). Outra parcela 
corresponde àqueles que tiveram condições econômicas de 
contribuir para uma previdência privada enquanto jovens, no sentido 
de complementar a aposentadoria da Previdência Social. Existem 
ainda aqueles idosos que gozam boa saúde física e mental e 
conseguem acumular aposentadoria e um novo emprego. 
Finalmente, destacam-se aqueles idosos que, com certeza 
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representam a maioria, continuam à procura de uma outra ocupação 
remunerada, em decorrência do insuficiente benefício previdenciário 
ou, até mesmo, pela ausência deste (p.194). 

Portanto, por um lado, a população idosa brasileira obteve conquistas 

expressas no aparato legal, com previsão de renda (ainda que só a partir dos 

65 anos), proibição de discriminação, medidas protetivas, entre outras. A 

mesma usufrui, ainda, dos avanços da medicina e das tecnologias da saúde, 

com reflexo para a qualidade no envelhecimento. Por outro lado, ainda se 

convive no Brasil com uma velhice empobrecida, marginalizada, com 

problemas de saúde típicos de países de economia denominada em 

desenvolvimento, o que requer a promoção de políticas sociais que respondam 

a tais necessidades e não imprima a velhice uma existência penosa.  

Os contrastes e dificuldades da velhice também configuram a realidade 

do envelhecimento populacional no Estado de Pernambuco, o qual assim como 

nas demais grandes regiões e unidades federativas do país, apresenta uma 

heterogeneidade na velhice, reflexo dentre outras questões, da condição de 

inserção do indivíduo no sistema produtivo capitalista. Sob condições de 

intensas desigualdades, como se configura a existência da velhice em 

Pernambuco? 
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1.3 – Uma Abordagem Local20 do Envelhecimento: a realidade de Pernambuco 
 
 
 

 Compondo uma das 27 unidades federativas do Brasil, o Estado de 

Pernambuco está localizado na região nordeste e ocupa uma área de 

98.311km², tendo uma população estimada em 8.485.386 habitantes (IBGE, 

2007). Inserido em uma região do país com fortes indicadores de pobreza, 

conforme mencionado anteriormente, Pernambuco apresenta uma realidade 

social marcada pela pobreza. Uma breve análise histórica, no entanto permite 

entender que o Estado já possuiu um cenário distinto do contemporâneo. 

Durante o período colonial21 a produção açucareira transformou 

Pernambuco em um dos mais importantes centros exportadores, gerador de 

uma riqueza que passou a atrair colonos portugueses. Após a expulsão dos 

holandeses, no entanto, tornam-se visíveis os sinais de declínio da economia 

canavieira, acelerado pelo crescimento da mineração e pelos excessos do 

monopólio português, gerando a transferência do centro político-econômico 

para o sudeste.  Assim como o restante do nordeste, a economia do Estado de 

Pernambuco entra em declínio.  

Até as décadas de 30 e 40 o perfil de Pernambuco permanece o mesmo 

herdado do período colonial, isto é, predomínio da monocultura canavieira, 

atividades mercantis e a agropecuária de subsistência. Com a modernização 

do país, a partir dos anos 50 e 60, não se verificam mudanças, observando-se, 

contrariamente, o aprofundamento dos contrastes e conflitos internos, a 

exemplo das lutas sociais encabeçada pela Liga Camponesa em defesa da 

reforma agrária. Através dos recursos da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e incentivos fiscais dos governos 

                                                 
20 No tocante ao tema, a autora Fischer (2002) nos aponta alguns esclarecimentos. Segundo a mesma, o 
conceito de local remete num primeiro momento a um território físico, uma configuração geográfica, 
estática. Num segundo momento, todavia, constitui-se uma instância dinâmica em virtude de possíveis 
relações com o global, tornando-se, um espaço de interação. A autora esclarece ainda que o conceito está 
vinculado a questões como delimitação de espaço, formação de identidades e práticas políticas 
específicas. FISHER, Tânia. Reflexões sobre cultura e poder social: uma abordagem transversal para o 
conceito de local. In:Revista Espaço Acadêmico – nº 69-Fevereiro/2007 – Mensal – Ano VI. Fonte: 
www.espacoacademico.com.br/069/69costa.htm - 39k - Acessado em 27/04/2009. 
21 O trato histórico que se segue em relação ao Estado de Pernambuco pode ser encontrado em: 
http://mail.mailig.ig.com.br/mail/?ul=l&realattid=t_tkra35je&attid=0.l&disp=vah&vie Acessado em 
05/09/2008. 
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militares, sobretudo para a agroindústria e setores industriais, como o têxtil, 

registra-se um incremento industrial, todavia, insuficiente para absorver a mão 

de obra liberada pelo campo. 

Atualmente, o Estado teve expandido seu pólo industrial, havendo 

destaque nos setores alimentícios, químico, metalúrgico, etc. além de outras 

fontes de extrativismo, a exemplo de floricultura, o que não alterou o quadro de 

pobreza, verificado no Estado. Esta realidade pode ser confirmada pelos dados 

expostos a seguir. 

Tabela 6 – Taxa de fecundidade total, taxa bruta de natalidade, taxa bruta de 
mortalidade, taxa de mortalidade infantil e esperança de vida ao nascer, por sexo – 
2006. 
 

 Taxa 
de 

fecund. 
total 

Taxa 
bruta de 
natalid. 

(%) 

Taxa 
bruta de 
mortalid. 

(%) 

Taxa de 
mortalid. 
infantil 

(%) 

Esperança de vida ao nascer 
 

Total 
 

Homem 
 

Mulher 

 

Brasil 

 

2,0 

 

17,3 

 

6,2 

 

25,1 

 

72,4 

 

68,7 

 

76,2 

 

Pernambuco 

 

2,0 

 

18,2 

 

7,5 

 

39,8 

 

67,9 

 

64,5 

 

71,5 

Fontes: Projeto IBGE/Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02), 
População e Desenvolvimento: Sistematização das Medidas e Indicadores Sóciodemográficos oriundos 
da Projeção da População por Sexo e Idade, por Método Demográfico, das Grandes Regiões para o 
período 1991/2030; IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o período 1980-2050. 
 

Comparativamente com o índice nacional, o Estado de Pernambuco 

possui maiores taxas de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil, 

sobremaneira neste último indicador, cuja taxa é bem mais elevada do que a 

nacional. A exceção se encontra na fecundidade, cujas taxas no Estado de 

Pernambuco e no Brasil são iguais. Como resultado de uma natalidade e 

mortalidade infantil superior a encontrada nacionalmente, o Estado apresenta 

uma esperança de vida ao nascer menor do que se verifica em âmbito 

nacional, embora se reproduza no Estado, a mesma realidade da feminização 

da velhice constatada nacionalmente. A esperança de vida inferior em relação 

à taxa nacional, contudo não gerou grandes impactos no quantitativo da 

população idosa em Pernambuco.   

 
 
Tabela 7 – População residente total e de 60 anos ou mais de idade, total e respectiva 
distribuição percentual, por grupos de idade – 2006.   
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 População residente 

 
 

Total 
(1000 

pessoas) 

                                     De 60 anos ou mais idade 
Total Distribuição percentual, por grupos de 

idade (%) 
Absoluto 

(1000 
pessoas) 

Relativo 
(%) 

60 a 
64 

anos 

65 a 69 
anos 

70 a 74 
anos 

75 a 
79 

anos 

80 
anos 

ou 
mais 

 

Brasil 

 

187 228 

 

19 077 

 

10,2 

 

3,1 

 

2,5 

 

1,9 

 

1,3 

 

1,3 

 

Pernambuco 

 

8 518 

 

829 

 

9,7 

 

2,9 

 

2,3 

 

1,7 

 

1,3 

 

1,5 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006. 

A despeito de se verificar uma taxa maior em âmbito nacional da 

população idosa total e em todos os grupos por idade, em confronto com as 

taxas apresentadas pelo Estado de Pernambuco, verifica-se uma tênue 

diferença, a qual chega a desaparecer no grupo de idade de 75 a 79 anos. 

Neste caso é possível constatar o mesmo percentual de 1,3 de pessoas idosas 

tanto nacionalmente como em Pernambuco, assim como é possível observar 

que o Estado possui uma maior taxa de pessoas idosas de 80 anos ou mais do 

que a encontrada noutras Regiões do país. Realizando um confronto interno 

acerca das taxas entre os grupos etários do Estado. Verifica-se todavia, um 

outro quadro. 

Tabela 8 – Quadro geral da população de Pernambuco por faixa etária 

 
População por Faixa Etária Quantitativo (%) 

População residente – 0 a 4 anos 8,82 % 
População residente –5 a 9 anos 9,85 % 
População residente –10 a a14 anos 10,20 % 
População residente – 15 a 19 anos 9,68 % 
População residente – 20 a 24 anos 9,31 % 
População residente – 25 a 29 anos 8,44 % 
População residente – 30 a 34 anos 7,64 % 
População residente – 35 a 39anos 7,09 % 
População residente – 40 a 44 anos 6,26 % 
População residente – 45 a 49 anos 5,00 % 
População residente – 50 a 54 anos 4,28 % 
População residente – 55 a 59 anos 3,71 % 
População residente – 60 a 64 anos 2,94 % 
População residente – 65 a 69 anos 2,33 % 
População residente – 70 anos ou mais 4,46 % 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, 2006. 
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Em Pernambuco o grupo etário com maior quantitativo é o de 10 a 14 

anos, seguido do grupo de 5 a 9 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 0 a 4 anos 

e os demais grupos etários. A população idosa pernambucana de 60 a 64 anos 

ocupa a segunda menor taxa dentre as encontradas nos demais grupos 

etários; o que nos permite afirmar que a população em Pernambuco ainda é 

predominantemente composta por crianças, adolescentes e adultos jovens.  A 

tal predominância, podemos atribuir aos índices de natalidade, mortalidade e 

mortalidade infantil encontrados em taxas superiores a apresentada em âmbito 

nacional, bem como ao nível de pobreza e de educação que o Estado possui 

em todas as faixas etárias, dentre as quais se inclui a da população idosa. 

Tabela 9 – Pessoas de 60 anos ou mais de idade, total e respectiva distribuição 
percentual, por grupos anos de estudo – 2006. 

 
 
 
 
 

 Pessoas de 60 anos ou mais de idade 

 
Total 
(1000 

pessoas) 

 Distribuição percentual, por grupos de anos 
de estudo (%) 

Sem instrução 
e menos de 1 

ano 

1 a 3 anos 4 a 8 anos 9 anos ou 
mais 

 
Brasil 
 

 

19 077 

 

33,5 

 

20,6 

 

31,5 

 

14,4 

 

Pernambuco 
 

 

829 

 

48,1 

 

16,3 

 

23,9 

 

11,8 

Fonte:IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006. 

Confrontado com o nível educacional da população idosa, encontrado 

nacionalmente, a realidade em Pernambuco mostra-se deficitária. Em todos os 

grupos de anos de estudos, a população idosa pernambucana apresentou um 

desempenho inferior, o que adquire maior gravidade se considerarmos que o 

tempo de estudo deste segmento etário no Brasil já é baixo.  

Para as autoras Néri & Cachioni (1999) a educação é um importante 

recurso para manter a funcionalidade, a flexibilidade e a possibilidade de 

adaptação das pessoas idosas, condições relacionadas a uma velhice bem-

sucedida — aqui associada ao alcance do bem-estar físico, social e psicológico 

— além de possibilitar contatos sociais, troca de vivências, de conhecimentos e 

o aperfeiçoamento pessoal.   
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Assim, os impactos da educação para a velhice e o baixo nível de 

instrução encontrado pela população idosa Pernambuco apontam para a 

urgente promoção de políticas públicas que alterem os índices aqui apontados, 

posto que o nível de existência e sobrevivência do indivíduo associa-se, em 

conjunto com outros fatores, ao nível educacional.  Com um tempo de estudo 

reduzido, a renda da população idosa no Estado sofre os reflexos de tal fator, 

tornando-se, de igual forma, baixa, o que é possível observar na tabela. 

Tabela 10 – Pessoas de 60 anos ou mais de idade, residentes em domicílios 
particulares, total e respectiva distribuição percentual, por classes de rendimento 
médio mensal domiciliar per capita -2006.    
 

 
 
 
 

Pessoas de 60 anos ou mais de idade, residentes em domicílios 
particulares 

 
Total(1000 
pessoas) 

Distribuição percentual, por classe de rendimento médio 
mensal domiciliar per capita (salário mínimo) (%) 

Até 1/2 Mais de 
 ½ a 1 

Mais de 
 1 a 2 

Mais de  
2 

 
Brasil 
 

 
19 072 

 
12,4 

 
32,6 

 
28,0 

 
23,8 

 
Pernambuco 
 

 
829 

 
23,2 

 
42,5 

 
18,2 

 
12,8 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006. 
 
 

 Os dados evidenciam o baixo padrão de renda da população idosa 

pernambucana em todas as classes de rendimento quando comparável a 

situação encontrada em âmbito nacional, à exceção do segmento “mais de ½ a 

1”, na qual o Estado de Pernambuco supera a taxa nacional. Nos demais 

casos, a população idosa com renda até ½ salário,  supera a realidade nacional 

e, à medida que se eleva a categoria de rendimento, diminui o quantitativo da 

população idosa que possui melhores rendimentos. O baixo padrão de renda 

tem, muitas vezes, (im)posto a este segmento etário a necessidade de buscar 

alguma ocupação para complementar a renda, realidade que segundo a autora 

Jardim (2007) é predominante no grupo que constitui hoje a população idosa 

no Brasil e que se repete na realidade pernambucana. 
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Tabela 11 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência, total e proporção das pessoas de 60 e 65 anos ou mais de idade ocupadas 
no total de ocupados -2006.  
 
 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência 

 
Total 
(1000 

pessoas) 

Proporção das pessoas de 60 e 65 anos ou mais de idade 

ocupadas no total de ocupados (%) 

60 anos ou mais 65 anos ou mais 

 
Brasil 
 

 
89 318 

 
4,5 

 
2,4 

 
Pernambuco 
 

 
3 684 

 
5,3 

 
3,2 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 2006. 

Nesse sentido, a proporção da população idosa ocupada é maior em 

Pernambuco, não havendo indicação, todavia, em quais tipos de ocupação e, 

sobremaneira o que representa tal ocupação para a pessoa idosa. Isto é, se é 

advinda da necessidade de complementação/elevação da renda, de integração 

social, da busca por autonomia22 física e mental ou mesmo da junção de 

algumas destas representações. Todas, no entanto, consideradas importantes 

para a velhice, uma vez que podem possibilitar uma melhor condição de vida e 

de saúde nesta etapa da vida. 

 A despeito do baixo nível educacional e do padrão de renda da 

população idosa no Estado, a qual é atingida pela pobreza, Pernambuco possui 

a capital que ocupa a terceira posição, dentre as capitais do país, em número 

de pessoas idosas, o que exige a atuação do Estado na promoção de políticas 

públicas que atendam as necessidades desse segmento social. 

 Nesse sentido, em relação à defesa dos direitos da pessoa idosa o 

Estado de Pernambuco — a partir das pressões exercidas por grupos 

organizados da própria população idosa, de categorias profissionais e 

instituições que se posicionam em prol da luta por uma velhice digna — tem 

aprovado decretos, portarias, leis que vem contribuindo para o fortalecimento 

dessa luta. Como reflexo, se observa a construção de espaços que podem 

assim ser organizados: 

                                                 
22 A autonomia é considerada aqui como o “exercício do auto-governo, associado aos seus correlatos: 
liberdade individual, privacidade, livre escolha, auto-regulação e independência moral” (Lemos e 
Medeiros, 2006, p. 893). Ainda segundo as autoras, a manutenção da autonomia na velhice está ligada à 
qualidade de vida, na medida em que a autonomia é um importante indicador de saúde. 
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“I – espaços para promoção da saúde; 

II – espaços de pesquisa e educação; 

III – espaço de consolidação da cidadania; 

IV– espaço de lazer e de promoção da auto-estima” 
(BANDEIRA, 2001, p.45). 

 Acrescentamos, além destes, os espaços de prevenção e combate à 

violência contra a pessoa idosa, cujos casos têm vindo à tona cada vez mais, 

seja no Estado, seja no país. 

 No tocante a legislação em Pernambuco que alude à velhice, citamos23: 

� Lei nº 11.415, de 20 de Dezembro de 1996 � Altera a Lei nº 11.119 de 

1º de agosto de 1994, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual 

dos Direitos do Idoso;  

� Lei nº 11.519, de 05 de Janeiro de 1998 � Estabelece critérios para 

concessão de gratuidade no transporte público de passageiros em todo 

o território do estado de Pernambuco e dá outras providências; 

� Lei nº 11.628, de 30 de Dezembro de 1998 � Institui a meia entrada 

para maiores de 65 anos em estabelecimentos que realizem espetáculos 

musicais, artísticos, etc.; 

� Lei nº 12.109 de 26 de Novembro de 2001 � Dispõe sobre a Política 

Estadual do Idoso e dá outras providências, definindo como pessoa 

idosa aquela a partir de 60 anos.  

Nos espaços que promovem a saúde da população idosa encontram-se: 

� Grupo de Atendimento Multiprofissional ao Idoso – GAMI � Vinculado 

ao Centro de Saúde Agamenon Magalhães (rede pública estadual de 

saúde), oferece atendimento individual e em grupo, consultas, palestras, 

etc. (BANDEIRA, 2001, p.46); 

� Programa de Atendimento ao Idoso – PAI � Vinculado ao Hospital 

Geral de Areias (rede pública estadual de saúde), foi inaugurado em 

08/08/1991. Realiza atendimento ambulatorial, exames complementares, 

cuidados preventivos e trabalho educativo (Ibdem); 

                                                 
23 Fonte: Legislação Estadual de Pernambuco – LEGISPE. 
http://legis.alepe.pe.gov.br/norma_legal.aspx?nl Acessado em 14/ 09/2008. 
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� Núcleo de Atenção ao Idoso – NAI � Vinculado ao Programa do Idoso - 

PROIDOSO da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), o NAI promove 

ações voltadas para a melhoria das condições de saúde da pessoa 

idosa, realizando “assistência ambulatorial, individual e em grupo, 

estímulo ao autocuidado na prevenção/controle de enfermidades e 

agravos, etc.”24; 

� Centro de Referência de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa do Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz – CRASPI/HUOC � De acordo com um 

membro da equipe, o centro realiza inclusão de pacientes com demência 

do tipo Alzheimer no programa de medicamentos de alta complexidade 

da Secretaria Estadual de Saúde para recebimento gratuito da 

medicação, bem como atendimento ambulatorial e internação de 

pacientes com quadro clínico de maior gravidade. 

Representando os espaços que desenvolvem pesquisa e Educação 

aludimos ao Instituto de Pesquisa da Terceira Idade – IPETI e a Universidade 

Aberta à Terceira Idade – UNATI. Assim como o NAI, a UNATI está vinculada 

ao PROIDOSO, tendo sido implementada na UFPE em agosto de 1996. 

Estimulando a participação de pessoas idosas em atividades, como seminários, 

palestras, cursos, a UNATI representa “o intercâmbio de experiências com 

outros órgãos/instituições que promovem ações de educação continuada para 

pessoas idosas”25 

Na luta pelas conquistas de direito da cidadania, a população idosa 

dispõe do Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos de Pernambuco –

CEDI/PE, importante instrumento de fiscalização, orientação e coordenação 

dos direitos desse segmento etário. Apesar de sua relevância, só há conselho 

de direitos da pessoa idosa em aproximadamente 39 dentre os 185 municípios 

pernambucanos, estando os demais municípios em processo de constituição 

de tais espaços, de acordo com o CEDI/PE. 

Contrariamente à reduzida existência de conselhos municipais, diversos 

são os espaços de lazer no Estado de Pernambuco, a exemplo dos grupos de 

convivência — sejam de caráter privado, como o Serviço Social do Comércio – 

                                                 
24 Fonte: Folder institucional do programa. 
25 Fonte: Folder institucional do programa. 
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SESC, sejam mantidos pelas prefeituras ou mesmo de outra natureza — além 

de projetos de turismo direcionados a este segmento etário. Espaços como 

esses são relevantes por possibilitarem o combate ao isolamento social, além 

de favorecer o estabelecimento de convívio, contatos e a vivência de 

experiências. 

Além destes espaços no Estado de Pernambuco, outros 

empreendimentos de natureza distinta, vem adquirindo expansão, a exemplo 

dos que se propõem a prevenir e combater a violência contra a população 

idosa. Problema crescente entre esse segmento etário, seja em países 

denominado de economia desenvolvida, seja nos países chamados em 

desenvolvimento, como o Brasil, tal realidade vem sendo verificada também no 

Estado de Pernambuco e de forma crescente. De acordo com o serviço 

Disque-denúncia da Secretaria Estadual de Defesa Social, entre janeiro de 

2002 a abril de 2006, cerca de 3 mil ocorrências foram registradas tendo como 

vítimas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Assim, em função de 

tal realidade, o Estado de Pernambuco — a partir da mobilização de 

profissionais26 e entidades engajados em alterar esse quadro — implantou: 

� Promotoria do Idoso � Além das atribuições previstas no Estatuto do 

Idoso, compete a tal órgão zelar pela correta aplicação das políticas 

públicas relativas à pessoa idosa, inspecionar entidades públicas e 

privadas que prestem serviços de atendimento à pessoa idosa; 

� Delegacia do Idoso � Inaugurada em 15 de junho de 2007 é a única 

do Estado especializada em atender ocorrências de violência contra a 

pessoa idosa (abandono, negligência, apropriação de bens, etc.); 

� Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa 

Idosa – CIAPI27 �Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Direitos Humanos, o centro oferece atendimento a pessoas idosas, 

vítimas de violência, cursos para cuidadores institucionais e 

                                                 
26 Nesse caso, citamos os Fóruns (com a presença de entidades, a exemplo do Instituto de Pesquisa e 
Estudos da Terceira Idade – IPETI, entre outras, que atuam na área de velhice e representantes da 
população idosa) que foram realizados para construção das políticas municipais e estadual da pessoa 
idosa. 
27 Fonte: Observatório Nacional do Idoso. http://www.direitoshumanos.gov.br/observatorioidoso 
Acessado em 16/09/2008. 
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domiciliares, familiares e associações; bem como promove ações de 

orientação para garantia de direitos e mediação de conflitos. 

Apesar da população idosa local dispor de importantes espaços que 

buscam atender suas demandas, algumas considerações se fazem 

necessárias. Um primeiro aspecto é que muitos dos serviços oferecidos por tais 

espaços concentram-se na capital do Estado, o que dificulta e mesmo 

inviabiliza, em alguns casos, o acesso aos serviços promovidos, sobremaneira 

para a população idosa residente nos municípios fora da Região Metropolitana 

do Recife – RMR. Outrossim, muitos desses espaços funcionam precariamente 

em função de escassos recursos humanos, de estrutura física inadequada, o 

que compromete a qualidade e a promoção dos serviços28.  

Os conselhos de direito das pessoas idosas são espaços que requerem 

também algumas ressalvas. Existentes em todos os estados brasileiros, à 

exceção de Roraima e do Amapá, conforme afirmado por Camarano (2008)29 

— a realidade pernambucana mostra a necessidade de avançar nesse campo, 

conforme apresentado nos dados expostos pela autora. 

 
Gráfico 1 – Proporção de Conselhos Municipais do Idoso em Relação ao Total de 
Municípios por Estado  
 

 
Fonte: Camarano, Ana A. Palestra ministrada na II Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 
do estado de Pernambuco, Julho de 2008. 

                                                 
28 Além do tempo longo para obtenção de consultas em algumas especialidades para o segmento etário 
estudado, citamos, de igual forma, a interrupção, em um serviço de saúde do Estado de Pernambuco, para 
admissão de novas demandas no programa, em razão da limitada equipe para atender a crescente procura 
para atendimento.  
29 Camarano, Ana A. Palestra ministrada na II Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Estado de Pernambuco, Julho de 2008. 
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Verifica-se a partir do gráfico, que Pernambuco ocupa uma posição 

inferior a alguns estados, como o Acre, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 

Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, entre outros. Considerando que o Estado 

pernambucano possui 185 municípios, o funcionamento de 39 conselhos 

municipais dos direitos da pessoa idosa não chega a contemplar metade dos 

seus municípios. 

 A finalidade e funcionalidade de alguns conselhos de direitos das 

pessoas idosas também precisam ser repensadas. Assim como em alguns 

conselhos de outras políticas setoriais, precisam superar ainda algumas 

questões. Ou seja, representando um espaço democrático, de controle social, 

de participação, alguns desses espaços são utilizados para atender interesses 

particulares, políticos, além de serem ocupados por pessoas sem um perfil 

adequado (desconhecimento das competências do conselho, interesses 

políticos partidários, entre outros aspectos), o que compromete sua atuação e 

fragiliza a luta pelos direitos da população idosa.  

Assim como os demais espaços, os grupos de convivência também 

requerem algumas ressalvas, embora representem uma relevante oportunidade 

de ampliação do convívio social. Não obstante tal relevância observa-se que, 

ao priorizar atividades de lazer, os programas, de modo geral, desproveram 

tais espaços de organização política. As pessoas idosas são infantilizadas, 

sendo necessário, portanto repensar a funcionalidade e as atividades 

oferecidas nesses espaços. 

Nesse sentido, se por um lado, a população idosa pernambucana dispõe 

de importantes espaços que sinalizam os avanços que o Estado vem obtendo 

nos últimos anos, por outro, a fragilidade de alguns desses espaços, sua 

concentração na capital do Estado, o crescimento de tal população e a 

condição de vida que possui, caracterizada por uma reduzida escolaridade, 

pela baixa renda, evidencia a necessária ampliação de políticas públicas que 

lhes promovam uma velhice digna, sobremaneira nos municípios mais pobres 

do Estado e com escassas políticas sociais.  
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A Velhice no Município de Igarassu  

 

Dentre os 185 municípios que compõem o Estado, Igarassu30 foi o 

primeiro núcleo a ser povoado na capitania de Pernambuco, representando 

assim, parte importante da história pernambucana em função de sua 

participação em lutas libertárias e pelo progresso econômico gerado pelo 

cultivo da cana-de-açúcar que então produzia riqueza para a região. Fundada 

em 27 de setembro de 1535, após a vitória dos portugueses sobre os índios 

Caetés, Igarassu só foi instituída como cidade e sede municipal em 03 de 

agosto de 1892 através da Lei dos Municípios nº 52, sendo até então 

conhecida como Vila de Igarassu, cuja etimologia é de origem Tupi e significa 

Igara = “Canoa” e Assu = ”Grande” (Oliveira G., 2003, p.130). 

Localizado na Mesorregião Metropolitana do Estado de Pernambuco, 

com uma área de 306 km², conforme a Contagem da População do IBGE 

(2007), Igarassu, segundo a caracterização dos municípios apresentada pelo 

Sistema Único de Assistência Social -SUAS31, é definido como município de 

médio porte, isto é, aquele que possui uma população entre 50.001 a 100.00 

mil habitantes e uma economia mais estruturada, expressa a partir da 

existência de algumas indústrias, maior oferta de comércio e serviços, além da 

oferta de empregos formais. 

Desse modo, a economia de Igarassu é formada pelos três setores, 

conforme afirma Oliveira G. (2003). De acordo com a autora, as atividades que 

se destacam no setor primário são a agricultura, pecuária, agropecuária, 

horticultura, avicultura e apicultura. Com a proximidade da capital 

pernambucana, o município vem atraindo a implantação de indústrias têxteis, 

de papéis, ferro, entre outras, a exemplo da Norton Musashi do Brasil, Gessy 

Lever, Ondunorte, etc., e possibilitando a existência do setor secundário. No 

terciário, verifica-se um comércio considerado de médio porte, a despeito da 

                                                 
30 Fonte: Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – CONDEPE/FIDEM, através do 
site: www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?folderld=1994&name=Igarassu.pdf Acessado 
em 17/09/2008 
31 O SUAS é um modelo de gestão descentralizado e participativo para regular e organizar em todo o 
território nacional as ações socioassistenciais. Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como 
foco prioritário a atenção às famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco 
social (Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004, p.39). 



 
 

69 

 

expansão observada com o crescimento de instalações de lojas. Embora tenha 

uma economia composta pelos três setores, o município possui baixos 

indicadores sociais. 

Tabela 12 – Índice de Exclusão Social no Brasil.  

R
G

 

U
F

 

  
   

M
U

N
IC

ÍP
IO

 2
00

0 

P
O

S
IÇ

Ã
O

 N
O

 
‘R

A
N

K
IN

G
’ 

 a
 p

ar
ti

r 
da

 
m

el
ho

r 
si

tu
aç

ão
 s

oc
ia

l 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
P

O
B

R
E

Z
A

 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
JU

V
E

N
T

U
D

E
 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
A

L
F

A
B

E
T

IZ
A

Ç
Ã

O
 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
E

S
C

O
L

A
R

ID
A

D
E

 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
E

M
P

R
E

G
O

 F
O

R
M

A
L

 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
V

IO
L

Ê
N

C
IA

 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
D

E
S

IG
U

A
L

D
A

D
E

 
S

O
C

IA
L

 

ÍN
ID

IC
E

 D
E

 
E

X
C

L
U

S
Ã

O
 S

O
C

IA
L

 

NE PE Fernando de 
Noronha 

35º 0,947 0,709 0,891 0,755 0,166 1,000 0,399 0,664 

NE PE Recife 260º 0,587 0,747 0,851 0,751 0,383 0,747 0,331 0,594 
NE PE Paulista 1378º 0,599 0,722 0,879 0,712 0,082 0,811 0,101 0,508 
NE PE Olinda 1554º 0,562 0,736 0,860 0,703 0,144 0,654 0,168 0,500 
NE PE Jaboatão dos 

Guararapes 
2263º 0,546 0,671 0,818 0,622 0,106 0,673 0,133 0,465 

NE PE Abreu e 
Lima 

2660º 0,454 0,671 0,816 0,522 0,087 0,851 0,020 0,443 

NE PE Camaragibe 2770º 0,453 0,690 0,802 0,525 0,065 0,764 0,053 0,434 
NE PE Igarassu 3039º 0,399 0,621 0,746 0,450 0,146 0,792 0,030 0,415 

Fonte: Atlas da Exclusão Social no Brasil, 2004. 

 

Dentre os 5.564 municípios brasileiros, Igarassu ocupa a posição de 

3.039 no ranking que busca classificar o município brasileiro com a melhor 

situação social. Entre a Região Metropolitana do Recife – R.M.R. e com base 

no índice de exclusão social — que no Atlas da Exclusão Social no Brasil trata-

se de uma síntese dos demais indicadores que constam na tabela — Igarassu 

ocupa a 7ª posição. A condição de vida de Igarassu pode ser mensurada ainda 

pelo índice de Desenvolvimento Humano – IDH32 que apresenta, isto é, 0,719 

(IPEA, 2000).33  

Embora esse indicadores sejam de anos anteriores, o quadro de 

pobreza continua, agora com uma população de 93.748 habitantes existente 

em Igarassu, segundo a Contagem da População 2007 (IBGE). Nesse cenário 

                                                 
32 Criado no início da década de 90 para o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), o IDH é uma medida sócio-econômica que combina os elementos longevidade, 
educação e renda para mensurar o nível de desenvolvimento humano. De acordo com este índice, quanto 
mais próximo de 0 (zero) pior o nível de desenvolvimento humano de uma país ou região e quanto mais 
próximo de 1(um) maior seu nível (Atlas de Desenvolvimento Humano, 2002). 
33 Fonte: Sistema de Informação e Gestão da Assistência Social – SIGAS/PE, através do site: 
portalsocial.sedsdh.pe.gov.br/sigas/mapa.php?cidade=Igarassu Acessado em 17/09/2008.    
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é predominantemente o quantitativo de crianças, adolescentes e jovens, 

conforme os dados apontados a seguir. 

Tabela 13 – População residente em Igarassu por faixa etária e sexo. 
 

  População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2007  

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 1.015 975 1.990 
1 a 4 3.850 3.687 7.537 
5 a 9 4.878 4.784 9.662 

10 a 14 5.090 4.989 10.079 
15 a 19 5.146 5.100 10.246 
20 a 29 8.866 9.495 18.361 
30 a 39 6.799 7.523 14.322 
40 a 49 4.457 4.881 9.338 
50 a 59 2.788 3.157 5.945 
60 a 69 1.722 2.006 3.728 
70 a 79 987 994 1.981 
80 e + 359 443 802 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas   
Fonte: Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.34 

 

Segundo os dados, é possível observar que enquanto a população idosa 

de Igarassu alcança o quantitativo de 6.511, os demais grupos etários 

superam, isoladamente, tal quantitativo, a exceção do grupo ‘menor de 1’ e do 

‘50 a 59 anos’.  Os dados possibilitam observar de igual forma, que entre o 

grupo ’60 a 69’ e ‘80 e mais’ a feminização da velhice verificada no Brasil se 

repete na realidade local, contrariamente, ao do grupo etário ‘70 a 79 anos’ que 

em Igarassu possui uma população idosa masculina maior do que a feminina. 

A despeito da predominância infanto-juvenil na população de Igarassu, a 

população idosa vem se ampliando e apresentando demandas que requerem a 

atuação do município. 

Nesse sentido, Igarassu encontra-se habilitado ao nível de gestão 

básica35 da assistência social, nível em que o município assume a proteção 

social básica para prevenir situação de risco de famílias e indivíduos, mediante 

a oferta de programas, projetos e serviços socioassistenciais, buscando 

                                                 
34 Fonte: tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/PE/PE_Igarassu_Geral.xls   Acessado em 26/09/2008. 

35 O SUAS comporta quatro tipos de gestão: dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da 
UNIÃO. No caso da Gestão Municipal três níveis são possíveis: inicial, básica e plena. Para aprofundar a 
discussão ver Tipos e Níveis de Gestão do Sistema Único de Assistência Social. In: Norma Operacional 
Básica – NOB/SUS, 2005. 
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fortalecer vínculos familiares e comunitários. O município realiza sua política 

municipal de assistência social através da Secretaria de Assistência Social, a 

qual no município, diferentemente de outros, “assume a particularidade de 

Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cidadania – STDSC” 

(Oliveira G., 2003).  

Vinculados a essa secretaria, encontram-se o Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS36, Conselho Municipal de Assistência Social – 

COMASI, Conselho Tutelar, bem como programas sociais, a exemplo do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI, SENTINELA de Combate 

à Exploração Sexual Infantil, Liberdade Assistida (para adolescentes que 

praticam ato infracional) e o Apoio à Pessoa Idosa – API, desenvolvido a partir 

do Grupo de Convivência (Paz na Terceira Idade) e do Centro de Convivência 

(Francisco Azevedo de Vasconcelos). 

A despeito do grupo e do centro de convivência serem mantidos pela 

prefeitura (aluguel do local, equipe técnica e fornecimento de alimentação para 

lanche), a população idosa de Igarassu se defronta com a escassez de 

espaços de atenção e promoção da velhice e mesmo inexistência, a exemplo 

do conselho municipal dos direitos da pessoa idosa. Diante de tal realidade, em 

que não se verificam espaços de promoção da saúde, cultura, pesquisa, 

prevenção e combate a violência, direcionados à população idosa, constata-se 

que tal segmento social tem seus direitos violados, no que diz respeito àqueles 

registrados no Estatuto do Idoso.  

Assim como em outras áreas do Estado de Pernambuco e do Brasil, a 

velhice em Igarassu apresenta características distintas, verificando-se37 

pessoas idosas com autonomia/incapacidade funcional, residindo só/com 

                                                 
36 Trata-se de uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade 
social, que abrange um total de até 1.000 famílias/ano. Atua com famílias e indivíduos em seu contexto 
comunitário, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Entre os programas e 
serviços que são considerados de proteção social básica encontram-se o Programa de Atenção Integral às 
Famílias – PAIF, programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza, centros de 
convivência de idosos, etc. (PNAS, 2004, p.35).  
37 Informações primárias obtidas a partir da observação e entrevista com pessoas idosas do Grupo de 
Convivência Paz na Terceira Idade e do Centro de Convivência de Idosos Francisco Azevedo de 
Vasconcelos durante o exercício profissional enquanto Assistente Social de tais espaços, bem como a 
partir da coleta de dados com a Direção do Centro de Convivência para realização da pesquisa do 
mestrado. É oportuno salientar que reconhecemos que tais informações não delineiam a totalidade da 
população idosa de Igarassu, mas apenas parte da mesma. 
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família, com independência econômica/sem renda, sendo provedora da 

família/recebendo apoio no cuidado. Em comum, verificou-se baixa 

escolaridade (geralmente tinham o ensino fundamental I, isto é, 1ª a 4ª série 

incompleto e em alguns casos simplesmente sabiam assinar o nome). 

Embora o município de Igarassu não apresente os maiores índices de 

pobreza do Estado, envelhecer com a condição de vida posta no referido 

município implica vivenciar tal fase com dificuldades e limitações. Outrossim, o 

nível educacional baixo, a inexistência do conselho municipal de direitos da 

pessoa idosa, podem se apresentar como fatores que interfiram nas condições 

de organização deste grupo etário para pressionar a promoção e ampliação de 

políticas de atenção à velhice. Na medida em que as oportunidades para 

preservação da saúde física, mental e aperfeiçoamento intelectual de pessoas 

idosas dispostas no Estatuto do Idoso (2005), não estão sendo priorizadas à 

população idosa de Igarassu, uma vez que para ter acesso a serviços precisam 

recorrer a outro município (no caso, a capital do Estado), a velhice bem 

sucedida, cada vez mais presente entre pessoas idosas, pode ficar 

comprometida.  
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2.1 – Dos primórdios ao contemporâneo: uma abordagem sobre família 

 

 

Com a ampliação da expectativa de vida mudanças vem sendo 

apresentadas não somente à sociedade e ao Estado, mas também à família. 

Autores como Camarano et al (2004), Aquino & Cabral (2006), Goldim (2006) 

aludem acerca das mudanças e desafios gerados para a família pelo 

envelhecimento populacional. Uma dessas mudanças é o denominado 

envelhecimento familiar que Camarano et al (2005) afirma tratar-se do 

“crescimento do número de famílias nas quais existe pelo menos 1 idoso” (p. 

09), o que é ratificado pelo dado apresentado pela autora segundo a qual, “em 

2000, 24,1% do total das famílias brasileiras continham pelo menos uma 

pessoa nessa faixa etária” (Ibdem, p. 15). 

Como reflexo dessa realidade, tem sido observado maior convivência 

intergeracional, o que, se por um lado, segundo Ferrigno (2006), pode propiciar 

atitudes mais positivas em relação às demais gerações e o enriquecimento 

cultural mediante trocas de experiências, por outro, a convivência simultânea 

entre várias gerações em uma mesma família tem posto lado a lado 

compreensões de mundo e de valores distintos, aumentando com isso, maior 

probabilidade de conflitos geracionais. Outrossim, o envelhecimento 

populacional e as mudanças que produz, seja para o indivíduo que o vivencia, 

seja para a família, ocorre em um contexto em que a própria família encontra-

se em processo de mudança. 

A família, enquanto objeto de estudo, é algo relativamente novo, datando 

do século XIX. Enquanto instituição social, porém, é “a mais antiga e a mais 

disseminada de todas” (THERBORN, 2006, p 12). Ela é historicamente 

determinada e fruto das práticas humanas, que por sua vez são sujeitas às 

determinações dessa história, assumindo características distintas em um dado 

contexto sócio-econômico-cultural.  Sobre tal instituição, a obra A Origem da 

família, da propriedade privada e do Estado de Engels (2002) discute acerca da 

formação da família desde a pré-história, apresentando elementos que 

contribuem para desmistificar sua suposta naturalidade e o arranjo nuclear 

como padrão único.  
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Para o autor, no estado selvagem38 os homens estabeleciam suas 

relações sociais de acordo com seu estágio de desenvolvimento, se 

organizando em grupo para enfrentar as intempéries da natureza e garantir sua 

sobrevivência. Nesse estágio, em que as relações sociais são muito primitivas, 

a família se caracteriza como o grupo, o matrimônio é por grupo, os parentes 

são da linhagem feminina. Porém, é nesse estágio que começam a ser 

definidas, algumas regras, a exemplo da consangüinidade, dando origem a 

família consangüínea a qual “se baseia no matrimônio recíproco entre irmãos e 

irmãs no interior do grupo” (CANEVACCI, 1981, p 18).  

Essa forma de família desapareceu, originando a família punaluana “a 

qual — aumentando as proibições do incesto — restringe-se ao casamento de 

várias irmãs com os maridos de cada uma das outras, ou, vice-versa, ao 

casamento de vários irmãos com as esposas de cada um dos outros” 

(CANEVACCI, 1981, p.18). 

Além dessas duas formas de composição familiar, Engels (2002) 

apresenta a família sindiásmica surgida “no limite entre o estado selvagem e a 

barbárie...” (p. 56). Essa família, segundo o autor, é formada da “união por 

pares, de duração mais ou menos longa; o homem tinha uma mulher 

principal...entre suas numerosas esposas...” (p.48) e vice-versa. 

Em decorrência das transformações que foram presentes nessas formas 

de organização familiar e, sobremaneira, da família sindiásmica, tem-se a 

formação da família monogâmica, forma familiar característica da civilização. 

De acordo com Engels (2002), a monogamia — que era só para a mulher, 

tendo emergido sob a forma da escravização de um sexo pelo outro, conflito 

até então ignorado — baseia-se no predomínio do homem, cuja finalidade era a 

precisão da paternidade para garantia do direito à herança. Foi a primeira 

forma de família que não se baseava em condições naturais, mas econômicas, 

sob o triunfo da propriedade privada em detrimento da propriedade comum. 

                                                 
38 Esse estado é o período em que predominam a apropriação de produtos da natureza, prontos para serem 

utilizados; as produções artificiais do homem são, sobretudo, destinadas a facilitar essa apropriação. 
(ENGELS, p 28). 
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Esse predomínio instaura uma família caracterizada pela organização de 

certo número de indivíduos, livres e não livres, numa família submetida ao 

poder paterno de seu chefe. É nesse sentido que a origem da família “não 

significa o ideal, mistura de sentimentalismo (...) Famulus quer dizer escravo 

doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo 

homem” (ENGELS, 2002, p. 61). 

Além do viés antropológico, presente nos estudos sobre família, esta 

também foi estudada, dentre outras perspectivas, sob o enfoque histórico, com 

destaque para as obras História Social da Criança e da Família de Philippe 

Áries e História da Vida Privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra, 

também produzida por Philippe Áries em conjunto com Georges Duby. 

Essas obras refletem como a vida cotidiana da família medieval nos 

séculos XVI e XVII se dava, isto é, expressivamente no espaço público, uma 

vez que as famílias viviam nas ruas e nas festas não se isolando, tendo a 

função de transmitir a vida e os bens materiais. Com a maior interferência do 

Estado no “...espaço social antes entregue às comunidades; no 

desenvolvimento da alfabetização...” a vida familiar começa a ser privatizada 

(BRUSCHINI apud AZEVEDO, 1997, p. 52). A autora esclarece ainda, que a 

mudança na estrutura física da residência — separação da sala de jantar e da 

sala de visitas, aumento dos quartos individuais, contribuindo para o isolamento 

dos membros familiares na parte interna da casa — é outro indicativo da 

privatização da vida familiar.  

Surge então no século XVIII a família nuclear burguesa formada pelo 

pai, mãe e filhos, caracterizada pela presença de sentimentos de autoridade e 

amor fraternal, intimidade familiar, preocupação com a igualdade entre os filhos 

— outrora desconsiderada, pois privilegiava-se apenas o primogênito — 

separação entre público-privado e principalmente pela “...naturalização da 

divisão sexual do trabalho com a distinção fixa de papéis entre o 

homem/provedor e a mulher/cuidadora” (MORGADO, 2001, p.193). 

No início do capitalismo esse arranjo familiar foi indispensável, 

considerando o modo de produção, uma vez que possibilitou a reprodução 

social da força de trabalho necessária para expansão da acumulação 
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capitalista. Foi diante de tal funcionalidade, que Marx (1998) criticou a 

instituição família, cuja “burguesia arrancou da relação familiar o seu 

comovente véu sentimental e reduziu-a a uma mera relação de dinheiro” 

(MARX, 1998, p.8), passando tal instituição a estar subsumida aos interesses  

de uma classe, cujo projeto societário funda-se na produção coletiva da 

riqueza, porém na sua apropriação individual. 

A família foi pesquisada ainda no campo da sociologia, 

predominantemente por meio da teoria funcionalista, mas também por meio de 

outras vertentes39. Assim, enquanto na teoria funcionalista a família é estudada 

como formadora da personalidade do indivíduo, a Escola de Frankfurt, em uma 

de suas vertentes, a compreende como agência de reprodução ideológica.  

No tocante a família brasileira, esta esteve presente no debate político 

nacional em largo período da história do Brasil, seja sendo “utilizada” como 

meio para construção de uma identidade nacional e para elevação moral e 

física da raça nas décadas de 30 e 40, seja como objeto de produção de 

intelectuais brasileiros, a exemplo de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 

Holanda, para apontar a invasão da família na esfera pública e a conformação 

de tal invasão na relação público/privado na vida social brasileira. Ainda nessa 

perspectiva, a família se fez presente sob “...o ponto de vista das políticas de 

combate à pobreza...por meio das propostas de renda mínima a partir dos anos 

70 e, sobretudo, nos anos 90” (FONSECA, 2001). 

Nas décadas de 30 e 40 o Estado brasileiro fez da família meio para 

viabilização de grandes projetos políticos, ficando secundarizada a promoção 

da proteção social. É nessa direção que Fonseca (2001) apresenta a regulação 

do Estado na vida familiar exigindo exame pré-nupcial, interditando 

determinadas uniões, no intuito de formar a família ideal — homem, mulher e 

filhos saudáveis — concedendo promoção em cargo público com base na 

condição de casado com filhos e não pelo mérito, aumento de adicional do 

imposto de renda para os não-casados40, etc. 

                                                 
39 Concernente à discussão sobre à família em tais perspectivas teóricas ver: CANEVACCI, Massimo. 
Dialética da Família: Gênero, estrutura e dinâmica de uma instituição repressiva, 1981. BRUSCHINI, 
Cristina. Teoria Crítica da Família. In: Infância e Violência Doméstica: fronteiras do conhecimento, 1997. 
40 A discussão aprofundada é desenvolvida em FONSECA, Ana M. M. Família e Política de Renda 
Mínima, 2001. 
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Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho — redefinindo sua 

posição na vida familiar, redimensionando sua relação com o homem, etc.— e 

com as transformações societárias contemporâneas nos âmbitos econômicos, 

sociais, a composição hegemônica da família nuclear entra em declínio,  

 verificando-se diminuição do número de filhos, aumento de divórcios, 

recasamentos, aumento da monoparentalidade (predominantemente feminina, 

mas também masculina), sendo possível observar uma ampla variedade de 

composições:  

1) “Família nuclear, incluindo 2 gerações, com filhos biológicos; 
2) Famílias extensas, incluindo 3 ou quatro gerações; 
3) Famílias adotivas temporárias (Foster); 
4) Famílias adotivas, que podem ser bi-raciais ou multiculturais; 
5) Casais; 
6) Famílias monoparentais, chefiadas por pai ou mãe; 
7) Casais homossexuais com ou sem crianças; 
8) Famílias reconstituídas depois do divórcio; 
9) Várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, mas com forte 
compromisso mútuo” (SZYMANSKI, 2002, p.10).  
 

Nesse sentido a família pode ser concebida como “um conjunto de 

pessoas que se acham unidas por laços consangüíneos, afetivos e, ou, de 

solidariedade” (PNAS, 2004, p.35), como “uma associação de pessoas que 

escolhe conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado 

mútuo...” (SZYMANSKI, 2002, p. 9); embora seja importante não incidirmos na 

idealização da família que ainda permeia o imaginário coletivo, na medida em 

que tal espaço tanto pode produzir “cuidados, aprendizado de afetos, 

construção de identidades, vínculos de pertencimento... ” (CARVALHO,2003, 

p.15), como também tirania, violência e desigualdades.   

No nosso estudo, a família, como instituição, não apresentou 

características distintas das expostas na abordagem realizada até aqui. As 

pessoas idosas integram uma composição familiar bastante heterogênea, 

residindo com “cônjuge, filho, neto, sobrinho”/ “cônjuge, filho, neto, sogra”/ 

“filho, nora”/ “cuidadora e filhos desta”, dentre outras diversas composições.  

A despeito da variação de composições, o que inclusive impossibilitou a 

delimitação das categorias relativas a esta questão, é oportuno indicar alguns 

aspectos observados. Dentre as 17 famílias entrevistadas a predominância da 

composição (04 casos) foi da pessoa idosa residindo com “cônjuge, filha”, isto 
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é, o modelo nuclear burguês que ainda é preponderante dentre os demais 

arranjos. Ademais, dentre as 17 famílias entrevistadas, em apenas 01 caso o 

filho não integrava o arranjo familiar, o que confirma a tendência que alguns 

estudos vêm apontando, ou seja, maior permanência dos filhos adultos 

residindo com os pais (idosos), embora não tenha sido possível confirmar nesta 

pesquisa (até por não se tratar de seu objetivo) se eram os filhos que residem 

com os pais (idosos) ou vice-versa. As diferentes composições, todavia, não 

interferiram no lugar ocupado pela mulher no interior da família.  

 

Gráfico 2  
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 Dentre as 17 pessoas entrevistadas, representantes da família, todas 

foram do sexo feminino, a despeito da presença masculina em algumas 

composições familiares, a exemplo de neto, filho, genro, evidenciando que 

ainda, o que pertence ao “mundo da família”, ao privado — seja para cuidar, 

seja para ser fonte de informação, etc. — compete à mulher. É oportuno 

salientar, no entanto que essa mulher cada vez mais vem saindo da esfera 

privada para entrar na esfera pública41, mediante sua inserção no mercado de 

trabalho, ocasionando a diminuição da disponibilidade para desempenhar a 

atribuição que lhe foi (im)posta, a qual, mais especificamente, vem sendo 

desempenhado pela mulher/filha. 

 

                                                 
41 O público transcende o Estado, constitui-se “o mundo comum” (ARENDT, 2007, p. 62), o espaço 
“socialmente democrático” (SADER, 2004, p. 46), que “remete a interesses coletivos cujo embate se dá 
no interior das relações entre Estado e sociedade” (RAICHELIS, 1998, p. 27), sinalizando para “a 
existência de sujeitos políticos e a prevalência de seus interesses sobre a pura lógica do mercado e do 
capital” (OLIVEIRA apud RAICHELIS, 1998, p. 57). 
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Gráfico 3 
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 Das entrevistadas, filha foi o grau de parentesco predominante da família 

com a pessoa idosa. Em seguida veio o parentesco cônjuge, que se equiparou 

a opção outros (representado por 01 cuidadora, 01 cunhada), e de nora e neta. 

Tais dados confirmam a tendência histórica das filhas assumirem a figura de 

referência no âmbito familiar, seja para cuidar, seja para representar a família 

nos programas e políticas públicas.  

No tocante à escolaridade das famílias pesquisadas, os dados 

encontrados ficaram um pouco acima dos dados encontrados nacionalmente, 

cenário em que a média de anos de estudos de mulheres de 15 anos ou mais é 

de 7,3, segundo o IBGE (2007).  
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E. F. I = Ensino Fundamental I, E. F. II = Ensino Fundamental II, E. M.= Ensino Médio, S. = Superior . 

Assim, constatou-se 01 entrevistada não alfabetizada; 02 com o ensino 

fundamental I incompleto (1ª à 3ª série); 02 com ensino fundamental I completo 

(conclusão da 4ª série); 02 com ensino fundamental II incompleto (5ª à 7ª 
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série); 01 com ensino fundamental II completo (conclusão da 8ª série); 04 com 

ensino médio incompleto e 05 entrevistadas com o ensino médio completo, não 

sendo verificada nenhuma entrevistada com a escolaridade de nível superior, 

ainda que incompleto.   

Embora a maioria (05 entrevistadas) tenha apresentado um tempo de 

estudo acima da média, encontrada nacionalmente, isto é, a conclusão do 

ensino médio, essa escolaridade, demonstrada no gráfico acima, não nos 

permite afirmar que tenha havido, ou não, algum reflexo positivo na renda 

obtida pelo grupo familiar. 

Gráfico 5 
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Constatou-se que dentre as 17 famílias entrevistadas a maioria (10 

casos) possui renda equivalente a 2 salários mínimos42, seguidos de 03 

famílias com rendimentos acima do valor de 2 salários. Houve ainda 3 famílias 

na opção outros (representado por exemplo, por um benefício previdenciário, 

no valor de 1 salário mínimo e bolsa família, cujo maior valor não alcançava, 

R$ 150,00, ultrapassando, na somatória, portanto, 1 salário mínimo, mas não 

atingindo o valor de 2 salários); 1 família com renda de 1 salário, não sendo 

verificado subsistência familiar provida por menos de 1 salário. Verificou-se, 

todavia, que a predominância de renda familiar equivalente ao valor de 2 

salários mínimos, é reflexo da presença da renda da pessoa idosa.  

 

                                                 
42 O valor do salário mínimo à época da pesquisa era de R$ 415,00. 
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Gráfico 6                   
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               Trab. F= Trabalho formal, Trab. I.=Trabalho informal, Apos.= Aposentadoria, BPC=Benefício de Prestação Continuada,  
P.M=Pensão por Morte. 
 

 Embora a renda da família seja advinda do trabalho formal ou informal, 

bem como de programas de transferência de renda, a exemplo do Programa 

Bolsa Família, o rendimento da pessoa idosa, advindo de aposentadoria e 

pensão por morte, bem como do BPC, se fez bastante presente no rendimento 

da família, elevando-o. Assim, conforme se verifica no gráfico, a renda familiar 

foi oriunda predominantemente de trabalho formal/aposentadoria (com 4 

casos), seguido de uma renda originária apenas de aposentadoria (com 3 

casos), trabalho informal/pensão por morte e trabalho 

informal/aposentadoria (ambos com 2 casos), além do trabalho formal/BPC, 

trabalho formal/pensão por morte, aposentadoria, trabalho informal/BPC, 

trabalho informal/bolsa família/aposentadoria, aposentadoria/pensão por 

morte, apenas pensão por morte, todos com uma recorrência.  

 A presença predominante, e mesmo única em alguns casos, da renda 

da pessoa idosa no rendimento da família é possível pela condição econômica 

ocupada pelos membros idosos da família pesquisada, o que é consoante com 

a realidade contemporânea de expressivo contingente da população idosa 

brasileira. 
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Gráfico 7 
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 Dentre os membros idosos que integram as famílias pesquisadas, todos 

possuem independência econômica, advinda predominantemente da 

aposentadoria. Em seguida tem-se a renda advinda da pensão por morte e do 

BPC, o que se mostra consoante com a perspectiva sinalizada 

contemporaneamente de que não mais há uma dependência da pessoa idosa 

pela família, mas uma dependência entre ambos.  

 Em relação à condição de saúde da pessoa idosa, integrante da família 

pesquisada, a realidade encontrada não foi uniforme, como demonstra o 

gráfico que se segue. 

Gráfico 8 
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 Das famílias representadas que foram informantes da pesquisa, 10 

afirmaram que as pessoas idosas que compõem o arranjo familiar possuem 

autonomia, o que significa a maioria. Enquanto 7 informantes afirmaram que as 

pessoas idosas possuem algum nível de incapacidade, representados, por 
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exemplo, por movimentos das mãos e pernas comprometidos, deficiência 

visual em uma das córneas, dificuldade de locomoção, visão reduzida 

acarretando dependência de locomoção. Ressalte-se, no entanto, que mesmo 

com autonomia existente, em alguns casos, as famílias fizeram menção acerca 

de algumas questões da saúde da pessoa idosa, como hipertensão, 

osteoporose, diabetes. Tais dados, desse modo, sinalizam para a necessidade 

de associar à longevidade alcançada, qualidade de vida, bem como e, 

sobremaneira, que a experiência da velhice é heterogênea, apresentando, 

portanto, demandas distintas que requerem consequentemente diferentes 

formas de atendimento a serem viabilizadas mediante políticas sociais.  
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2.2 – O Estado brasileiro na construção da política de atenção à velhice 
 

 

O elevado contingente da população idosa tem colocado a longevidade 

humana como um desafio na agenda pública contemporânea, na medida em 

que produz novas demandas por políticas públicas. A despeito da existência do 

atual arcabouço legal de políticas sociais voltadas para a população idosa no 

Brasil, não se pode perder de vista que elas e as demais políticas setoriais, são 

fruto da longa trajetória de lutas das classes sociais subalternizadas aos 

ditames do capital. No caso específico das questões relacionadas ao 

envelhecimento humano, o Estado tem respondido às novas demandas, de 

forma que, hoje, pode-se presenciar no cenário nacional, conquistas sociais da 

população idosa, obtidas no embate de interesses antagônicos por 

maior/menor proteção social do Estado a ser efetivada por meio da promoção 

de políticas públicas. 

 

Considerações sobre Estado e política social 

 

O estabelecimento das bases das políticas sociais de proteção ao 

indivíduo, quando foram criadas as primeiras legislações, principalmente na 

Alemanha e Inglaterra, remontam ao século XIX, quando se estabelecem os 

Estados-nação na Europa ocidental e emergem os movimentos operários.  

Considerado produto social, definido no desenvolvimento histórico da 

sociedade, o Estado aparece nos diferentes contextos políticos, como 

expressão de maior ou menor complexidade. Ao mesmo tempo em que a 

realidade concreta o gesta, os estudiosos ou filósofos vão construído seus 

entendimentos sobre o mesmo. Portanto, as diferentes teorias sobre Estado, 

expressam o próprio movimento histórico, que por um lado se limita a explicar o 

real pela via dos interesses dominantes, na perspectiva de manutenção do 

status quo. Por outro lado, vão surgir teorias que tentam desmistificar a 

chamada neutralidade do Estado, colocando-o no patamar histórico das 

correlações de forças sociais.  
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Nosso interesse aqui, não é rever as teorias de Estado, pois este não é 

o objetivo dessa dissertação. Mas, retomar algumas bases teóricas que vão dar 

sustentação à concepção de Estado, num processo de aproximação ou 

negação.   

Maquiavel43 é considerado um dos teóricos que apresenta a concepção 

moderna de Estado. Para ele cabe ao Estado o controle das paixões, do desejo 

insaciável de vantagens materiais, próprias dos homens em estado de 

natureza, uma clara concepção do Estado, como controlador da sociedade. 

Para Hobbes, o Estado deve ser instaurado a fim de que a guerra seja evitada, 

devendo o homem renunciar à liberdade individual em favor do soberano. 

Apesar de concordar com Hobbes, para Locke, a monarquia absoluta era 

incompatível com o governo civil, sendo necessário que o poder político 

estivesse em mãos de corpos coletivos de homens.  

Além destes teóricos, outros, a exemplo de Rousseau, Hegel, 

Tocqueville, entre outros, construíram e tiveram suas idéias sobre o Estado 

difundidas. Dentre as diferentes teorias, todavia, nos aproximamos das 

formulações teóricas de Antônio Gramsci, cujas formulações tiveram suas 

bases na teoria crítica desenvolvida por Karl Marx.  

De forma bastante incisiva, alguns dos estudiosos da teoria crítica 

afirmam que Gramsci, diferente de Marx, deu maior ênfase nos seus estudos, 

aos aspectos políticos e culturais da sociedade. Carlos Nelson Coutinho 

(1981), afirma que Gramsci não se opõe a Marx, mas, dirige seu interesse para 

a superestrutura social, enquanto que Marx, se debruça em estudar a 

sociedade capitalista, dando maior centralidade à estrutura social, ou seja, a 

base material de produção. Mas, tanto um, quanto o outro, têm sua matriz, na 

divisão da sociedade em classes. Para Gramsci, “as estruturas e as 

superestruturas formam um ‘bloco histórico’, ou seja, o conjunto complexo e 

contraditório das superestruturas é o reflexo das relações sociais de produção” 

(GRAMSCI apud COUTINHO, 1981, p.74). Assim, para Coutinho, Gramsci 

enriquece com novas determinações, a teoria marxista de Estado (p.88), 

“Gramsci não inverte nem nega as descobertas essenciais de Marx”, mas as 

                                                 
43 Para uma discussão aprofundada sobre esta concepção de Estado, assim como a concepção apresentada 
por Hobbes, Locke, Rosseau ver : WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os Clássicos da Política, v. 1 e 2. 
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amplia (Ibdem). Para Marx, a gênese do Estado reside na divisão da sociedade 

em classes, decorrente das relações sociais de produção. Por isso, a função do 

Estado é a de conservar e reproduzir essa divisão, para garantir que os 

interesses particulares de uma classe se transformem em interesse geral da 

sociedade.  

Gramsci enriquece a teoria de Estado com a concepção de Estado 

ampliado, que comporta duas esferas principais: (1) A sociedade política 

também chamada de Estado no sentido restrito, ou Estado–coerção, conforme 

explicitação do autor supracitado. Este é formado pelo conjunto de 

mecanismos, que são usados pelas classes dominantes, as quais mantêm o 

monopólio legal da repressão e da violência, através do ‘controle das 

burocracias executiva e policial-militar” refere-se Coutinho (1981, p.91). (2) A 

outra esfera, a sociedade civil, que é formada, segundo Gramsci, pelo conjunto 

de organizações que elaboram ou difundem as ideologias, compreendendo os 

sistemas de escolas, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, 

organizações profissionais, comunicação de massa etc.  Essa duas esferas se 

distinguem por uma materialidade social própria, afirma Coutinho. Enquanto a 

sociedade política tem  seus portadores materiais nos aparelhos repressivos do 

Estado, a sociedade civil os tem nos aparelhos privados de hegemonia. Ou 

seja, essa são as suas materialidades próprias, que ora reproduz, ora contesta 

os interesses das classes dominantes.   

Para legitimar e continuar reproduzindo tais interesses é que o Estado 

capitalista em condição mais desenvolvida passa, a partir do século XIX, a 

desenvolver benefícios sociais. A respeito do tema as autoras Behring & 

Boschetti (2007) afirmam que, embora não se possa precisar o período 

específico do surgimento das políticas sociais, já que tal surgimento deu-se 

diferentemente entre os países, dependendo da organização da classe 

trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas e das 

correlações de composições de força no âmbito do Estado, há uma 

unanimidade em apontar o final do século XIX como o período de tal 

emergência. Sua generalização, todavia, dá-se na transição do imperialismo 

clássico para o capitalismo tardio, quando se constitui como uma estratégia 

global anticíclica do sistema capitalista.  
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A política social, contudo, “não é uma estratégia exclusivamente 

econômica, mas também política, no sentido da legitimação e controle dos 

trabalhadores...”(BEHRING, 2002, p.169) E continua a autora ao afirmar que: 

 A política social não pode ser apanhada nem exclusivamente pela 
sua inserção objetiva no mundo do capital. Nem apenas pela luta de 
interesses dos sujeitos que se movem na definição de tal ou qual 
política, mas, historicamente, na relação desses processos na 
totalidade (p. 174). 

 No Brasil, Sposati et al (1998) afirma que a política social desenvolveu-

se lentamente, pois a chamada questão social era tratada como questão de 

polícia, realidade que apenas posterior e gradativamente foi sendo alterada. 

Ainda a respeito da trajetória das políticas públicas no Brasil, Silva 

(2005) apresenta uma abordagem bastante esclarecedora para o período, 

compreendido entre os anos 30 a 80. Segundo o mesmo, entre as décadas de 

30 a 45 cria-se um sistema de gestão e regulação dos conflitos sociais, 

marcado pela idéia de colaboração inter-classes. O modelo brasileiro de 

política social construído não assume características nem social-democrata, 

universal, nem bismarckiano. Nas décadas de 45 a 64 as políticas sociais são 

influenciadas pelos governos populistas, cuja marca de intervenção é a 

antecipação às demandas e pressões sociais, gerando com isso a perda da 

noção de direito, uma vez que passam a ser vistas como concessão.  

No período de 64 a 85 as políticas sociais ganham uma característica 

conservadora, isto é, regressão dos mecanismos de financiamento, 

centralização do poder decisório, baixo nível de redistribuição, etc. Entre os 

anos 85 e 88 as políticas sociais tornam-se reformistas, cuja configuração 

observa-se melhor distribuição de renda, participação e controle social, 

universalização do acesso, reforma agrária, redefinição em seu padrão de 

financiamento. 

 A partir da década de 90 o Estado Brasileiro passa a ser alvo de 

reformas para adaptação ao capitalismo, a partir da reestruturação produtiva, 

financeirização e ideologia neoliberal, de acordo com Netto & Braz (2006). 

Expresso pelo modelo de produção japonês conhecido como toyotismo, a 

reestruturação produtiva é caracterizada pela forte presença tecnológica 

(robótica, etc.) poupadora de mão-de-obra, pela flexibilização dos processos de 
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trabalho, dos mercados, dos produtos e padrões de consumo. Com tal modelo 

de produção foi possível observar a desestruturação do mercado de trabalho, 

expressa na perda de direitos trabalhistas, bem como o efeito devastador sobre 

a força de trabalho que passou a vivenciar uma realidade de desemprego 

estrutural, subcontratação, dificuldade da organização, etc. (Ibdem). 

 À tal modelo produtivo acrescente-se o traço assumido pelo capitalismo, 

isto é, predominância do capital financeiro (ataques especulativos, etc.) sobre o 

capital industrial, além do atendimento do receituário da ideologia neoliberal 

(diminuição do Estado para o social e aumento da liberdade do mercado) como 

mecanismo para o referido modelo44 (NETTO & BRAZ, 2006).  

 A inserção do Brasil ao capitalismo contemporâneo, expresso pela 

reforma do Estado, dentre outras características, representou uma estratégia 

de ofensiva burguesa para adaptação às exigências do capitalismo mundial. 

Tem-se a partir daí um cenário político marcado pelo conservadorismo 

(clientelismo moderno, mobilização do voluntariado para o solidarismo, etc.) e 

um cenário econômico configurado pelo desemprego generalizado, pela perda 

de soberania, etc. Realidade, entretanto que, como aponta a autora Behring 

(2002), trata-se de uma contra-reforma social e moral para recompor a 

hegemonia burguesa no país que foi atingida no processo da 

redemocratização. 

Com o ajuste neoliberal observa-se um desajuste social expresso 

mediante o desmonte das políticas sociais brasileiras, o condicionamento da 

política social à política econômica, seletividade, focalização, retorno à família e 

aos órgãos da sociedade civil sem fins lucrativos, como agentes de bem-estar 

social, acesso às políticas sociais (educação, saúde, segurança) via mercado, 

entre outros rebatimentos.   

É inserido nesse cenário e em uma realidade de acelerado 

envelhecimento populacional, que forças políticas, com interesses antagônicos 

vão se defrontar, no intuito de pressionar o Estado a se posicionar ao que se 

refere à construção de direitos sociais da velhice brasileira.  

                                                 
44 Para uma discussão detalhada no que tange ao tema ver: NETTO. José P.;Braz, Marcelo. Economia 
Política: uma introdução crítica, 2006. 
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Fundamentos da política de atenção à velhice brasileira 

 

A construção da política de atenção à velhice no Brasil foi marcada por 

uma longa trajetória de lutas em função da lenta reação do Estado no 

atendimento de necessidades de um segmento social em crescimento 

acelerado. 

Até a década de 70, mais precisamente 1974, quando é criada a Renda 

mensal Vitalícia e o Programa de Assistência ao Idoso – PAI45, as medidas 

tomadas até então para as pessoas idosas se referiam ao mundo do trabalho, 

oferecendo uma proteção ao indivíduo com sua saída da vida produtiva (na 

perspectiva do capital46) — a exemplo do dispositivo da Constituição de 1934 

que tratava, dentre outras questões, da instituição da previdência em favor da 

velhice, estabelecida pela Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS em 1947 

— não atendendo, todavia as necessidades gerais da pessoa idosa47. 

Outrossim, mesmo a partir de 1974 quando é promovido o benefício da Renda 

Mensal Vitalícia, tal benefício coloca o critério de uma idade (70 anos) pouca 

alcançada à época, já que apenas atualmente é que a expectativa de vida 

alcançou (e ultrapassou um pouco) tal faixa etária. 

 A partir de 1976 é que o país passa a dar sinais — ainda que 

timidamente — que apontam o esforço em incluir o envelhecimento humano 

brasileiro no debate de políticas sociais, mediante a iniciativa de realização, 

conforme a autora Néri (2005), do I Seminário Nacional de Estratégias de 

Política Social do Idoso, reunindo profissionais de Geriatria, Gerontologia e 

Técnicos da saúde e previdência social. Entretanto, tal iniciativa foi 

desmobilizada pelo governo militar. Outro indicativo foi a adesão do Brasil ao 

                                                 
45 O Programa de Assistência ao Idoso – PAI era vinculado ao Instituto Nacional de Previdência Social – 
INPS e apresentava como proposta a promoção social da pessoa idosa, “previdenciária e dependente 
asilado, com o condicionante da situação de pobreza para ser incluído” (Silva, 2004). 
46 Ser produtivo ou improdutivo em uma sociedade capitalista adquire significado distinto do que de fato 
tais expressões representam, uma vez que um indivíduo pode ser considerado improdutivo para o referido 
sistema por não mais contribuir para sua reprodução, mas ser considerado produtivo para a vida social. 
Sobre a categoria ver: O modo de produção capitalista: a exploração do trabalho. NETTO, José P.; 
BRAZ, Marcelo.Economia Política: uma introdução crítica, 2006. 
47 É oportuno salientar a inegável relevância da construção da previdência social e dos benefícios 
promovidos ao trabalhador, representando conquistas sociais de grande magnitude. O que se quer refletir 
aqui é que até então não havia uma política específica que promovia um segmento etário cada vez mais 
em expansão e com necessidades próprias e diversificadas. 
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Plano Internacional de Ação para a Velhice48, aprovado na primeira Assembléia 

Mundial do Envelhecimento em agosto de 1982, em Viena, Áustria, em que o 

país se comprometeu a criar e implementar uma política pública de 

atendimento à pessoa idosa. 

 A despeito do compromisso do Brasil com o Plano de Ação para a 

Velhice, só após 6 anos, é que a população idosa obteve um importante 

avanço por meio da promulgação da Carta Constitucional de 1988. 

Considerada a Constituição Cidadã, por prever uma amplitude de direitos 

sociais e a diversos segmentos, a Carta Magna representou um importante 

marco para a pessoa idosa enquanto reconhecimento e promoção de seus 

direitos, ainda que restritos, dispondo da obrigatoriedade dos filhos maiores, da 

família, da sociedade e do Estado no amparo à pessoa idosa, bem como da 

gratuidade de transporte, entre outros direitos.  

A partir daí se pode afirmar que a velhice brasileira passa a ocupar 

espaço de mais destaque no debate das políticas públicas em direção a 

construção de uma política específica, ainda que os avanços obtidos sejam 

espaçados e reflexo de intensa correlação de forças políticas.  Assim, posterior 

a Constituição Federal, tem-se a criação da Lei Orgânica da Assistência Social 

– LOAS/1993 que se propõe a assistir a velhice despossuída, oferecendo um 

benefício mensal no valor de 1 salário mínimo. 

 O grande avanço para o segmento idoso em termos de proteção social e 

atendimento aos seus direitos, todavia, deu-se em 1994 a partir da construção 

da Política Nacional do Idoso – PNI no governo do Presidente Itamar Franco e,  

regulamentada pelo decreto 1948 em 03 de Julho de 1996, no governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso. Em concordância com a Constituição 

Federal, a PNI se propõe a assegurar direitos sociais e a promoção da 

autonomia, integração e participação do idoso na sociedade. A respeito da PNI 

é valioso o esclarecimento feito por Mendonça & Abigalil (2007), pois possibilita 

a compreensão do complexo processo que foi a construção desta política. De 

acordo com as autoras, a PNI: 

                                                 
48 De acordo com Mendonça (2008), o plano estabeleceu 62 recomendações para ações nas áreas da 
saúde, nutrição, proteção dos consumidores idosos, habitação, meio ambiente, família, bem estar social, 
emprego e educação. 
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Foi elaborada e reivindicada pela sociedade, tendo como âncora a 
Associação Nacional de Gerontologia, que promoveu discussões 
nos estados, mediante três seminários regionais (Goiás, Maranhão, 
Distrito Federal) e um nacional em Brasília. Depois desta série de 
debates e consultas nas quais participaram idosos, aposentados, 
professores, estudantes universitários, profissionais da área de 
geriatria e gerontologia, voluntários e interessados, foi entregue  ao 
Exmo. Presidente da República o documento Recomendações 
sobre Políticas Sociais para o Idoso nos anos 1990...documento 
amplamente discutido na área governamental e não governamental 
e que possibilitou a aprovação da PNI (p.639). 

Considerando que envelhecimento favorece o incremento de doenças, 

ainda que o mesmo seja uma experiência heterogênea, a construção de uma 

política de saúde para esta população representou outra conquista. Elaborada 

em 1999 e atualizada em 2006 pela Portaria nº 2528, de 19 de outubro de 

2006, já no governo Lula, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

“trouxe a população idosa para o centro das prioridades do SUS” (PASCHOAL 

& BERZINS, 2008, p.21), embora consciente de que a política pública de saúde 

brasileira se encontra precarizada e deficitária, portanto, tal realidade afeta a 

política de saúde da pessoa idosa49.  

Passados 09 anos da 1º legislação específica de atenção à velhice no 

Brasil, foi promulgado o Estatuto do Idoso, o qual reafirma direitos consagrados 

na Constituição Federal, na LOAS, na PNI e amplia outros, prevendo avanços 

no tocante a proteção social da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, Lei nº 

10.741, é um instrumento legal que regula direitos da pessoa idosa, sinalizando 

para um novo “paradigma de como conceber e vivenciar a velhice com 

dignidade” (Estatuto do Idoso e outros atos legais, 2007, p.7), sendo o 

“reconhecimento jurídico e formal dos direitos individuais, políticos, civis, 

sociais e econômicas dos idosos brasileiros” (Estatuto do Idoso, 2005, p. 7). 

 Aprovado em setembro de 2003 e promulgado em 1º de Outubro do 

mesmo ano, o Estatuto passou a vigorar em janeiro de 2004. Sua elaboração e 

aprovação pelo Congresso Nacional, todavia, foi, de acordo com Néri (2005), 

um processo longo. Nesta perspectiva afirma a autora: 

Quanto ao Estatuto do Idoso, sabe-se que tramitou no Congresso a 
partir de 1997 e que foi gerado por iniciativa do movimento dos 

                                                 
49 Apenas para exemplificação, pois um debate aprofundado geraria um desvio do foco da discussão, o 
quantitativo de geriatras e gerontólogos é muito aquém da demanda existente da população idosa, o que 
resulta no expressivo aumento de tempo para se conseguir um atendimento.  
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aposentados, pensionistas e idosos vinculados à Confederação 
Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Em 2000, foi instituída 
uma Comissão Especial da Câmara Federal para tratar do Estatuto. 
A seguir, foram realizados dois seminários nacionais, um em 2000 e 
o outro em 2001, bem como quatro seminários regionais e um outro, 
promovido pela Comissão de Direitos Humanos e pela 3ª Secretaria 
da Câmara Federal (NÉRI, 2005, p.8). 

Assim como o Estatuto do Idoso, toda a construção da política de 

atenção à população idosa no Brasil constituiu-se um processo lento, refletindo 

avanços e recuos — como no caso da desmobilização do I Seminário Nacional 

de Política Social do Idoso e mais recentemente, com o pedido de revogação, 

por empresas de ônibus, do artigo que prevê gratuidade de 2 vagas em viagem 

interestadual. Nesse sentido, a despeito dos avanços legais observados no 

Brasil, que representam importantes instrumentos na luta por uma velhice 

digna, vivida com qualidade, faz-se necessário não perder de vista a correlação 

de forças políticas presentes nesse processo e na disputa por maior/menor 

responsabilidade do Estado brasileiro, no tocante as questões relativas ao 

envelhecimento e à velhice no país. Mais recentemente, a partir de grupos de 

resistência a um Estado reduzido na promoção de proteção social, foi criada a 

Rede Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – RENADI.  

 

A Rede Nacional de Direitos da Pessoa Idosa – RENADI :um debate novo  

 

Em maio de 2006 a I Conferência Nacional da Pessoa Idosa realizada 

em Brasília apresentou como proposta a construção da Rede Nacional de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – RENADI, a qual pode ser entendida 

como a  

organização da atuação do Estado e da Sociedade, através da 
implementação de um conjunto articulado, orgânico e 
descentralizado de instrumentos, mecanismos, órgãos e ações para 
realizar todos os direitos fundamentais da pessoa idosa no país 
(MENDONÇA, 2006, p. 07). 

A autora esclarece ainda que a estrutura da RENADI é composta por: 

instrumentos, isto é, o marco legal formado pela Constituição federal, pela 

Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa; órgãos, ou seja, os espaços que desempenham papéis e 
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funções específicas; pelas ações, as quais se constituem na materialização de 

propostas, políticas e programas a serem operados pelos órgãos. 

Desse modo, a RENADI deve ser compreendida como uma “modalidade 

de rede cujos sistemas organizacionais sejam capazes de reunir pessoas e 

instituições com a finalidade de construir objetivos comuns” (RAMOS, 2008, 

p.14), neste caso, uma rede que promova e proteja os direitos sociais da 

pessoa idosa. A respeito de tais direitos, Couto (2004) afirma que: 

O direito social é um produto histórico, construído pelas lutas da 
classe trabalhadora, no conjunto das relações de institucionalidade 
da sociedade de mercado, para incorporar o atendimento de suas 
necessidades sociais à vida cotidiana. É decorrência de um 
movimento das sociedades européias e norte-americana, iniciando 
pelo reconhecimento dos direitos civis e políticos a partir, 
principalmente, do século XVIII (p. 183). 

Prevendo uma ampla cobertura de direitos, o Estatuto do Idoso, em seu 

Título II, dispõe sobre direitos fundamentais à pessoa idosa, os quais 

compreendem o direito à vida, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à 

alimentação, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à 

profissionalização e ao transporte. Tais direitos, todavia não vêm sendo 

respeitados segundo a pesquisa, Idosos no Brasil: vivências, desafios e 

expectativas, realizada em 2007. 
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Gráfico 9 – Respeito aos direitos mais importantes 

 

       

 
Fonte: Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na Terceira Idade. SESC/Fundação          
Perseu Abramo, 2007. 
 

A pesquisa indica que os direitos sociais dispostos no Estatuto do Idoso, 

compreendidos pela saúde, aposentadoria, transporte, habitação, entre outros, 

não são respeitados. Essa realidade se repete também com a questão 

referente aos direitos individuais ou civis (respeito, atenção, etc.). 

Em relação ao nosso estudo, os dados colhidos revelaram que há um 

relativo conhecimento sobre os direitos da pessoa idosa. Quando perguntada 

acerca do que sabe em relação aos diretos desse segmento etário, a família 

representada aludiu a alguns aspectos presentes no Estatuto do Idoso, o que 

demonstra uma certa familiaridade com os direitos. Assim, elas apontaram 

alguns dos direitos previstos na lei, a saber: 

“O direito que o idoso tem é respeitar o desejo dele” 

“Sei dos direitos através da televisão, se a família explora os 
idosos, maus tratos, pegar o cartão (do benefício 
previdenciário), denunciar na delegacia, não discriminar, poder 
se expressar” 

 “É respeitar, quando há respeito não é feito nada errado” 
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“Eles têm prioridade em fila de bancos, hospitais” 

 “O idoso tem direito ao transporte gratuito, a pessoa 
responsável tem que dar o remédio na hora certa” 

 (Informações fornecidas pelas famílias entrevistadas). 

As informações apresentadas pela família contemplaram direitos 

fundamentais previstos no Estatuto do Idoso, a exemplo do Capítulo II que 

versa sobre o Direito à Liberdade, ao Respeito e a Dignidade (prevendo entre 

outras questões a opinião e expressão), bem como do Capítulo X que dispõe 

sobre a gratuidade de transporte, o atendimento preferencial disposto nas 

Disposições Preliminares. Todavia, nem todas as famílias entrevistadas 

afirmaram conhecer os direitos da pessoa idosa. 

“Não tenho muito conhecimento” 

“Não sei, mas gostaria que me explicassem” 

“Sei que tem, mas não sei quais” (Informações fornecidas 
pelas famílias entrevistadas). 

O desconhecimento dos direitos da pessoa idosa por parte da família 

entrevistada, por um lado, pode revelar a necessidade, ainda a ser esgotada, 

de um esforço de combate as violações sofridas na velhice e de fortalecimento 

do sistema de proteção social a população idosa. Por outro lado, indica a 

necessidade de informações a serem dadas à família no processo de 

envelhecimento, seja para compreender e lidar com o mesmo, seja para 

conhecer direitos relativos a uma etapa da vida que a família (no caso dos 

jovens e adultos) pode vir a vivenciar. 

No tocante ao conhecimento das pessoas idosas sobre seus direitos, a 

entrevista coletiva realizada, conforme foi exposto na metodologia, apontou 

para o pouco nível de informação a respeito. 

 “Eu queria ter o telefone do Conselho Tutelar dos Idosos” 

“Idoso tem prioridade” 

“Andamos no ônibus de graça” 

“Prioridade na fila” (Informações fornecidas por pessoas 
idosas). 

Verifica-se, a partir das informações fornecidas, a ausência da menção 

ao Estatuto do Idoso e sobremaneira de seu conteúdo. Questões 

imprescindíveis como direito à liberdade, o direito à saúde, que veda a 
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discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde, fornecimento gratuito de 

medicamentos, próteses e órteses, direito a acompanhante, desconto em 

atividades culturais e de lazer, enfim, uma gama de direitos que não foram 

mencionados. As informações ficaram restritas ao ter prioridade e ao transporte 

gratuito, quando o campo de direitos a esse segmento social é bem mais 

amplo. Outrossim, verificou-se o desconhecimento do órgão que controla e 

fiscaliza a política, isto é, o Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, referido por 

uma pessoa idosa como “conselho tutelar do idoso”.  

Embora mencionado por apenas 1 pessoa idosa, essa afirmação pode 

refletir o que vem ocorrendo nos debates políticos e da sociedade civil, a 

defesa prioritária para crianças e adolescentes, pois, elas se constituem “o 

futuro da Nação”. Esse é um discurso ideológico que oculta o interesse 

primordial da sociedade de classe, o interesse pela força de trabalho em 

potencial e não pelos que são considerados improdutivos. “Estes já deram o 

que tinha de dar” (BEAUVIOR, 1990). Contudo, se por um lado averiguou-se o 

pouco conhecimento das pessoas idosas em relação a seus direitos, por outro, 

pudemos perceber que os direitos mencionados referem-se a direitos ligados a 

questões imediatas relacionadas às pessoas idosas entrevistadas (gratuidade 

no transporte, prioridade na fila), o que talvez explique a não menção pelo 

desconto em atividades culturais, na proibição de discriminação de planos de 

saúde (pois o acesso a saúde das pessoas idosas entrevistadas é por meio da 

rede pública). 

Reforçar, ampliar, estimular o conhecimento no que tange aos direitos 

pela pessoa idosa constitui-se assim, tarefa necessária e urgente, na medida 

em que o seu pouco conhecimento favorece a negação, a violação e ameaça 

dos mesmos, o que justifica a criação/construção da rede nacional, a RENADI, 

proposta na 1º Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. 

A despeito da I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa 

referir-se a criação/construção de uma rede nacional, a RENADI trata-se de um 

esforço/intenção/interesse em organizar e articular profissionais e instituições 

que atuam de maneira isolada e, por vezes, sobrepostas nas questões 

relacionadas à pessoa idosa, de modo que seja estabelecido uma interface, 

uma intersetorialidade, uma interdisciplinaridade no atendimento a esse 
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seguimento da sociedade. Assim, a RENADI propõe que Instituições de Longa 

Permanência, Centros de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, 

Centros de Referência à Saúde da Pessoa Idosa, centros dia, promotorias e 

delegacias da pessoa idosa, conselhos de direito, grupos de convivência atuem 

conjuntamente, em rede, de modo que não haja fragmentação de ações, mas 

atenção integral desse segmento social. 

Utilizado no campo das ciências, enquanto um conceito teórico ou 

metodológico, a rede adquire significados distintos, segundo Domingues et al 

(2007). As autoras afirmam que: 

 a geografia a apresenta como redes territoriais e sociais urbanas; a 
administração analisa as redes organizacionais; a antropologia 
utiliza os conceitos de redes de vizinhança, de parentesco, de 
amizade; a sociologia discute rede como articulação política, 
ideológica ou simbólica (p.772). 

As autoras Domingues & Derntl (2008) esclarecem que o termo rede é 

utilizado “para se referir a um dado tipo de relação ou prática social” (p.10), 

pressupondo “articulação, intersetorialidade, transitorialidade e revelando uma 

forma de gestão mais flexível com maiores condições de participação” 

(MACIEL, 1997, p.90). 

No Brasil a rede de proteção e defesa de direitos da pessoa idosa é 

compreendida por conselhos de direitos, delegacias e promotorias, “hospitais, 

ambulatórios e consultórios médicos e de outras especialidades na área da 

saúde; por clínicas geriátricas, casas de repouso, asilos, centros-dia e, mais 

recentemente, unidades de apoio domiciliar” (NÉRI & SOMMERHALDER, 

2006, p.13). No entanto, considerando o contingente da população idosa, essa 

rede se apresenta insuficiente, sobretudo se considerarmos que a mesma se 

concentra nos grandes centros urbanos ou capitais, ficando a população idosa 

de áreas rurais ou municípios mais distantes sem acesso. 

Dentre a rede existente, a modalidade não-asilar de atendimento à 

população idosa, prevista pela PNI/1994, representou um importante avanço 

para o segmento social, uma vez que a partir de então, passa a ser oferecido, 

ao menos disposto legalmente, opções de atendimento distintas para uma 

etapa da vida vivenciada heterogeneamente e, portanto, com necessidades 

distintas.   
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2.3 – Uma abordagem sobre a modalidade de atendimento centro de 
convivência  
  

 

Até a década de 60, mais precisamente 1963 quando são criados os 

primeiros grupos de convivência pelo Serviço Social do Comércio – SESC, as 

pessoas idosas só dispunham da modalidade de atendimento institucional 

(asilar). Atualmente denominada Instituição de Longa Permanência para 

Idosos50 – ILPI, a Política Nacional do Idoso – PNI/94 definiu a modalidade 

asilar como  

 o atendimento, em regime de internato, ao idoso sem vínculo 
familiar ou sem condições de prover a própria subsistência de modo 
a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde 
e convivência social (art.3º do Decreto nº 1948 de 03.07.1996, 
2001).  

A autora Camarano (2007) em seu artigo “Instituições de longa 

permanência e outras modalidades de arranjos domiciliares para idosos” 

realiza uma esclarecedora abordagem, além de suscitar algumas reflexões 

pertinentes ao tema. Segundo a autora, os asilos representam a modalidade de 

atendimento mais antiga às pessoas idosas, entretanto, historicamente são 

vistas com resistência e preconceito em função do isolamento, inatividade e 

maus tratos vivenciados pelos que são atendidos em tais espaços. Essa forma 

de atendimento suscita a idéia de abandono, de solidão. Por outro lado, a 

autora apresenta discussões de outros autores que chamam a atenção para o 

fato de que viver com os filhos não é garantia de respeito, cuidados adequados 

e ausência de maus tratos. 

 O fato é que, em conseqüência de “transformações sociais e culturais, 

altos custos econômicos e resultados nem sempre positivos, propiciaram um 

questionamento dessa prática” (LEMOS & MEDEIROS, 2006, p.896). Assim, 

em 1963, a atividade de trabalho em grupos com pessoas idosas teve início no 

SESC São Paulo. Essa iniciativa surgiu a partir da preocupação com a situação 

e isolamento de pessoas idosas aposentadas do comércio que freqüentavam 

                                                 
50 A denominação Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPIs trata-se de uma adaptação do 
termo utilizado pela Organização Mundial da Saúde (Long-Term Care Institution), enquanto sugestão da 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG para expressar a nova função dos asilos que 
deixaram de integrar a rede de assistência social para integrar a de saúde (CAMARANO, 2007, p.175). 
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os núcleos do SESC. Portanto, tal instituição foi “pioneira no Brasil, com a 

criação de programas de atendimento não institucional para pessoas idosas” 

(SALGADO apud SANTANA SENA, 2002, p. 73). Seu surgimento é reflexo da 

carência de programas direcionados para a velhice, em uma época em que 

indivíduos gerontes não possuíam alternativas de combate ao isolamento 

social, uma vez que o “Estado preocupava-se apenas com o idoso 

institucionalizado” (HADDAD apud SANTANA &SENA, 2002, p.79). 

A respeito do surgimento do trabalho desenvolvido pelo SESC junto as 

pessoas idosas, o autor Assis esclarece: 

a atenção voltou-se para a população idosa a partir de sugestões de 
uma equipe de técnicos do SESC que viajou aos Estados Unidos e 
observou o trabalho que se fazia em centros sociais para idosos, no 
sentido de evitar a solidão e o desamparo... As evidências de que 
no Brasil... os problemas de marginalização social das pessoas 
idosas começavam a atingir proporções notáveis, levando o SESC  
a estender o atendimento aos aposentados do 
comércio...oferecendo aos participantes oportunidades de novas 
relações sociais e de manutenção da ocupação do tempo livre em 
atividades de lazer, além de poderem usufruir serviços essenciais, 
como alimentação, por exemplo, a custo compatível com suas 
condições econômicas (apud SANTANA & SENA, 2002, p.80).  

 Após a Implantação pelo SESC, o trabalho com grupo de pessoas 

idosas expandiu-se pelo território nacional, em especial quando a Previdência 

Social passou a desenvolver esse tipo de trabalho. Atualmente, grupos com 

pessoas idosas são desenvolvidos por instituições privadas e públicas.  

 Com a PNI/94 são propostas outras formas de atendimento a pessoa 

idosa. Apresentada na referida política como modalidade não-asilar de 

atendimento, a mesma compreende: 

Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do 
idoso, onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, 
recreativas, culturais, associativas e de educação para a cidadania; 
Centro de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia-Local 
destinado à permanência diurna do idoso dependente ou que 
possua deficiência temporária e necessite de assistência médica ou 
de assistência multiprofissional; Casa-lar: residência, em sistema 
participativo, cedida por instituições públicas ou privadas, destinada 
a idosos detentores de renda insuficiente para sua manutenção e 
sem família; Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao 
desenvolvimento, pelo idoso, de atividades produtivas, 
proporcionando-lhes oportunidade de elevar sua renda, sendo 
regida por normas específicas; Atendimento Domiciliar: é o 
serviço prestado ao idoso que vive só e seja dependente, a fim de 
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suprir as suas necessidades da vida diária. Esse serviço é prestado 
em seu próprio lar, por profissionais da área de saúde ou por 
pessoas da própria comunidade; outras formas de atendimento: 
iniciativas surgidas na própria comunidade, que visem a promoção e 
a integração da pessoa idosa na família e na sociedade (art. 4º da 
PNI do Decreto nº 1948 de 03.07.1996, 2001). 

 Além dessas modalidades outras formas foram previstas, a exemplo do 

que é explicitado na Portaria nº 73, de 10 de maio de 2001, da Secretaria de 

Estado de Assistência Social – SAS, conforme esclarecido por Diogo (2006, 

p.1066). Com a proposta de normatizar o funcionamento dos serviços de 

atenção às pessoas idosas no Brasil, além de definir parcerias, promover 

intersetorialidade e estimular a co-responsabilidade do governo, da sociedade 

e da família, segundo expresso por Diogo (2006, p.1066), a referida Portaria 

propõe as modalidades: Família natural, Família acolhedora, Residência 

temporária, República (Ibdem). 

 A Portaria supracitada ainda definiu três modalidades de instituições, 

conforme a especialização de atendimento, a saber: 

Modalidade I, instituição destinada a idosos independentes para 
atividades da vida diária (AVD)...; Modalidade II destinada a idosos 
dependentes e independentes, que necessitem de auxílio e de 
cuidados especializados e exijam controle e acompanhamento 
adequado de profissionais de saúde...;Modalidade III destinada a 
idosos dependentes que requeiram assistência total no mínimo em 
uma atividade da vida diária (AVD)... (Ibdem). 

 A despeito da previsão de tais modalidades, não foram encontradas 

evidências na literatura, nem a existência de estudos que indiquem terem sido 

implantadas tais modalidades, o que indicaria a lacuna do Estado na 

materialização de tais aspectos que compõem o atual sistema de proteção à 

velhice. Tais espaços, assim como as demais modalidades de atendimento 

não-asilar, encontram sua relevância na medida em que atenderiam demandas 

e necessidades da população idosa, sem, que houvesse a perda do convívio 

comunitário e familiar, assim como também um apoio à família que possuísse 

alguma dificuldade em prestar apoio à pessoa idosa, nos casos em que se 

fizessem necessário. 
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A experiência do Centro de Convivência de Idosos Francisco Azevedo de 
Vasconcelos da Prefeitura do Município de Igarassu 
 

O Centro de Convivência de Idosos Francisco Azevedo de Vasconcelos, 

também denominado C.C.I, constitui parte integrante do Programa de Apoio à 

Pessoa Idosa – API, vinculado a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento 

Social e Cidadania – STDSC. O API se concretiza através do centro de 

convivência e do Grupo de Convivência de Idosos51. O grupo é denominado 

Paz na Terceira Idade e localiza-se em Cruz de Rebouças, possuindo 100 

idosos inscritos, mas participando 70 aproximadamente. Funciona em um turno 

pela manhã ou tarde 04 dias por semana, tendo em sua equipe profissionais de 

Serviço Social, Psicologia e Geriatria, sendo tal grupo, assim como o centro de 

convivência, mantido pela prefeitura.  

O Centro de Convivência de Idosos Francisco Azevedo de Vasconcelos, 

localizado na Avenida Santina Gomes, nº 31 – Centro, foi fundado em 06 de 

fevereiro de 1998, constituindo-se como instituição filantrópica sem fins 

lucrativos, resultado da luta idealizada pelo Sr.º Francisco Azevedo e que deu 

origem ao nome da instituição.  Sua manutenção é realizada pela Prefeitura de 

Igarassu com reduzido apoio financeiro do governo federal que repassa o valor 

per capita de R$ 10, 81. Atende a meta de 50 idosos com idade a partir de 60 

anos, em regime de 07 horas diárias de segunda à sexta-feira, dispondo de 

uma equipe técnica multidisciplinar composta de Educador Físico, Geriatra, 

Psicóloga, Pedagoga e Técnica de Enfermagem, tendo ainda outrora composto 

a equipe uma Assistente Social e Fonoaudióloga. O quadro administrativo é 

formado por duas Cozinheiras, 02 Auxiliares de Serviços Gerais, 02 Guardas 

Municipais, 02 Auxiliares Administrativos, Diretora e um Motorista. 

Concernente às atividades desenvolvidas pelo Centro, este promove 

atendimento médico, psicológico, de enfermagem, visitas domiciliares, 

                                                 
51 É oportuno salientar que embora não haja uma definição precisa se grupo e centro de convivência são 
formas distintas ou não de atendimento a população idosa (em algumas discussões sobre velhice as 
mesmas comparecem como sinônimo, em outras como algo distinto), entendemos que as referidas formas 
de atendimento possuem distinção. Assim, um grupo de pessoas idosas se constitui na 
associação/agrupamento de um conjunto de pessoas com um traço e objetivo em comum, reunidos em 
espaços diversos, como associações comunitárias, clubes de mães, paróquias de igreja, etc., assim como 
são outros grupos, a exemplo de grupos de mulheres, grupos de adolescentes. Um centro de convivência é 
um lugar proposto/criado exclusivamente para essa especificidade, para um objetivo determinado. 
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encaminhamentos (para resolução das demandas levantadas, a exemplo de 

requerimento para o BPC, retirada de documentação, etc.), trabalhos manuais 

(tapeçaria, bordados, pintura em tecidos, etc.), passeios turísticos e de lazer,  

reuniões com familiares, três refeições diárias balanceadas (café da manhã, 

lanche, almoço e fruta de sobremesa), cujo cardápio é organizado por uma 

Nutricionista da Prefeitura. São desenvolvidas ainda, atividades pedagógicas, 

mediante parceria com a Secretaria de Educação que cede uma professora 

para diariamente ministrar aulas para exercício de leitura e escrita, discussão 

de temas sócio-educativos, organização de festividades comemorativas, como 

carnaval, São João, etc. Buscando incentivar as pessoas idosas a saírem do 

sedentarismo, são desenvolvidas também atividades físicas, sob orientação do 

Educador Físico.  

A inclusão no centro de convivência é realizada a partir do critério de 

renda (até 1 salário mínimo), além da disponibilidade de vaga cujo limite de 

atendimento é de 50 pessoas idosas, haja vista que o desligamento se dá por 

desistência espontânea (o que já ocorreu em razão de desentendimento entre 

pessoas idosas) ou em caso de óbito (o que também já ocorreu). 

No tocante a finalidade do centro de convivência, para a família 

pesquisada52 o mesmo constitui um espaço de bem-estar à pessoa idosa,  

possibilitado por meio da proteção oferecida, de apoio, motivação, 

desenvolvimento de atividades (sejam elas educativas, culturais, físicas, etc., 

conforme exposto anteriormente) e conseqüente otimização do seu tempo livre, 

além de aprendizado, entretenimento e convivência, possibilitando com isso o 

combate a solidão. Isto pode ser constatado nas falas das famílias 

entrevistadas, conforme segue:  

“Para dar uma força. Trouxe animação para ele (pessoa 
idosa).” 

“Dar mais atenção aos idosos que muitas vezes não 
encontram com familiares por conta do trabalho.” 

 “Serve para eles se distraírem, fazerem novas 
amizades...aprenderem coisas novas.”  

“Para os velhos viverem um pouco melhor, podendo 
conversar. É uma melhora de vida, tanto pra gente que fica 

                                                 
52 Dados oriundos da questão ‘Em sua opinião, para que serve o Centro de Convivência?’. 
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em casa quanto para eles que saem.” (Resposta de algumas 
famílias ) 

Dentre as ilustrações apresentadas acima é possível observar na última 

fala, que no caso dessa família, ampliou-se o entendimento do centro de 

convivência enquanto espaço de bem-estar não apenas para a pessoa idosa, 

sendo o mesmo percebido como um espaço que gera “benefícios” também 

para a própria família. Esta compreensão — que o atendimento promovido pela 

instituição contribui tanto para a pessoa idosa como para a família — todavia 

não expressa a totalidade da família pesquisada, mas uma parte dela, 

conforme se verifica a seguir53: 

“ Quando ela (pessoa idosa) vai para o centro (de convivência) 
eu vou ao médico, resolver coisas e eu não fico preocupada, 
pois ela está protegida. Não preciso fazer as coisas correndo. 
É bom para eles e para a família”. 

“Contribui, pois quando ele (pessoa idosa) está em casa fica 
estressado, querendo conversar e a gente que é dona de casa 
não tem tempo”.  

“Me ajuda muito, pois ajuda como conviver com o idoso, pois é 
difícil”. 

“ Ela melhorou bastante, a convivência com os netos, o genro 
melhorou”.  

“Ela (pessoa idosa) ficou menos estressada depois que veio 
pra cá (centro de convivência), ela está bem melhor”. 

“Demais. Com a alimentação que já sobra para outro em casa 
e na parte da saúde (terapia, ginástica, médico”).(Resposta de 
algumas famílias ) 

Particularidade da família, no entanto, não conseguiu, talvez pela 

escolaridade que possui e/ou por ter pouca ou nenhuma informação sobre o 

processo de envelhecimento, compreender os reflexos no cotidiano familiar 

gerados por um atendimento institucional que gere bem-estar para a pessoa 

idosa.  

A família, todavia, avalia54 satisfatoriamente o trabalho desenvolvido 

pelo Centro de Convivência, sendo o mesmo reconhecido como importante 

para seus membros idosos em função da qualidade do atendimento promovido. 

                                                 
53 Dados oriundos da questão ‘Para o dia-a-dia da família o atendimento promovido às pessoas idosas 
pelo Centro de Convivência contribui de alguma forma?Em caso afirmativo, de que forma?’. 
54 Dados advindos da questão ‘ O que você acha do trabalho desenvolvido pelo Centro de Convivência?’. 
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 “O atendimento daqui é ótimo. Ele (pessoa idosa) se sentia 
inutilizado e hoje participa de atividades, fez amizade. 

“É muito bom. Tem médico, há um bom tratamento com os 
idosos. Alguns remédios são oferecidos.” 

“Acho muito bom, pois ela (pessoa idosa) gosta e se ela gosta 
eu (filha) também acho bom”. (Resposta de algumas famílias ) 

A despeito da totalidade da família não ter conseguido compreender que 

o centro de convivência se constitui tanto como apoio à pessoa idosa quanto à 

família, as mudanças geradas no comportamento da pessoa idosa (tornando-a 

mais sociável, favorecendo um melhor convívio), o acesso dela a cuidados de 

saúde diários (prevenindo com isso o aparecimento de doenças e/ou mesmo 

diminuindo sua ocorrência, o que é benéfico tanto para a pessoa idosa como 

para a família), a disponibilidade do tempo que a família passa a ter para 

gerenciar melhor as atividades diárias, expostas nas falas das famílias 

pesquisadas, são elementos que evidenciam que a modalidade de atendimento 

não-asilar centro de convivência se apresenta como um mecanismo de apoio 

não apenas para a pessoa idosa, mas também à família. 
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3.1 – Compreensões de famílias e de pessoas idosas sobre velhice 
 
 

O meu corpo, que afinal não se alheia. 
É meu sim, minha praça do prazer, 

com suas dores, seus limites novos, 
seu modus operandi, seu modus 

vivendi. (DANIEL apud PY,2006, p.98)  
 

 Pensar a velhice na sua totalidade requer inscrevê-la na unidade da 

subjetivação e da objetivação que a conformam. Considerar a velhice apenas 

sob um desses pólos, e não na interdependência deles, nega a complexidade 

da questão e, sobremaneira, limita sua apreensão, sendo necessário, portanto, 

dialogar com os distintos sentidos que acompanham a velhice humana. 

Compreender esse sentido, por sua vez, “de que se reveste a velhice no seio 

de uma sociedade coloca toda essa sociedade em questão, uma vez que, 

através dela...” (BEUAVIOR, 1990, p.16) é possível desvendá-lo. A sociedade, 

por meio da atitude e da ideologia destina o lugar do velho. 

Sobre atitude, aludimos à discussão desenvolvida pelas autoras 

Cachioni e Resende (2006), além de Néri (2007), em função da consistência 

teórica e crítica que possui a abordagem de tais autoras. 

A noção de atitude é apresentada “como predisposição socialmente 

aprendida para o comportamento” (CACHIONI & RESENDE, 2006, p. 973), 

bem como “avaliação de indivíduos e grupos em relação a objetos sociais, para 

as quais concorrem processos afetivos e cognitivos organizados em sistemas 

implícitos que orientam ações” (ASCH, 1971 apud NÉRI, 2007, p. 35). Esse 

componente cognitivo refere-se, segundo Cachioni e Resende (2006), a 

conhecimentos e crenças formados por elementos como conceitos, 

preconceitos e estereótipos que são compartilhados com outras pessoas. Os 

conceitos podem ser intuitivos, pautados por regras, relacionar-se a teorias ou 

referir-se a percepções parciais, distorcidas, supersimplificadas, o que favorece 

o aparecimento do preconceito, gerado pelo desconhecimento ou 

desconsideração do grau de generalização, e dos estereótipos. Os estereótipos 

por sua vez são modelos firmes (rígidos) em que características de um grupo 

de indivíduos são selecionadas como se fossem os únicos atributos definidores 

de seus membros. 
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É essa estrutura de conhecimento que, de acordo com Cachioni & 

Resende (2006), possibilita afirmações como velhice sinônimo de doença, 

velhice é a melhor idade da vida, que todos os velhos são sábios ou considerar 

que a população idosa é uma categoria homogênea. 

 

A heterogênea experiência do envelhecer 

 

Embora o envelhecimento seja um processo constitutivo e intrínseco ao 

ser humano, a experiência de vivenciá-lo assume distintas conotações e 

características, já que mesmo órgãos e estruturas do organismo humano 

possuem um ritmo diferenciado de envelhecimento (BORGES, 2000, p.25). 

Peixoto (2004) esclarece que alguns envelhecem mais rapidamente do que 

outros e que este processo não é vivido do mesmo modo, pois o 

envelhecimento está associado “às formas materiais e simbólicas que 

identificam socialmente cada indivíduo. O processo de envelhecimento é, 

assim, diferenciado segundo o grupo social e o sexo a que pertencemos” (p. 

09), recebendo desse modo “significados distintos, dependentes do sistema 

simbólico de cada cultura...” (BARROS, 2004, p.13). 

Além do sistema simbólico de cada cultura, a velhice é determinada pelo 

modo de organização econômica da sociedade. Sob tal perspectiva, Borges 

(2000) tece relevantes considerações. Citando Debert (1998), Borges (2000) 

afirma que o capitalismo, para atender suas necessidades de produção e 

reprodução, organizou as etapas da vida, moldando com isso, diferentes 

comportamentos para as idades (p.21). Nessa direção pondera Beauvior 

(1990):  

[se] os velhos...manifestam as mesmas reivindicações que os 
jovens, eles escandalizam; neles, o amor, o ciúme parecem odiosos 
ou ridículos, a sexualidade repugnante...Devem dar o exemplo de 
todas as virtudes. Antes de tudo, exige-se deles a serenidade 
(p.10). 

Nessa direção, Barros (2004) revela a compreensão do envelhecimento 

para a classe trabalhadora, expressa a partir da frase comum “tenho o corpo 

gasto”, compreensão, todavia que será diversa para uma pessoa idosa que 

envelheça sob outra condição de vida, pois “não é para todas as classes que o 
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envelhecimento promove isolamento, exclusão das relações sociais, do espaço 

público, do mundo produtivo, político, artístico...”(TEIXEIRA, 2008, p.30).  

A velhice é demarcada ainda pela perspectiva de gênero. Nesse sentido, 

Barros (2006) esclarece que homens e mulheres envelhecem diferentemente. 

Ou seja, é no corpo feminino que há um maior investimento médico e estético 

(remédios, reposições hormonais, cirurgias, etc.) no controle dos sinais 

corporais do envelhecimento. Outrossim, para mulheres socializadas nas cinco 

primeiras décadas do século XX, o que significava serem donas de casa, 

submissas aos maridos, a velhice e viuvez representam a conquista de 

liberdade. Os dados estatísticos brasileiros informam que a velhice assume o 

traço predominantemente feminino, havendo uma proporção substancial de 

idosas em relação a idosos, conforme já foi exposto no primeiro capítulo.  

Para Peixoto (2004) algumas pessoas terão maior preocupação do que 

outras com as marcas corporais trazidas pela velhice (rugas, cabelos brancos, 

etc.), isso porque a velhice pode ser compreendida “como constante e 

inacabado processo de subjetivação” (LOPES, 2007, p.141), assim como 

também acrescentaríamos, de objetivação. 

Em uma sociedade cujas relações sociais são desiguais não é possível 

homogeneizar uma categoria populacional, uma vez que o envelhecimento está 

associado também às condições de vida e de trabalho, o que faz com que “não 

se viva e não se envelheça como iguais numa sociedade essencialmente 

desigual, dadas as relações sociais capitalistas” (BORGES, 2000, p.15). A 

autora Teixeira (2008) também compartilha das idéias de Borges (2000) e 

afirma que:  

O envelhecimento não é uma realidade vivida igualmente por todos os 
indivíduos, suas particularizações e configurações são definidas segundo as 
condições materiais de inserção dos sujeitos no movimento da produção e 
reprodução sociais, processos que imprimem estatutos diferenciados à 
velhice... (p.16). 

Debert (2007) também trata da questão e afirma que não se pode 

pensar no envelhecimento como uma experiência homogênea. Segundo a 

autora, há um consenso entre os teóricos de que o século XX testemunhou 

várias transformações na experiência de envelhecimento. Citando Guillemard 

(1989), Debert (2007) aponta as associações feitas à velhice em três períodos. 
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No primeiro, compreendido entre 1945 a 1960, a velhice era associada à 

situação de pobreza, imagem possibilitada pela identidade de condições às 

pessoas idosas produzidas com a generalização do sistema de 

aposentadorias. O segundo, entre 1959 a 1967, a velhice passa a ser 

associada à idéia de solidão e marginalidade, sendo o campo privilegiado da 

intervenção as novas práticas de lazer, as férias e os serviços especiais de 

saúde. O terceiro período  

“é caracterizado pela idéia da pré-aposentadoria que implica a 
revisão da idade cronológica própria à aposentadoria. Uma nova 
sensibilidade é produzida em relação à velhice, que passa a ser 
definida como o momento em que o trabalho é ilegítimo” (p.45). 

O envelhecimento é, pois, determinado por fatores biológico, econômico-

social, psicológico, existencial, é processo “multicausal e multidiferenciado” 

(BORGES, 2000, p.23), portanto uma experiência heterogênea que não 

comporta preconceitos, nem atitudes negativas que resultam em 

supergeneralizações como a afirmação que velhice é sinônimo de doença. 

O preconceito etário em relação às pessoas idosas pode ser baseado, 

segundo Néri (2007), na compassividade e no preconceito positivo. A autora 

esclarece que atitudes compassivas podem realçar a dependência e 

incapacidade de pessoas idosas, além de acarretar a defesa de práticas 

paternalistas e políticas protecionistas que contribuem para instalar, manter e 

fortalecer a dependência mesmo na ausência de incapacidade. E continua a 

autora: 

Políticas sociais protecionistas podem incentivar e fortalecer 
atitudes negativas em relação aos idosos, principalmente em 
sociedades nas quais prepondera a desigualdade social em que os 
mais jovens não têm direitos atendidos, como a brasileira. [...] longe 
de ajudar os idosos, os estereótipos compassivos podem contribuir 
para a criação e o fortalecimento de novas avaliações negativas... 
(p.38). 

O preconceito positivo, acrescentado na análise das atitudes em relação 

à velhice, por Palmore (1990), apontou os danos que podem ser causados à 

pessoa idosa por tal forma de preconceito (a exemplo de acreditar que tem 

mais problemas de memória do que de fato possui e, sentir-se inferiorizada), 

bem como o mascaramento de avaliações negativas que esse tipo de 

preconceito pode gerar. De acordo com o autor: 
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considerar todos os idosos sábios esconde... um compromisso pretensamente 
positivo com os velhos que não condiz com a realidade. [...] se considerarmos 
que a natureza da sabedoria atribuída aos velhos é ser composta de 
conhecimentos estáticos e pertencentes ao passado, e não a de servir para 
lidar com os desafios do presente, chegaremos à conclusão que essa 
atribuição serve para alijar os idosos das decisões (apud CACHIONI & 
RESENDE, 2006, p.974). 

 Ao velho e à velhice são atribuídos assim, um conjunto de significados 

que compõem o imaginário social que criam, reforçam e reproduzem idéias e 

atitudes que segundo Néri (2007) são socialmente aprendidas ao longo de toda 

a vida, a partir da convivência com pessoas idosas, com nossa própria velhice 

e a partir da observação mediada pela literatura, cinema, TV, propaganda, etc. 

 Discorrer sobre atitudes na velhice requer a inclusão de um conceito que 

também permeia essa etapa da vida, a saber: o estigma. 

 

Estigma e identidade na velhice 

 

 Autor de referência no estudo sobre estigma, Goffman (1982) esclarece 

que o termo foi criado pelos gregos e se referia à sinais corporais com o 

objetivo de evidenciar alguma coisa má ou extraordinária sobre o status moral 

de quem os apresentava. Na era cristã o termo absorve novos significados 

referindo-se a sinais corporais relacionados tanto à graça divina como a 

distúrbios físicos. Nos dias atuais, semelhante ao sentido original, o estigma 

representa “um atributo de natureza profundamente depreciativa imposto à 

determinadas pessoas” (GOFFMAN, 1982 apud SANTANA & SENA, 2002, 

p.63). 

 À luz da discussão desenvolvida por Goffman (1982), que identifica 

vários tipos de estigmas, o autor Ferrigno (2002) realiza uma abordagem 

acerca do estigma na velhice, ressaltando aquele relativo às mudanças físicas 

e a conseqüente aparência que algumas pessoas idosas assumem. O autor 

alude também ao estigma advindo da aposentadoria, uma vez que a partir 

desse período o indivíduo passa a ser considerado inativo (apud SANTANA & 

SENA, 2002). 
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A idéia de ativo e inativo econômico, contudo, emerge como exigência a 

ser construída na e pela sociedade industrial, como forma de determinar como 

as idades vão sendo ajustadas para a produção (BELO, 1990 apud BORGES, 

2000, 21). Ou seja, crianças, velhos, incapacitados fisicamente, excluídos 

estão na categoria inativos, enquanto aqueles em idade não produtiva. Na 

categoria ativo, estão aqueles em idade produtiva, inseridos no mercado do 

trabalho. “A relação com o trabalho produtivo/lucrativo passa a ser, então, um 

demarcador da etapa de vida” (BORGES, 2000, p.22). Para ratificar essa idéia 

é válido citar a afirmação de Beauvior (1990) em que numa economia baseada 

no lucro, a qual toda a civilização está subordinada, “o material humano só 

interessa enquanto produz” (p.13). 

Por outro lado, em uma sociedade guiada pelo lucro e pela cultura de 

consumo, o capital inventa novas formas de expandir sua acumulação, 

“recuperando” parcela dos inativos que não mais “contribuem” para a referida 

acumulação. Ou seja, se a população idosa não mais é parte desse processo, 

pois deixou de produzir, parcela da mesma foi descoberta como consumidora 

(veja os programas de turismo com pacotes de viagens direcionados a uma 

parcela da população idosa), voltando a estar, desse modo, vinculada à 

estrutura produtiva, entendida como unidade-consumo. A velhice, na sociedade 

capitalista, portanto, constitui-se questão social, uma vez que se relaciona ao 

processo de produção reprodução.   

Ainda tratando da aposentadoria, a realidade brasileira, exige uma 

análise criteriosa quando o assunto diz respeito à saída do mundo do trabalho, 

haja vista que nem todos os casos significa de fato a interrupção da atividade 

laborativa. Esta idéia pode ser ratificada com a reflexão feita por Teixeira 

(2008): 

Quase 50% dentre os idosos e um terço entre as idosas ainda 
trabalha, em piores situações de trabalho, sem carteira profissional, 
quando inseridos no mercado formal. Geralmente, porém esses 
idosos situam-se no setor informal ou de subsistência, em trabalhos 
por conta própria, autônomos, em atividades agropecuárias e 
comércio, realidade comum aos mais pobres. [...] Assim, nem o 
envelhecimento marginalizado pelas restrições nos papéis sociais 
(produtivos e familiares), que geram depressão, solidão...tão 
propagados por uma parte da gerontologia, nem o seu inverso, do 
envelhecimento como a melhor fase da vida, idade do 
prazer...caracterizam o envelhecimento dessa fração... (p.303). 
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Em uma sociedade na qual a vida humana só tem valor se vinculada a 

estrutura produtiva, o estigma sinaliza para os interesses ideológicos que 

circunscrevem tal idéia. Ou seja, se materialmente o estigma expressa as 

relações dominação do trabalho, por outro lado, o estigma aponta para a 

dificuldade das sociedades em lidar com o diferente. Uma dificuldade que é 

perpetuada ao longo das gerações e que resulta na construção e consolidação 

de conceitos que negam uma condição humana, isto é, a velhice. É oportuno 

ressaltar que o indivíduo estigmatizado pode incorporar o atributo negativo à 

sua identidade, causando-lhes muitas vezes uma experiência de sofrimento e 

solidão.  

A respeito do tema Santana & Sena (2002) esclarecem que o conceito 

foi construído pela psicologia a fim de compreender o processo do sujeito, que 

lhe permite apresentar-se ao mundo e reconhecer-se como ser único. A 

identidade se caracteriza desse modo como: 

Sistema de sentimentos e representações de si, isto é, um conjunto 
de características físicas, psicológicas, morais, jurídicas, sociais e 
culturais, a partir das quais a pessoa pode definir-se, ou a partir das 
quais o outro pode defini-la, situá-la ou reconhecê-la (TAP apud 
SANTANA & SENA, 2002, p.65). 

A despeito da identidade se referir a um processo de formação do eu-

individual, a mesma não está dissociada do coletivo, pois a existência de uma 

pessoa como ser individual é indissociável de sua existência social, dado o 

processo de interação que o ser humano vivencia desde o nascimento. A 

identidade social e a individual estão relacionadas. 

Para Oliveira (1976) a identidade social tem um conteúdo de 

comunicação na medida em que supõe relações sociais e um código de 

categorias para orientar um desenvolvimento dessas relações. A sociedade 

vem assim dimensionada no contexto das relações sociais, consistindo em 

formas classificatórias que organizam as inter-relações de indivíduos e grupos 

(apud SANTANA & SENA, 2002, p.66). Portanto, 

pensar na velhice em termos de identidade social possibilita 
perceber que a velhice é uma classificação, uma atribuição por 
parte da sociedade, uma auto-atribuição concomitante à identidade 
etária, separando e arrumando os indivíduos em um parâmetro de 
idade (BARROS, 2007, p.130). 
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 Assim como a identidade social, a identidade individual sofre mudanças 

que pode resultar em uma crise identitária. Tal crise se configura em um 

processo de mudanças contínuas ocorridas de maneira intensa e confusa, 

constituindo-se, todavia, enquanto um momento importante na busca pela 

redefinição do modo de ser do indivíduo. Na velhice essa crise também pode 

ser vivenciada, sendo um dos fatores que contribui, para tanto, os estigmas e 

preconceitos atribuídos ao envelhecer, o que, muitas vezes dificulta a aceitação 

da velhice e, por conseguinte, de si mesmo.  

A aceitação de si mesmo, do curso da vida, a busca por vivências de 

experiências válidas que imprimam sentido a vida, assim como a redefinição de 

valores individuais e sociais, pode contribuir para a construção de uma imagem 

positiva, cujo cenário contemporâneo encontra-se mais favorável para 

aceitação dessa imagem.  

 É oportuno salientar que reconhecemos que a velhice não é associada 

apenas com atributos negativos. Néri (2007) afirma que foram criadas novas 

expectativas do que é ser velho, o qual não segue o mesmo modelo de seus 

pais e avós e se declara satisfeito com a vida, o que é “positivo para a 

construção social da velhice, porque sinaliza para a sociedade, que há outras 

formas de envelhecer, mais positivas do que antigamente” (p.40).  

Essa realidade adquire força ainda com a visibilidade social da 

população idosa causada pelo envelhecimento populacional e pela emergência 

de instituições que se posicionam em defesa de direitos desse segmento 

populacional. O cenário mais favorável para a velhice é confirmado a partir dos 

dados trazidos por Néri (2007) em que a autora assevera que “um número 

comparável de pessoas idosas e não idosas afirmaram que é melhor ser idoso 

hoje do que há 20 ou 30 anos...” (p.40).   

Todavia, Néri (2007) e Lopes (2007) afirmam que pesquisas apontam a 

velhice ainda sendo associada predominantemente a atributos negativos, isto 

é, 37% dos entrevistados, em uma pesquisa realizada, vêem as pessoas 

idosas como incapazes ou inúteis e 15% como ultrapassadas (LOPES, 2007, 

p.145). Os dados apresentados por Venturi & Bokany (2007) confirmam esse 

dado. Segundo os autores, 62% de pessoas não idosas e de 58% de 
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indivíduos idosos participantes de uma pesquisa, afirmaram que doenças ou 

debilidades físicas são o principal sinal de que a velhice chegou (p.25). Essa 

perspectiva de compreensão pode ser confirmada ainda pelos dados expostos 

a seguir em que fica evidenciado a predominância da percepção negativa em 

envelhecer. 

 

Gráfico 10 – Mais coisas boas ou ruins em ser idoso  

  

 

Desse modo, tanto jovens como os adultos e pessoas idosas acreditam 

que há “mais coisas ruins do que boas” em ser velho, embora seja possível 

observar que os jovens apresentaram uma percepção negativa mais baixa em 

relação a dos adultos. Outrossim, é possível verificar de igual forma que no 

caso das pessoas que vivenciam a velhice de fato (dentro do período etário 

estabelecido como tal) houve uma sensível diminuição de percepção negativa 

em ser velho em relação ao grupo adulto, havendo inclusive aumento — ainda 

que mínimo — da compreensão de “coisas boas” em ser velho, assim como da 

opção ambas (existem “coisas boas e ruins”) e até mesmo da opção “não tem 

diferença em ser idoso”. 

Apesar das pesquisas apontarem para a predominância de atributos 

negativos em relação à velhice, o fato desta situar-se no campo das 

ambigüidades, bem como ser possível observar contemporaneamente a 
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formação de uma outra imagem, compartilhamos com as autoras Cachioni & 

Resende (2006) que afirmam haver hoje no Brasil a convivência de 

composições e expectativas diversas acerca da velhice, consoantes com as 

diferentes possibilidades inerentes às experiências individuais e sociais de 

envelhecimento, o que se demonstrou coerente com a compreensão da família 

pesquisada sobre velhice. 

Nesse sentido, compassividade, preconceito positivo, atributos negativos 

foram os elementos presentes no entendimento que a família possui em 

relação à velhice55. Para a família pesquisada a velhice representa fragilidade, 

necessidade de cuidados, de atenção, verificando-se também a sua 

infantilização. 

“É mesmo que uma criança. Tem que ter cuidado, pois são 
muito frágeis”. 

“Uma pessoa que precisa de atenção da família.” (Respostas 
de famílias pesquisadas).  

É oportuno salientar que tal compassividade da família foi uma 

compreensão ocorrida mesmo no caso em que se afirmou que a condição de 

saúde da pessoa idosa com quem reside é de autonomia. 

À velhice, são associados também atributos negativos, sentimentos de 

finitude, de tristeza, em que, as pessoas que se encontram nessa fase da vida 

são implicantes, sem futuro. 

“A pessoa fica velha...é a pior fase da vida.” 

“...é o ponto final de tudo.” (Respostas de famílias 
pesquisadas).  

Quando a velhice não foi entendida sob a perspectiva dos atributos 

negativos, o que compareceu foi o preconceito positivo e a individualização 

dessa etapa da vida. Ou seja, a velhice é uma “coisa boa, bonita” (Respostas 

de famílias pesquisadas), mas não deve haver referência à nomenclatura 

velho, pois “não existe velhice, mas sim idoso” (Respostas de famílias 

pesquisadas). A família desconsiderou que a velhice é multideterminada por 

aspectos diversos e, portanto contrariamente ao que pensou, o modo de 

                                                 
55 Dados advindos da questão ‘Para você o que é velhice?’. 
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vivenciá-la não pode ser uma “responsabilidade” exclusiva do indivíduo, a 

exemplo da afirmação “o viver do idoso é o idoso quem faz”.   

Se por um lado a busca por experiências que dêem sentido a vida, a 

atenção a saúde, entre outros fatores, repercutem na forma como a velhice 

será vivida, por outro, as condições de inserção dos sujeitos para se reproduzir 

socialmente também é definidora dessa etapa da vida. Ou seja, em uma 

sociedade em que a existência humana é limitada à sobrevivência, com altos 

índices de desigualdades sociais, pobreza, com acesso às políticas sociais 

(educação, saúde) pela via do mercado, deixando de fora, conseqüentemente, 

um contingente populacional que acessa serviços de baixa qualidade, quando 

consegue acessá-los, a velhice não pode ser uma responsabilidade 

exclusivamente individual.  Como afirma Beauvior (1990),  

a luta de classes determina a maneira pela qual um homem é 
surpreendido pela velhice; um abismo separa o velho escravo e o 
velho eupátrida, um antigo operário que vive de pensão miserável e 
um Onasis (p.17).   

 Em apenas um caso a família compreendeu a velhice como parte do 

processo natural e inerente do ser humano em que “todo mundo vai ter que 

passar; é o ciclo da vida” (Respostas de famílias pesquisadas). Embora esta 

fala, apresentada pela família, sinalize uma compreensão mais clara sobre 

velhice, a mesma não se incluiu nessa etapa da vida. As famílias não 

conseguiram se vê vivenciando esse essa etapa da vida, isso porque “a velhice 

é uma coisa que só concerne aos outros” (BEAUVIOR, 1990, p.12). Não 

conseguimos ver nos velhos nossos semelhantes (Ibdem). Assim, 

compreender que a velhice não é algo que pertence ao outro, mas a si mesmo, 

pode se constituir como importante mecanismo de revisão de concepções, de 

atitudes e construção de novas formas de se relacionar às pessoas idosas.    

Alguns elementos que compareceram na concepção da família 

pesquisada acerca da velhice, também se fizeram presentes na forma que tal 

etapa da vida é compreendida pelas pessoas idosas residentes com a referida 

família. 
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 Constituído por 09 informantes56, o grupo de pessoas idosas que 

participou da entrevista coletiva foi composto de 07 mulheres e 02 homens, 

com faixa etária entre 60 a 80 anos, todos com renda no valor de 1 salário 

mínimo57,  à  exceção de uma pessoa idosa que possui um renda um pouco 

inferior a 1 salário. A origem da renda advém de pensão por morte, do Funrural 

ou de aposentadoria, sendo esta última a situação predominante. A 

escolaridade encontrada evidenciou um dos grandes problemas averiguados 

na velhice, isto é, o pouco tempo de estudo, sendo verificada a existência de 

02 pessoas idosas não alfabetizadas, 05 com o ensino fundamental I 

incompleto (1ª à 4ª série), 01 com o ensino fundamental II incompleto (5ª à 8ª 

série) e 01 pessoa idosa não soube informar sua escolaridade. 

Para as pessoas idosas pesquisadas, a idéia de finitude, de 

infantilização, mas, sobretudo as limitações corporais, as restrições na 

independência, foi o que delineou a concepção de velhice.  

“É o fim.” 

“Eu fico feliz, por que já passei minhas fases, agora é hora de 
brincar.” 

“Com 20 anos é mais diferente dos 60, vai se desgastando as 
células.” (Respostas das pessoas idosas entrevistadas). 

 A família e seus membros idosos compreenderam a velhice 

predominantemente sob a perspectiva da dimensão biológica, e com foco nas 

perdas, desconsiderando as outras dimensões inerentes a essa fase da vida e 

necessária para sua compreensão.  

No tocante a perdas atribuídas à velhice, Py (2006) faz importantes 

esclarecimentos a serem considerados na discussão de alguns atributos a essa 

etapa da vida. Segundo a mesma, contrariamente a maioria dos animais, o ser 

humano nasce com a imprescindível necessidade do cuidado. Nesse sentido a 

autora afirma que:  

O ser humano sofre perdas desde o nascimento, a começar pela 
perda do “paraíso uterino”. Perdas vivida na infância, na juventude e 
na maturidade sempre dinamizaram o seu campo de possibilidades 
de aquisições novas, segundo uma trajetória de elaboração psíquica 

                                                 
56 Considerando o tamanho da amostra, entendeu-se não haver a necessidade dos dados relativos ao perfil 
dos entrevistados serem apresentados mediante representação gráfica, mas apenas em disposição textual. 
57 À época, com o valor de R$ 415,00. 
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a partir do que foi perdido. Isso quer dizer que as perdas apesar de 
irreversíveis, não significam, necessariamente, um término, uma vez 
que podem sempre estar gerando aquisições (2006, p.109). 

Ao compartilhar com essa idéia não queremos incorrer em preconceito 

positivo, mas demonstrar que analisar a velhice apenas sob a ótica da perda, 

do biológico, como ocorreu com a família pesquisada e com as pessoas idosas 

entrevistadas, é ter um entendimento parcial e simplista em relação a 

complexidade da vida. Assim, pensar o indivíduo que vivencia a velhice exige a 

priori — sob o risco de uma análise imprecisa, equivocada, que gera uma 

imagem distorcida e favorecedora de atitudes negativas — o entendimento de 

que envelhecer é uma experiência heterogênea determinada por questões 

genéticas, assim como também e, sobremaneira, pelas condições objetivas de 

existência, expressas pelos aspectos necessários para a reprodução social, 

isto é, educação, habitação, saúde, trabalho, previdência social, enfim, por 

políticas públicas que possibilitem um processo de envelhecimento com 

qualidade. 

Em face disso, é necessário que a família, assim como a sociedade, 

compreenda o processo de envelhecimento, haja vista que de fato o mesmo 

produz mudanças, nem sempre simples e fáceis, para o indivíduo que a 

vivencia, mas também para o restante do grupo familiar. Essas mudanças 

requerem um processo de aprendizagem para lidar e conviver com essa etapa, 

pois viver em grupo pode conter experiências que propiciem limites e 

possibilidades. 
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3.2 – Limites e possibilidades na relação entre família e pessoa idosa 
 

 

Os processos educacionais de 
mudanças baseiam-se na repetição e 
no longo prazo. O que uma criança 
não recebe raramente poderá oferecer 
mais tarde. (W. James) 
 

  

A manutenção dos contatos pessoais na velhice é imprescindível, pois 

uma das características que marcam o processo de envelhecimento é a perda 

de laços afetivos e de papéis sociais, podendo resultar no isolamento social de 

pessoas idosas, o que contraria a natureza humana de viver em grupo. 

Desde que nascemos vivemos em grupo (família), crescemos em grupo 

(escolas) e trabalhamos com um grupo de pessoas. O grupo constitui uma 

coletividade na qual se identificam papéis, interesses, valores e objetivos 

comuns, elementos relevantes para a formação de vínculos afetivos, bem como 

permite a “seleção de pessoas que garantam as experiências emocionais mais 

positivas” (ERBOLATO, 2006, p.957).  

A autora Erbolato (2006) esclarece assim, que a sobrevivência do 

indivíduo e da espécie é possibilitada pela vida em sociedade, a qual também 

torna possível o aprendizado de formas de expressão, de regras para o 

convívio, aquisição de conhecimento, sendo, todavia construídas e desfeitas 

durante a existência do indivíduo. 

Sobre relações sociais na velhice, a discussão desenvolvida por 

Erbolato (2006) oferece relevante contribuição. A autora afirma que:  

Os relacionamentos sociais são interações freqüentes, com certa 
durabilidade no tempo e certo padrão. Não se resumem ao 
somatório de interações, mas tornam-se um sistema diferenciado 
que modifica os envolvidos (p.959). 

Citando o modelo de comboio de relações sociais desenvolvido pelos 

autores Kahn & Antonucci (1980) para explicar como se processam os 

relacionamentos, Erbolato (2006) esclarece que esse modelo “propõe que o 

indivíduo passa pela vida acompanhado por um grupo de pessoas que o 

cercam, hipoteticamente o protegem, e com elas são trocados suportes sociais” 

(p.959). No entanto, alguns membros permanecerão e outros sairão desse 
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comboio em função de mudanças de domicílio, de ocupação ou de local de 

trabalho, de estado civil, de interesses ou de objetivos (Ibdem, p.959). 

Outrossim, os relacionamentos podem ser estabelecidos segundo 

motivação diversa, isto é, podem ser estabelecidos por se mostrarem úteis e 

necessários, pela proximidade geográfica, por terem atributos desejáveis e 

valores comuns, voluntariamente como as relações de amizade e obrigatórios 

como é o caso da família (Ibdem, p.959).   

Concernente às relações de amizade, Rezende (2002) afirma que as 

mesmas são vistas “como uma relação afetiva e voluntária, que envolve 

práticas de sociabilidade, trocas íntimas e ajuda mútua...” (apud ALVES, 2007, 

p.129); idéia também compartilhada por Ayéndez (1994) cuja compreensão 

sobre amizade/amigo refere-se a “pessoas que mantêm relações afetivas que 

podem predispor a vários tipos de assistência: fazer companhia, compartilhar 

confidências, prover serviços ou auxílios em atividades cotidianas” (apud 

Domingues et al, 2007, p.774). As relações de amizade são relevantes ainda 

para a “manutenção de sentimentos de bem-estar, satisfação com a vida, alívio 

da solidão...” (ERBOLATO, 2006, p.963). Tais relações entre as pessoas 

idosas são, segundo Alves (2007), bastante freqüente.  

Gráfico 11– Freqüência de visitas a/de amigos 

             
Fonte: Pesquisa Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira 

idade. Fundação Perseu Abramo/SESC São Paulo, 2007. 
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Entre as pessoas idosas mais velhas, todavia, Alves (2007) afirma que 

se verifica que elas costumam receber mais do que fazer visitas, o que pode 

estar associado à condições de saúde e ao comprometimento da 

acessibilidade urbana, conforme verificado nos dados a seguir: 

Gráfico 12 – Principais dificuldades para andar nas ruas e calçadas da cidade 
e acesso aos prédios públicos 

 

          
Fonte: Pesquisa Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira 

idade. Fundação Perseu Abramo/SESC São Paulo, 2007. 
 

Problemas a exemplo dos expostos acima (buraco, calçada irregular, 

etc.) evidenciam como o espaço urbano se apresenta como um entrave para a 

livre mobilidade de pessoas, idosas ou não, e a conseqüente privação do 

indivíduo interagir, se relacionar com as pessoas e com o mundo; relações que 

“favorecem a construção de uma identidade comum e o estabelecimento de 

laços... e de conforto emocional” (ALVES, 2007, p.130).  

Contrariamente as relações de amizade, as relações familiares são 

“marcadas pela idéia de obrigação e responsabilidade” (ALVES, 2007, p.129). 

Tanto Aquino & Cabral (2006) como Alves (2007) afirmam ser recente os 

estudos sobre relações de velhice e família, sendo a data marco os anos de 

1970 que segundo Alves (2007), coincide com o movimento das pessoas 

idosas para fora do domicílio (p.125).  

Nesse sentido, o envelhecimento produz mudanças na vida familiar, seja 

por que pode entrar em “choque com as expectativas e hábitos daqueles que 



 
 

123 

 

circundam os idosos” (LOPES & CALDERONI, 2007, p. 229), seja pelas 

mudanças de papéis sociais, cujas modificações mexem com questões 

“internas de onipotência, narcisismo, culpa, cobrança e relação de poder 

(dominação, submissão), entre outras” (Ibdem, p.227). 

A respeito de papéis sociais, Erbolato (2006) tece relevantes 

esclarecimentos. De acordo com a autora, papéis sociais são: 

Formas de comportamento socialmente prescritas que carregam 
consigo uma expectativa de como devem ser 
desempenhadas...permitem, contudo, certa flexibilidade em suas 
manifestações, sem que sejam descaracterizados. São reflexos da 
cultura de uma sociedade particular. [...] Alguns são escolhidos, 
como os papéis de pais; alguns são conquistados, como certos 
papéis profissionais; e outros são atribuídos, como papéis de 
criança ou de velho (p. 957). 

 Desse modo, com o envelhecimento são observadas perdas e 

alterações de papéis sociais, requerendo com isso a criação de novos e/ou a 

modificação dos existentes. Ou seja, na velhice tem-se a entrada na 

aposentadoria, gerando em alguns casos perda do papel produtivo e a 

conseqüente perda de relacionamentos ligados ao trabalho. Paralelamente a 

isso se desenvolve o papel de avô.  

Alguns papéis, todavia costumam permanecer, sofrendo apenas 

alterações, a exemplo de amigos, de vizinhos e de pais. No caso deste último 

verifica-se o encerramento das responsabilidades como provedores e 

cuidadores com a independência dos filhos adultos, além de diminuição da 

autoridade, segundo esclarecido por Erbolato (2006, p.961). A autora esclarece 

ainda que os papéis sociais mais possíveis de continuidade pertencem ao 

âmbito familiar e a amigos, ambos, no entanto importantes fontes de suporte 

social e pressupondo troca de afeição (Ibdem, p.961). 

No entanto, como afirma Lopes & Calderoni (2007), o envelhecimento 

surge em uma fase de vida em que os próprios indivíduos estão 

sobrecarregados de responsabilidades, a exemplo do trabalho, criação de 

filhos, favorecendo o surgimento de conflitos, ambivalências e inseguranças, 

embora as autoras chamem atenção para certas situações no relacionamento 

que merecem importância, como: 
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• elementos idosos tornam-se bodes expiatórios, depositários de 
frustrações e dificuldades de outros membros da família; 

• um filho sobrecarrega-se e assume todas as responsabilidades 
pelos cuidados dos seus pais, abrindo mão da condução de sua 
própria vida; 

• um pai ancião assume responsabilidades desmedidas que 
caberia ao filho assumir; 

• filhos de meia idade vivem uma relação de simbiose com seus 
pais idosos ou vice-versa;[...] (p.227). 

Desse modo, no tocante a longevidade e relações familiares alguns 

aspectos merecem atenção, o que é feito na abordagem desenvolvida pela 

autora Lehr (1999) em seu texto “A Revolução da Longevidade: impacto na 

sociedade, na família e no indivíduo”, no qual a mesma enfatiza 12 pontos a 

serem considerados na discussão acerca do relacionamento familiar na 

velhice, dentre os quais destacamos:  

2.[...] É necessário ver a família como um processo dinâmico de 
interação durante toda a vida: o desenvolvimento e as modificações 
de um membro da família causa desenvolvimento e modificações 
em todos os outros membros...Somente tal visão de processos de 
desenvolvimento na família tornará possível a inclusão do idoso de 
uma forma adequada; 

5. ...relacionamentos entre filhas idosas e pais idosos mostrou que o 
conflito e o estresse têm como causa muitas situações do passado 
e do presente. Fatores biográficos estão influenciando muito a 
interação; 

6. ... Os papéis a serem desempenhados na família na velhice não 
são definidos somente pelo receber ajuda, mas também por dar 
ajuda; 

8. A necessidade de um maior contato familiar com os filhos é 
expressa com mais freqüência por aqueles idosos: que têm saúde 
mais precária, dificuldades econômicas, interesses restritos e baixo 
grau de atividade mental, nas mulheres, que viveram toda a vida 
somente para a sua família e seus filhos, e que não encontraram 
nenhum outro sentido para as suas vidas...  (p.16). 

Das relações familiares na velhice, podemos inferir que em face das 

transformações familiares, da heterogeneidade relativa a experiência e aos 

valores atribuídos à velhice, tais relações apresentam contemporaneamente 

um panorama complexo, dado a existência de conflitos de um lado e as 

possibilidades de trocas intergeracionais por outro, o que foi expresso pela 

família pesquisada a partir de dificuldades e aspectos positivos no convívio 

com a pessoa idosa.   
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3.2.1 – Dificuldades e conflitos do conviver58 
 

 

 A existência de conflitos nas relações familiares não constitui uma 

característica exclusiva das relações em que se encontram presentes pessoas 

idosas, isso porque a esfera familiar é permeada pela contraditoriedade, 

podendo tanto representar espaço de afeto, como também de violência.  

 Para Romanelli (2003), em razão de aspirações e emoções emergirem 

mais livremente na família do que no domínio público, bem como nesse âmbito 

haver o confronto entre o que é qualificado interesse coletivo e o que é vontade 

individualizada, a esfera doméstica é carregada de tensões, não havendo, 

necessariamente relações harmoniosas. 

 Com as transformações societárias contemporâneas — econômicas, 

sociais, de hábitos e costumes — a vida familiar modifica-se, observando-se, 

por conseguinte, um desmantelamento das posições hierárquicas entre pais e 

filhos, bem como maior fluidez da autoridade. Ao mesmo tempo, observam-se 

mudanças na estrutura entre gêneros que se torna mais valorizada, 

considerando o apoderamento feminino adquirido no bojo das relações sociais. 

Entretanto, esse processo não elimina a predominância masculina e os 

desdobramentos nas relações de poder no interior da família.  

 A despeito do conceito de autoridade confundir-se com o conceito de 

poder, o autor Romanelli (2003) desenvolve uma abordagem que esclarece a 

distinção de tais conceitos. Para o autor, a autoridade:  

supõe comando e obediência em uma ordem hierárquica, excluindo 
meios externos de coerção; seu exercício não depende de 
persuasão, mas funda-se em experiências comuns, consideradas 
incontestáveis e que são aceitas por todos (p.79).  

 O conceito de poder por outro lado supõe, de acordo com Romanelli 
(2003): 

 

 a imposição da vontade de alguém, mesmo contra a resistência do 
outro. [...] permite o uso da força e da violência-física ou simbólica, a 
coerção, a persuasão, a negociação e a barganha (p.80). 

                                                 
58 A construção deste ponto da pesquisa deu-se a através dos dados emergidos a partir da questão ‘Quais 
os aspectos positivos e as dificuldades na convivência com a pessoa idosa com quem reside?’. 
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 Contemporaneamente, no entanto, autoridade e poder não são 

estáticos, pois conforme explica Romanelli (2003) a autoridade pode ser, com 

mais vigor do que outrora, questionada e negada, sobretudo à medida que se 

alcança maioridade legal, ingresso no mercado de trabalho, mudança de 

estado civil, etc. Isso faz com que a vida familiar suponha “o convívio e o 

confronto entre gêneros e gerações” (VITALE, 2007, p.98), o que, em momento 

de crise do capital, que rebate em todas as relações sociais, tornam-as ainda 

mais acirradas.  

 

As relações intergeracionais  

 

 O âmbito familiar é um dos poucos espaços que cotidianamente 

oportuniza o contato entre as gerações, as quais na sociedade contemporânea 

vivem segmentadas em espaços sociais próprios — crianças na escola, 

adolescentes com suas turmas, adultos com outros adultos no ambiente de 

trabalho e pessoas idosas em grupos de convivência, em atividades de lazer 

com outras pessoas de sua faixa etária — distanciadas, portanto umas das 

outras. 

 Com a longevidade, ao tempo que se tem prolongada a convivência 

intergeracional, tem-se também o aumento das probabilidades de embates, 

pois o “encontro entre gerações não ocorre de forma linear e sem conflitos” 

(GOLDMAN, 2006, p.60). A respeito desses conflitos geracionais Goldman 

(2006) apresenta uma relevante contribuição acerca de tal discussão ao afirmar 

que  

os padrões culturais, os interesses, as motivações, as concepções 
de mundo, os valores e a ideologia, ou seja, todos os espaços ídeo-
culturais diferem dentro e entre as faixas etárias. Mas é justamente 
o embate das diferenças que propicia o salto para as 
transformações e para a possibilidade de intercâmbio rico, dinâmico 
e multifacetado entre as gerações (p.60). 

 Para Ferrigno (2006), todavia o fator geração é apenas um dos 

determinantes do comportamento social, assim como classe, gênero, etnia, etc. 

É nesse sentido que o autor traz importantes contribuições para a discussão 
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sobre relações entre gerações. Ele aponta estas relações como construções 

históricas que se desenvolvem diferentemente no tempo e no espaço.  

 As gerações são, portanto, uma “descoberta” da modernidade, ou seja, a 

infância no século XVIII, a adolescência, a aposentadoria, a crise da meia- 

idade no final do século XIX e a velhice em meados do século XX, o que não 

existia na Idade Média, quando, por exemplo, crianças e adultos 

compartilhavam com mais freqüência os mesmos lugares e situações, fossem 

domésticos, de trabalho ou de festa. As gerações são desse modo uma 

“construção social concretizada através do estabelecimento de valores morais 

e expectativas de condutas para cada uma delas, em diferentes etapas da 

história” (FERRIGNO, 2006, p.18). 

O conceito de geração, todavia produz múltiplos e polêmicos debates, 

havendo inclusive, referências simplistas atribuídas ao referido conceito, a 

exemplo de compreendê-lo apenas sob a perspectiva cronológica. Para o autor 

Magalhães (2000), o conceito ultrapassa tal dimensão, constituindo-se 

mais que coortes demográficas.[...] Implicam estilos de vida, modos 
de ser, saber e fazer, valores, idéias, padrões de 
comportamento...Comporta memória, ciência, lendas, tabus, mitos, 
referências religiosas e civis (apud GOLDMAN, 2006, p.61).  

 Ainda no que tange ao conceito de geração, a autora Goldman (2006) 

chama atenção para a necessidade de considerar seu caráter dinâmico, pois 

numa mesma geração há progressistas e conservadores, continuidade e 

ruptura, “construção, descontração e reconstrução” (FERRIGNO, 2006, p.19), o 

que leva esse autor indagar “o que tem ocorrido na relação entre gerações? 

Conflito? Competição? Cooperação? Afetividade? Indiferença? Autoritarismo? 

Igualitarismo?”(p.19). 

 Segundo Margaret Mead (2002) existem modelos de relações 

intergeracionais: o pós-figurativo, o co-figurativo e o pré-figurativo. Segundo a 

autora: 

A cultura pós-figurativa é aquela em que as crianças aprendem 
primordialmente com os mais velhos; a co-figurativa é aquela em 
que tanto os adultos quanto as crianças aprendem com seus pares, 
e pré-figurativa é aquela em que os adultos também aprendem com 
os mais jovens (apud ALVES, 2007, p.133). 
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A emergência do modelo co-figurativo, conjugado a outras mudanças 

nas sociedades contemporâneas, como o surgimento de novas tecnologias 

possibilitou, dentre outros, o isolamento das gerações (ALVES 2007, p.135). 

Desse modo, a despeito das relações intergeracionais conterem conflito, 

competição, cooperação, afetividade, autoritarismo, o que prevalece é o 

distanciamento, podendo favorecer a emergência mais de conflitos do que das 

outras possíveis características que podem se fazer presente nas relações 

intergeracionais.  

 Frequentemente associado a algo negativo, devendo desse modo ser 

evitado, a concepção de conflito é compreendida como “uma antítese do bom 

funcionamento da ordem social” (FERRIGNO, 2007, p. 234). No entanto, o 

autor tece outras reflexões no tocante ao tema, indicando a importância que o 

mesmo pode adquirir enquanto “provocador” de transformações. Afirma o autor 

que 

conflitos, contradições, antagonismos fazem parte de nosso 
cotidiano, fazem parte da cultura e da natureza humana. Sua 
inevitável presença pode ser a indispensável mola propulsora para 
gerar mudanças (p.234). 

 Por tal caráter é que o conflito pode ser positivo para pessoas e grupos 

sociais, já que pode favorecer transformações, não devendo por isso ser 

negado, mas superado seja pelo diálogo, seja pela negociação. Não 

desconsiderando a busca por acordos e interesses comuns, as diferenças 

devem ser aceitas, pois o consenso entre relações sociais pode encobrir a 

realidade, na medida em que pode expressar a dominação de um sobre o 

outro. 

 Essa perspectiva de conflito, todavia não é a que prevalece entre as 

relações intergeracionais, dentre as quais se inclui aquelas com pessoas 

idosas, o que desperta maior preocupação se considerarmos o crescente 

número de famílias com pessoas idosas contemporaneamente, conforme 

demonstra os dados expostos por Alves (2007) que afirma existir na realidade 

brasileira:  

um grau razoável de relações intergeracionais: 23% dos idosos 
residem com crianças de até 10 anos; 25%, com adolescentes e 
jovens de 10 a 20 anos; 27%, com pessoas de 20 a 30 anos; e 25%, 
com pessoas de 30 a 40 anos (p.136). 
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 A não superação de conflitos, assim como o distanciamento, a 

indiferença, presente em algumas relações entre gerações, acrescido de outros 

fatores, a exemplo de “problemas de espaço físico, dificuldades financeiras” 

(MINAYO, 2008), favorece a vivência, por pessoas idosas, de violência familiar, 

a qual segundo Saffioti (1997) “ocorre entre pessoas com vínculos 

consangüíneos e /ou afetivos” (apud FERREIRA, 2002, p. 24). Diferentemente 

do que ocorre com a violência doméstica que se “instala entre pessoas que não 

mantêm vínculos de consangüinidade ou afetivos” (Ibdem) com a vítima, mas 

que também pode atingir a população idosa. 

Fenômeno complexo, multicausal, que se desenvolve e dissemina nas 

relações sociais, a violência implica, conforme Ferreira (2002), uma relação de 

poder de ordem cultural, sendo representada “por ações humanas realizadas 

por indivíduos, grupos, classes, nações, numa dinâmica de relações, 

ocasionando danos físicos, emocionais, morais e espirituais a outrem” 

(MINAYO & SOUZA apud SILVA & CARDOSO, 2007, p.17), sendo resultantes 

também de omissões humanas. 

A violência contra a pessoa idosa é um dos maiores problemas 

vivenciados por este segmento social, seja no Brasil, onde se tornou “um grave 

problema de saúde pública” (FALEIROS, 2008), seja em outras partes do 

mundo, o que fez a Organização das Nações Unidas – ONU instituir o Dia 

Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, cuja data 

representativa eleita para dar visibilidade ao tema é o dia 15 de junho. 

Notificada pela primeira vez em 1975, a violência contra pessoas idosas 

veio à tona a partir da descrição em revistas científicas britânicas, cuja 

abordagem referia-se a espancamentos de avós. No Brasil, a “visibilidade” do 

problema deu-se a partir de 1990, depois que a preocupação com a qualidade 

de vida da população idosa entrou na agenda da saúde pública brasileira. 

Sobre a violência cometida contra pessoas idosas, Faleiros (2008) 

afirma que dentre os 18 milhões de pessoas idosas no país, 12% já sofreu 

maus tratos. As expressões da violência, contudo variam entre as unidades 

federativas, isto é, em “Natal o abandono chama atenção, em Brasília, 45% das 
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denúncias são de negligência, já no Recife a violência física é mais expressiva” 

(Ibdem).  

Na violência contra a pessoa idosa o autor ressalta ainda a alta 

incidência desse problema junto às idosas, ocorrência que atinge 60% dos 

casos, o que é explicado pelo autor como resultado dos seguintes 

determinantes: a presença do machismo na sociedade brasileira, renda e a 

predominância feminina na velhice. Ou seja, as idosas de hoje foram 

“formadas” em uma cultura patriarcal que definiu sua sociabilidade e seu lugar 

na sociedade, submissa ao homem, restrita ao mundo privado doméstico e 

privada da participação no mercado de trabalho, retirando-lhe com isso o 

acesso a uma renda que a coloca na dependência do cônjuge, ou na sua 

ausência, na da família, deixando-as em situação mais vulnerável para sofrer 

violência. 

Dentre as diferentes expressões de violência contra a pessoa idosa, 

Jatobá (2004) et al afirma que os principais tipos de violência que pessoas 

idosas são atingidas são a psicológica, seguida da negligência e dos conflitos 

familiares. Esse dado também é compartilhado por Faleiros (2008) que afirma 

ser a violência psicológica “o tipo mais comum”, embora outras expressões 

também atinjam tal população, como as agressões físicas, uso do dinheiro da 

pessoa idosa, negligência, abandono.  

Na Política Nacional de Redução a Acidentes e Violência foram 

classificadas e conceituadas as seguintes expressões da violência: 

violência física diz respeito ao uso da força física provocando dor, 
incapacidade ou morte; violência psicológica corresponde a 
agressões verbais ou gestuais, aterrorizando, 
humilhando...;abandono é uma forma de violência que se manifesta 
pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, 
institucionais ou familiares de prestarem socorro à pessoa idosa que 
necessite de proteção;negligência refere-se à recusa ou à omissão 
de cuidados devidos e necessários aos idosos, por parte dos 
responsáveis...; abuso financeiro consiste na exploração imprópria 
ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus 
recursos financeiros e patrimoniais; autonegligência diz respeito à 
conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou 
segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si mesma 
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(Apud Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a 
Pessoa Idosa59). 

Sobre o agressor, estudos diversos já apontaram um perfil acerca do 

mesmo, o qual se expressa: 

por ordem de freqüência estão em primeiro lugar, os filhos homens 
mais que as filhas;em segundo lugar, as noras e os genros e, em 
terceiro, o cônjuge. A caracterização do agressor revela que: ele 
vive na mesma casa que a vítima; é um filho(a) dependente 
financeiramente de seus pais...é um familiar que responde pela 
manutenção do idoso sem renda própria e suficiente; abusa de 
álcool e drogas, ou alguém que pune o idoso usuário dessas 
substâncias; é alguém que se vinga do idoso que com ele mantinha 
vínculos afetivos frouxos, que abandonou a família ou foi muito 
agressivo e violento no passado; é um cuidador com problema de 
isolamento social ou transtornos mentais (Ibdem). 

 Entre a família pesquisada e a pessoa idosa com quem residem 

verificou-se que a relação contém alguns dos elementos expostos até então, 

isto é, conflitos, cooperação, distanciamento, afetividade, vindo à tona, a partir 

das entrevistas, que a convivência é permeada tanto por limites como por 

possibilidades. Nesse sentido, para a família, conviver com a pessoa idosa 

apresenta dificuldades que foram expressas pelo aumento de doenças, bem 

como a partir de um comportamento caracterizado pela impaciência, teimosia, 

ignorância, desobediência, implicância, rebeldia, freqüentes reclamações, 

interesse em manifestar opinião e participar de determinados assuntos60. 

“A convivência em si é difícil.” 

 “O velho só quer tudo na hora.” 

“...Dificuldade de compreender o idoso.” (Respostas de 
famílias pesquisadas). 

As pessoas idosas que residem com as famílias pesquisadas por sua 

vez também relataram dificuldades na relação, trazendo, contudo indicativos 

mais preocupantes acerca da relação, expressos no preconceito, na tentativa 

de agressão, na desvalorização. 

“...não chama de idoso, chamam velho” 

“Eu não posso dar opinião aos mais novos.” 

                                                 
59 In: Curso de Extensão sobre Aperfeiçoamento em Gerontologia, Módulo III, Unidade 3. UNB, 2008. 
Disponível em: http://nespromead.universidadevirtual.br/course/view.php?id=13&topic=3. Acessado em: 
05/03/2009. 
60 Dados oriundos da questão ‘Quais os aspectos positivos e as dificuldades na convivência com a pessoas 
idosa com quem reside?’.  
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“Eu já fui rebaixada pelos meus netos, por que essa velha não 
morre?” (Respostas das pessoas idosas que residem com a 
família pesquisada) 

O modo como se apresentou disposta a relação entre a família 

pesquisada e as pessoas idosas com as quais reside — ainda que se trate de 

um estudo particular, particularidade esta, contudo que compõe a totalidade do 

real — ratifica a discussão desenvolvida até aqui acerca das dificuldades das 

gerações estabelecerem uma convivência que possibilite a troca de 

experiência, a aceitação das diferenças e, conseqüentemente os danos 

advindos dessa dificuldade. A despeito disso, a relação entre família e pessoa 

idosa não é tecida apenas por dificuldades, uma vez que as possibilidades 

também vieram à tona.  
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3.2.2 – A solidariedade intergeracional61 
 
 

 

 Ao longo da história a sobrevivência nas idades mais avançadas tem 

sido possibilitada pelas relações de apoio mútuo entre pais e filhos. O fluxo de 

apoio entre as gerações tem se tornado cada vez mais uma estratégia de 

sobrevivência não apenas nas idades mais avançadas, como também para os 

demais grupos etários, sobretudo nos países denominados em 

desenvolvimento, cujas condições sociais de vida são permeadas pelo 

desemprego, pobreza e o enxugamento do Estado na promoção de políticas 

sociais. 

 Para Saad (2004), existem algumas hipóteses que indicariam as 

motivações para as transferências de apoio intergeracionais. Uma delas é 

apontada como “seguro velhice”. De acordo com essa hipótese, os filhos 

representariam um tipo de seguro em face das dificuldades em se encontrar 

uma alternativa segura de poupança, nos países menos desenvolvidos, ainda 

que exista o risco dos filhos não evoluírem materialmente ou não serem leais 

para com seus pais (apud CAMARANO, 2004, p. 171).  Possibilidade bem 

alertada por Goldani (1999) que afirma: 

Serem numerosos os resultados de pesquisas internacionais que 
desmistificam a idéia de que residir com os filhos ou fazer parte de 
uma família extensa é garantia para uma velhice segura ou livre de 
violências e maus-tratos (apud AQUINO & CABRAL, 2006, p.1058). 

Outra hipótese apontada por Saad (2004) refere-se a “compensação 

parental” em que os pais financiariam investimentos de capital humano em 

seus filhos e estes retribuiriam oferecendo ajuda a seus pais, quando estes 

atingissem idades mais elevadas. O autor refere-se ainda a hipótese do 

“intercâmbio social” (apud CAMARANO, 2004, p. 172). Teoria mais presente 

nos trabalhos recentes, no que tange a transferências de apoio intrafamiliar, o 

intercâmbio social está relacionado às questões de troca, isto é, a 

reciprocidade nas relações de ajuda entre pessoas idosas e família, as quais 
                                                 
61 Assim como no ponto anterior desta dissertação, este ponto foi desenvolvido a partir dos dados 
emergidos na questão ‘Quais os aspectos positivos e as dificuldades na convivência com a pessoa com 
quem reside?’, a qual foi subdividida no referido ponto anterior desta pesquisa e neste que ora se 
apresenta. 
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assumiriam durante sua existência, tanto o papel de provedoras quanto de 

receptoras de apoio. Tal hipótese, segundo o autor, se aplicaria à realidade 

brasileira, uma vez que no país, o intercâmbio tende a se estender durante o 

ciclo de vida familiar, seja pela internalização de normas culturais tradicionais, 

seja pelas pressões sociais (apud CAMARANO, 2004, p.172). 

 Para Sarti (1996) a solidariedade entre os membros familiares é 

indispensável para a existência do grupo em si e para assegurar suas 

condições elementares de dignidade (apud AQUINO & CABRAL, 2006, 

p.1058). Essa solidariedade entre gerações adquire concretude mediante o 

apoio de “recursos, oportunidades e necessidades tanto de uma, quanto de 

outra geração” (SAAD apud CAMARANO, 2004, p. XX), podendo ser 

“instrumental, representado por ajuda prática, bens ou serviços, ou 

psicológicos/emocionais” (ERBOLATO, 2006, p. 960). 

A respeito de intercâmbio, Erbolato (2006) afirma que as trocas ocorrem 

ao longo da vida e “naturalmente” entre pessoas que se conhecem e entre 

aquelas não-íntimas, possibilitando um sistema informal de suporte expresso 

no provimento de informações de ordem cultural, financeira, de facilidades 

existentes na comunidade. As relações não-recíprocas, porém, geram efeitos 

nocivos para os envolvidos, na medida em que: 

 Aquele que oferece mais do que recebe termina incomodado pela 
sua dependência em relação ao outro e sentindo-se explorado. 
Aquele que recebe mais do que pode oferecer pode sentir sua 
independência ameaçada e desenvolver sentimentos negativos para 
com o doador (p.960). 

Para Alves (2007) duas questões devem ser consideradas nos 

intercâmbios de apoio entre as gerações nas famílias: a relação entre avós e 

netos e as relações de ajuda entre pessoas idosas e outros membros da 

família. 

No tocante a relação entre avós e netos, Vitale (2007) esclarece que a 

partir das mudanças na família e a vulnerabilidade que a atinge, novas 

demandas, papéis e exigências emergem para a figura dos avós que “ganham 

relevo não só na relação afetiva com os netos, mas também como auxiliares na 

socialização das crianças ou mesmo no seu sustento, mediante contribuições 
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financeiras” (p.94). Tal apoio, no entanto, assume de acordo com Vitale (2007), 

diferenciadas configurações, isto é:  

A maioria deles se dispõe voluntariamente a cuidar dos netos; 
outros, entretanto, consideram isso uma prestação de serviços e só 
interferem quando solicitados; outros, ainda, são obrigados a cuidar 
pela situação que se encontram de dependência econômica dos 
filhos. Poucos são os avós que não cuidam em algum momento de 
seus netos (p.95). 

 Assim, os números de netos e bisnetos que vivem com os avós e 

bisavós são crescentes, passando de 2,5 milhões em 1991 para 4,2 milhões 

em 2000, de acordo com Vitale (2007, p.97). Alves (2007) também apresenta 

dados que evidenciam o apoio de avós para com os netos, ou seja, 16% dos 

idosos pesquisados afirmam criar os netos, e entre as mulheres, 20% (p.135), 

o que pode ser explicado pela baixa ou inexistência de renda dos pais, pela 

ausência destes ou pela insuficiência de políticas sociais. Isso tem gerado o 

aumento da contribuição dos avós na rede familiar, em especial naquelas em 

situação de pobreza, segundo afirmação de Vitale (2007, p.96). 

 Esse apoio implica, “atividades como levar à escola, cuidar deles parte 

do dia e nos finais de semana, dentre outros” (ALVES, 2007, p.135). A despeito 

da relevância do apoio dos avós, “porque oferece o suporte necessário ao 

cuidado das crianças e dos jovens” (ALVES, 2007, p.136), tal intercâmbio não 

significa ausência de confrontos emergidos a partir deles, que julgam os pais 

pela educação dos filhos, bem como não significa valorização da figura dos 

mesmos no interior do grupo familiar. 

No tocante a relação entre idosos e família, Alves (2007) esclarece que 

existe uma troca entre gerações em ambas as direções e focadas no 

intercâmbio de dinheiro e serviços. Afirma ainda a autora que: 

Cuidados básicos como vestir-se, dar de comer, tomar banho ou ir 
ao sanitário são proporcionados por idosos a outras pessoas, e 
menos idosos recebem esse tipo de cuidado de outrem. [...] As 
atividades domésticas como cozinhar, lavar roupa e limpar a casa, 
são realizadas, com mais freqüência, por outras pessoas para os 
idosos (p.136). 

Sobre a cooperação financeira, a despeito de Alves (2007) afirmar que 

as pessoas idosas “tanto ajudam como são ajudadas” (p.137), estudos são 

unânimes em apontar a ativa participação econômica das pessoas idosas na 

vida familiar, o que pode ser confirmado pelos dados da Fundação Perseu 
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Abramo/SESC (2007) que indicam a contribuição de 88% desse segmento 

populacional na renda familiar, sendo muitas vezes, inclusive, o principal 

provedor. 

Para Saad (2004), as transferências intergeracionais apresentam 

variações resultantes de gênero, idade, estado civil. De acordo com o autor, 

mulheres idosas apresentam uma maior probabilidade de receber apoio e 

menor em ofertar, em comparação aos homens idosos. À medida que aumenta 

a idade da pessoa idosa, tende a diminuir a probabilidade da mesma prestar 

apoio financeiro. O fato de ser casado aumenta a probabilidade de intercâmbio 

nessa área, seja oferecendo, seja recebendo (apud CAMARANO, 2004,p. 173).  

A despeito do evidente intercâmbio de apoio entre as gerações, sua 

existência não significa, necessariamente, a troca de experiências e o 

compartilhar de modelos de vivência geracional (ALVES, 2007, p.137), o que 

possibilitaria o desenvolvimento de atitudes tolerantes entre as gerações e o 

enriquecimento cultural. Para tanto, Ferrigno (2007) refere-se ao processo de 

co-educação e das condições necessárias para seu desenvolvimento. 

Essa questão não é nova, sendo discutida séculos passados por 

cientistas sociais. Citando Durkheim, Ferrigno (2006) esclarece que as relações 

entre as gerações em convívio são o foco central da educação, compreendida 

como processo socializador (p.21). Assim, 

Não há como negar a reciprocidade de influências nas relações 
entre as gerações. A geração imatura reage à pressão 
conformadora das gerações adultas fazendo com que o processo de 
socialização envolva, fundamentalmente, interação (p.21). 

É sob tal perspectiva, de influência entre as gerações no processo de 

educação, que determinadas condições possibilitariam a (co) educação, a 

exemplo: da identidade de interesses em relação às atividades compartilhadas; 

a presença de relações igualitárias; a existência de relações amistosas e 

duradouras; ambientes estimulantes para o convívio intergeracional, como 

centros de arte e cultura, enquanto espaços sociais que costumam desenvolver 

atividades favorecedoras de interação entre as gerações (FERRIGNO, 2007). 

O convívio intergeracional, pelo lado positivo da relação, está permeado 

de potencialidades no sentido de transmissão de conhecimentos dos velhos 
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aos jovens e vice-versa. Nesse sentido, aos jovens, as pessoas idosas podem 

transmitir: 

1) a memória cultural e de valores éticos fundamentais, além de 
conhecimentos práticos, habilidades aplicadas ao cotidiano. 
Transmitem sua história pessoal e a história da comunidade, 
permitindo aos jovens conhecerem suas origens e se enraizarem 
em sua própria cultura. Conhecendo seu passado, os jovens 
entendem melhor o seu presente e projetam seu futuro de modo 
mais realista e promissor; 

2) uma educação para o envelhecimento..., pois o velho aparece 
como modelo a ser seguido ou evitado, dependendo de seu grau de 
sucesso em viver satisfatoriamente esse período da vida, de sua 
própria maneira de enfrentar as dificuldades dessa fase 
(FERRIGNO, 2006, p.23). 

Os jovens, por sua vez, podem ensinar aos mais velhos uma educação 

para as novas tecnologias, isto é, o manuseio de aparelhos eletrônicos e 

digital. Em um mundo com forte desenvolvimento de tecnologias da 

informação, o seu desconhecimento pode representar uma dificuldade de 

interação social pelas pessoas idosas, seja pela perda de expressiva fonte de 

informação, seja pela perda de um mecanismo para estabelecer novas 

relações sociais.62 

Os jovens podem ainda, segundo Ferrigno (2006), transmitir às pessoas 

idosas, uma educação para os novos tempos, isto é: 

Valores e conhecimentos do mundo atual, uma flexibilidade de 
comportamentos sociais de acordo com os novos valores morais, ou 
seja,...posicionamentos menos conservadores em relação a 
assuntos polêmicos, como sexo, drogas, etc. (p.24). 

A relação entre as gerações pode conter, portanto, conflitos, 

intercâmbios mútuos, possibilidade de trocas e de convivência. Em nosso 

estudo, verificou-se a existência de transferência em apenas uma direção, ou 

seja, das pessoas idosas para a família. Esta apontou aspectos positivos na 

convivência, associando-a: a maior experiência das pessoas idosas, 

propiciando com isso, possibilidade de aprendizados; ao apoio recebido, seja 

um apoio emocional expresso em conselhos, carinho, seja um apoio em 

                                                 
62 Sem intenção de aprofundar o tema, pois isso desviaria o propósito deste estudo, mas apenas no intuito 
de tecer algumas considerações, estudos vêm apontando o lugar que as novas tecnologias ocupam na 
existência das pessoas idosas, havendo tanto indícios de adaptação como de rejeição. Para Peixoto & 
Clavairolle (2005), no entanto, essa população não é necessariamente hostil às novas técnicas, a mesma 
procura selecionar objetos técnicos que apresentem simplicidade de manipulação e que respondam às suas 
reais necessidades (p.132).  
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serviços, na medida em que ficam com os netos. As falas abaixo exemplificam 

a concepção assumida pela família: 

“Ela(pessoa idosa) fica com o neto” 

“Ela(pessoa idosa) ajuda, dá conselhos” 

“Aprendemos com eles (pessoas idosas), pois têm mais 
experiência” (Respostas das famílias entrevistadas). 

A relação entre as gerações pode proporcionar intercâmbios sociais, 

construção de atitudes mais positivas entre as gerações, o que possibilitaria 

uma convivência colaborativa. Porém, tal relação no caso do estudo, apontou 

para a solidariedade em apenas um dos pólos da relação, isto é, da pessoa 

idosa para a família. Chegamos a essa conclusão partindo dos aspectos 

abordados pelas pessoas idosas que registraram o preconceito da família, 

privação de autonomia, violência verbal, entre outros, não sendo apontado 

pelas pessoas idosas entrevistadas aspectos positivos na convivência com a 

família. 

Compreender a velhice, as mudanças advindas dessa etapa da vida, a 

“necessidade de alterar o diálogo de surdos entre a geração jovem e a mais 

idosa, cada uma falando de suas necessidades, além de proporcionar 

convivência”, de acordo com a afirmação de Faleiros (2008), pode se 

apresentar como possíveis caminhos na mudança da relação entre as 

gerações. Ademais, programas que atendem pessoas idosas ainda não estão 

atentos à importância para a intergeracionalidade, principalmente no que 

concerne à solidariedade, como forma de fortalecer as relações, de 

compartilhamento na família e de prevenção da violência contra a pessoa 

idosa. 
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Considerações Finais  

 

 

Em todas as sociedades humanas, desde tempos mais remotos 

vivenciou-se o envelhecimento; o que variou, no entanto, foi o trato dispensado 

à velhice, cujo estatuto, seja nas sociedades primitivas, seja nas sociedades 

históricas, oscilou entre o desprezo e a valorização, definidos a partir de um 

contexto histórico e cultural determinado. A velhice é assim, um conceito social 

e culturalmente construído. 

A elevação do contingente de pessoas idosas na população geral, 

todavia, é uma característica contemporânea da existência humana, enquanto 

expressão das transformações demográficas. Resultado de melhores 

condições sócio-econômicas de vida, o envelhecimento populacional nos 

chamados países desenvolvidos ocorreu posteriormente ao enriquecimento 

desses países e, por conseguinte, em uma situação mais favorável para a 

velhice, diferentemente dos chamados países em desenvolvimento, entre os 

quais o Brasil, onde tal envelhecimento ocorreu em um estado de pobreza que 

só se expandiu e se adensou. 

Nesse sentido, no Brasil, o aumento da população idosa teve como 

determinantes os avanços da medicina e das ciências naturais e biomédicas, 

através da descoberta de vacinas, antibióticos, que preveniram e curaram 

doenças que provocavam a morte precocemente. Foram determinantes ainda, 

a redução das taxas de natalidade e mortalidade infantil, além do rápido 

movimento migratório e de urbanização. 

Reflexo de fatores como concentração fundiária, adversidades climáticas 

em algumas regiões brasileiras e sobremaneira o processo de industrialização, 

o êxodo rural atraiu para a área urbana um contingente populacional em busca 

de melhores condições de vida que se deparou, no entanto com um mercado 

de trabalho saturado e escassez de espaço urbano, sendo essa, a despeito 

disso, a geração que compôs o envelhecimento populacional. 

Desse modo, o aumento de pessoas idosas na população geral ocorreu 

em um país cuja cultura política foi orientada — e ainda é, embora 
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diferentemente de outrora, já que as condições sócio-históricas 

contemporâneas são outras — pelo coronelismo, patrimonialismo, clientelismo. 

Inscrito em tal cultura, o Estado brasileiro colocou seu aparato institucional sob 

controle das oligarquias políticas, atendendo com isso aos interesses da 

burguesia e gerando uma sociedade, cuja superestrutura caracterizou-se pelo 

conservadorismo, exploração, monopólio da riqueza. 

Como resultado dessa herança histórica, problemas do início do século 

passado no campo da saúde, educação, saneamento básico, etc. persistem 

numa realidade brasileira marcada pela forte concentração de renda, 

disparidade de rendimentos, superexploração do trabalho, imensas massas 

sobrevivendo de um mercado marginal e informal da economia, fazendo com 

que Fernandes (2007), em alusão a essa realidade, afirme que o país é um 

monumento a injustiça social. 

Em um país que coexistem lado-a-lado, portanto, habitações de 

luxo/palafitas, energia elétrica/luz à candeeiro, renda de R$ 10.000,00 

mensal/renda inferior a 1 salário mínimo (por ocasião da pesquisa o valor era 

de R$ 415,00), entre outras características que evidenciam o fosso social 

existente no Brasil, acrescido das desigualdades regionais do país, a velhice 

não se dá uniformemente. 

Dessa maneira, enquanto nas regiões norte/nordeste a pobreza se 

manifesta mais adensadamente com reduzido acesso à educação, à 

alimentação, à renda, nas regiões sul e sudeste se observam os melhores 

índices relativos à acesso a saúde, cobertura previdenciária, tempo de estudo, 

indicadores de grande relevância para uma qualidade de vida na velhice e 

determinante da maior distribuição da população idosa nessas regiões. 

Na população idosa brasileira é possível observar ainda uma maior 

proporção de pessoas idosas de cor branca do que a de pretos e pardos, o que 

é associado pela precária condição de vida da população preta e parda. 

Observa-se também uma maior razão do sexo feminino na velhice, o que 

requer atenção pelas políticas públicas, já que as mulheres apresentam maior 

probabilidade de ficarem em situação econômica desvantajosa, pois a maioria 
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não teve emprego remunerado ou de carteira assinada, existindo mais idosas 

sem nenhuma fonte de renda do que idosos. 

A renda também é outro indicador que se manifesta desigualmente e 

repercute na velhice, a exemplo do que ocorre com o padrão de mortalidade da 

população idosa que no grupo com renda mais alta o referido padrão de 

mortalidade adquire traços próprios de países desenvolvidos. No grupo de 

pessoas idosas mais pobres, esses traços são próprios de doenças do 

subdesenvolvimento e da pobreza, como desnutrição, diarréia, etc. Assim, 

enquanto as regiões sudeste e sul possuem um maior número de pessoas 

idosas com rendimento de mais de 1 a 2  e mais de 2 salários mínimos, as 

classes de rendimentos mais baixas (até ½ e mais de ½ a 1 salário mínimo) 

predomina para as pessoas idosas das regiões norte e nordeste. 

Inserido em uma região do país com fortes indicadores de pobreza — o 

nordeste — Pernambuco também vivencia este quadro, ocupando em termos 

gerais o pior índice de situação social, conforme o Atlas da Exclusão Social no 

Brasil (2004), à exceção do distrito estadual Fernando de Noronha. O Estado 

possui, dessa maneira taxas de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil 

acima da taxa nacional, ocasionando, por conseguinte uma expectativa de vida 

menor do que a encontrada nacionalmente. Outrossim, os baixos índices 

encontrados em algumas regiões do território nacional, nos indicadores 

escolaridade e renda também se repetiram em Pernambuco. 

A despeito dessa realidade, a população idosa pernambucana é 

expressiva e dispõe de importantes serviços que buscam atender suas 

demandas, embora muitos funcionem precariamente em função, por exemplo, 

de escassos recursos humanos, além de se concentrarem na capital do 

Estado, dificultando e/ou inviabilizando, em alguns casos, o acesso a esses 

serviços. 

Localizado na Mesorregião Metropolitana do Estado de Pernambuco, 

Igarassu constitui-se um município de médio porte — população entre 50.001 a 

100.00 mil habitantes e uma economia mais estruturada — o que ainda não se 

mostrou suficiente para alterar os baixos indicadores sociais, pois dentre os 

5.564 municípios brasileiros, Igarassu ocupa a posição de 3.039 no ranking que 



 
 

142 

 

busca classificar o município brasileiro com a melhor situação social, conforme 

Atlas da Exclusão Social no Brasil (2004). Entre a Região Metropolitana do 

Recife – R.M.R. Igarassu ocupa a 7ª posição.  

Fatores sócio-econômico, biológicos, psicológicos, de gênero, 

repercutem desse modo, na forma como a velhice será vivenciada, isto é, com 

reduzida ou elevada quantidade de doenças crônicas, com 

independência/dependência, o que faz com que essa fase da vida tenha 

conseqüentemente, necessidades e demandas distintas.  

Dessa maneira, contrariamente aos denominados países desenvolvidos 

que criaram uma estrutura para uma velhice vivida com qualidade de vida — 

serviços domiciliares de apoio nas AIVD’s, orientações para adaptações 

residenciais de pessoas idosas, entre outras — nos países denominados em 

desenvolvimento, como o Brasil, o envelhecimento populacional não foi 

acompanhado pela oferta de estrutura, de suportes formais. Essa realidade 

apenas recentemente começou a ser alterada, quando são construídas as 

políticas específicas de atenção à velhice, como a PNI, Estatuto do Idoso, além 

de marcos legais, a exemplo da LOAS. 

Construída mediante uma longa trajetória de lutas, esse processo foi 

marcado pela lentidão, por avanços, recuos e pela correlação de forças 

políticas na disputa por maior/menor responsabilidade do Estado brasileiro no 

tocante as questões referentes à velhice no país. Como resultado, tem-se o 

debate acerca da construção e organização de uma rede de defesa dos direitos 

da pessoa idosa, além da promoção de alguns serviços, seja para atendimento, 

seja para denúncia, a exemplo dos centros-dia, centros de convivência, 

delegacia da pessoa idosa, etc., o que se apresenta ainda de modo escasso, 

considerando o crescimento da população idosa, bem como que os poucos 

serviços existentes se concentram nas áreas urbanas das grandes capitais 

brasileiras, cabendo à família nessa perspectiva, função relevante. 

Instituição social mais antiga e disseminada, a família é uma criação 

humana, não natural e mutável, o que explica as diversas “formas” assumidas 

entre o estado selvagem e a civilização. Foi, no entanto com o surgimento da 

família nuclear burguesa que se deu a naturalização da divisão sexual do 
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trabalho e a definição de papéis entre o homem/provedor e a mulher/cuidadora 

(MORGADO, 2001, p.193). 

Especificamente sobre a família brasileira, esta permeou o debate 

político nacional em largo período da história do país, sendo incorporada dentre 

outras finalidades, sob a perspectiva das políticas de combate à pobreza por 

meio das propostas de renda mínima a partir dos anos 70 e anos 90. É nesse 

sentido que a família comparece na Constituição Federal de 1988, na PNI, no 

Estatuto do Idoso, com a função de amparar, proteger, cuidar de seus 

membros, dentre eles a pessoa idosa.  

Transformações culturais, crise econômica, ofensiva do capital 

(reestruturação produtiva, financeirização, ideologia neoliberal), determinaram 

mudanças na organização da família que passou a assumir uma ampla 

variedade de composições, ficando cada vez menos disponível para cumprir 

com a função que lhe foi atribuída. A família contemporânea não mais reúne as 

condições para prestar apoio as pessoas idosas — ainda que se saiba que a 

família tanto pode representar proteção como insegurança — seja pela maior 

inserção da mulher no mercado de trabalho, pela redução do grupo familiar, 

seja pela mudança de valores relativos a responsabilidade da geração mais 

jovem para com o grupo familiar, dentre ele o membro idoso, requerendo com 

isso, a oferta de serviços, como as modalidades de atendimento não-asilar 

propostas na PNI. 

Com a perspectiva de promover outras opções de atendimento que não 

se restringissem ao internamento, sobretudo por observar-se que existem 

pessoas idosas que possuem vínculo comunitário, familiar, as modalidades de 

atendimento não-asilar possibilitam atender necessidades da pessoa idosa 

sem que tais vínculos sejam perdidos. Isso não significou, no entanto, que tais 

modalidades adquirissem centralidade nas discussões e debates pelas 

entidades e instâncias que lutam pelas questões relacionadas ao 

envelhecimento, o que supomos que explique a ausência de sua alusão pelo 

Estatuto do Idoso. 

Desse modo, a despeito das referidas modalidades de atendimento 

terem sido previstas em uma legislação, bem como do que elas podem 
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representar para as pessoas idosas, a existência das mesmas é escassa. No 

Estado de Pernambuco, um levantamento realizado63 apontou a existência de 

28 centros de convivência, o que considerando a existência de 185 municípios 

indica a restrita quantidade dessa modalidade de atendimento. 

Assim sendo, a partir da pesquisa realizada no Centro de Convivência 

Francisco Azevedo de Vasconcelos da Prefeitura de Igarassu foi possível 

perceber a existência de uma imprecisão conceitual acerca de tal modalidade. 

Ainda que a mesma tenha sido prevista na PNI e, portanto conceituada, em 

alguns estudos e artigos essa modalidade é mencionada como sinônimo de 

grupo de convivência, o que pode ser atribuído à generalização conceitual 

apresentada na referida legislação, na qual não há uma diferenciação entre os 

chamados grupos da terceira idade e os centros de convivência. 

Essa lacuna também persiste no estudo sobre modalidades de 

atendimento não-asilar desenvolvido pela autora Diogo (2006), o qual, contudo 

aponta o perfil da pessoa idosa a ser atendida, seja pelo centro, seja pelo 

grupo de convivência, ou seja, pessoas idosas sem comprometimento 

funcional. 

Em termos gerais pode-se afirmar que há fortes semelhanças, haja vista 

ambas as propostas disporem-se a possibilitar o convívio social, o combate ao 

isolamento, a participação em atividades culturais, sócio-educativas, etc. Estas 

características, todavia, não as coloca no mesmo patamar de igualdade, ainda 

que tênue seja o indicador de distinção. Ou seja, grupos de pessoas idosas, 

assim como grupos de adolescentes, grupos de mulheres, se constituem como 

um conjunto de pessoas que se reúnem em espaços diversos, como paróquias 

de igreja, associações comunitárias, clubes de mães, existentes amplamente 

nas comunidades em todo o território nacional. Um centro de convivência é um 

lugar proposto/criado exclusivamente para essa especificidade, para um 

objetivo determinado. 

                                                 
63 É oportuno salientar que embora o estudo tenha sido desenvolvido em 2003 e que supondo que tenham 
existido a modificação de dados, o mesmo foi citado à título de ilustração. Sobre o estudo ver: 
OLIVEIRA Griselda S. Velhice e Cidadania: um estudo sobre os Centros de Convivência de Idosos em 
Pernambuco, 2003.  
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A despeito do posicionamento aqui feito, todavia, a discussão se 

inscreve num terreno ainda pantanoso, o que nos reporta a um outro ponto 

percebido a partir da pesquisa e que supomos que explique a incerteza dessa 

discussão, isto é, a escassez de estudos acerca das modalidades de 

atendimento não-asilar no Brasil. Nas bibliografias utilizadas para este estudo, 

o tema aparece em poucas obras e mesmo assim de maneira não 

aprofundada. São feitas referências a respeito, mas não análises e 

problematizações, nem apresentações sobre a experiência de alguma 

instituição com essa proposta. No entanto, o aumento da população idosa e em 

uma realidade com profundo cenário de pobreza, sinaliza para a necessidade 

de pesquisar sobre as referidas modalidades de atendimento (quantas existem, 

como funcionam, possíveis impactos causados, custo/benefício, entre outros 

aspectos a serem investigados), bem como para a necessidade de existência e 

expansão de tais opções de atendimento. 

No tocante ao Centro de Convivência Francisco Azevedo de 

Vasconcelos da Prefeitura de Igarassu, o mesmo foi proposto com o específico 

objetivo de atender e propiciar o convívio a pessoa idosa, tendo, portanto, 

adaptações ambientais adequadas, como corrimões, espaço de descanso. No 

entanto, embora tenha como característica principal a socialização, o convívio 

social, por oferecer ações de promoção da saúde, como fisioterapia, 

atendimento médico, psicológico, serviços de enfermagem, alimentação 

balanceada sob supervisão de nutricionista, além de se constituir um espaço 

de permanência diurna, a referida instituição constitui-se um mix centro de 

convivência/centro-dia, cujo objetivo desta última modalidade de atendimento é 

promover atenção integral às pessoas idosas nas áreas de saúde, atividade 

ocupacional e de apoio sócio-familiar (DIOGO, 2006, p.1066). 

No que se refere à modalidade de atendimento centro de convivência na 

relação com a família, percebeu-se que esta reconheceu a relevância e o bem-

estar gerado por essa forma de atenção para a pessoa idosa com quem reside, 

diferentemente do que se percebeu quanto a sua compreensão sobre tal 

serviço de atendimento se apresentar também como um apoio sócio-familiar. A 

totalidade da família pesquisada não conseguiu compreender o centro de 

convivência como um apoio também familiar. Porém, suas informações 
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apontaram elementos que indicaram que a partir do atendimento na instituição 

houve benefícios para ambos (família/pessoa idosa). As mudanças geradas no 

comportamento da pessoa idosa (tornando-a mais sociável, favorecendo um 

melhor convívio), o acesso dela a cuidados de saúde diários (prevenindo com 

isso o aparecimento de doenças e/ou mesmo diminuindo sua ocorrência, o que 

é benéfico tanto para a pessoa idosa como para a família), a disponibilidade do 

tempo que a família passa a ter para gerenciar melhor as atividades diárias, 

são elementos que evidenciam que a modalidade de atendimento não-asilar 

centro de convivência se apresenta como um mecanismo de apoio não apenas 

para a pessoa idosa, mas também à família. 

Os resultados aqui apontados não encerram o tema, suscitam a 

necessidade do desenvolvimento de estudos que examinem e problematizem 

outros aspectos. Como a instituição se insere na relação família/pessoa idosa, 

isto é, como se dá sua atuação nesse processo; é cabível essa inserção, 

considerando a esfera privada do âmbito familiar ou caberia 

empoderar/autonomizar a pessoa idosa para lidar com as questões relativas às 

relações sociais estabelecidas no interior da família, são alguns dos aspectos a 

serem investigados. 
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GUIA DA ENTREVISTA (Anexo nº 01) 
 

 

Perfil sócio-econômico: 
 
1) Sexo: (  ) F       (  ) M 
 
2) Grau de parentesco com a pessoa idosa: 
(  ) Cônjuge         (  ) Filho(a)        (  ) Nora/genro     (  ) Neto(a)       (  ) Outros______________ 
 
3) Composição familiar: 
____________________________________________________________________________ 
 
4) Escolaridade:  
(  ) Não alfabetizado              (  ) Ensino Fund. II Incomp.     (  )Ensino Médio Comp.           
(  ) Ensino Fund. I Incomp.    (  ) Ensino Fund. II Comp.       (  ) Superior Incomp. 
(  )Ensino Fund. I Comp.       (  ) Ensino Médio Incomp.       (  ) Superior Comp.                                                         
 
5) Renda familiar: 

(  ) Menos de 1 salário mínimo          (  ) 1 salário mínimo     (  ) 2 salários mínimos 
(  ) Acima de 2 salários mínimos       (  ) Outros.____________________________________  
 
6) Qual a origem da renda? (Marque mais de uma opção) 
(  ) Trabalho formal             (  ) Pensão por morte               (  ) Outros. __________________                     
(  ) Trabalho informal          (  )BPC (Benefício de Prestação Continuada) 
(  ) Aposentadoria               (  ) Bolsa Família                                                              
  
 
7) Sobre a condição econômica da pessoa idosa, esta: 
(  ) É independente. Origem__________________                 
(  ) É dependente da família 
(  ) Não sabe                          
(  ) Outro _____________ 
 
8) Quanto à condição de saúde da pessoa idosa, esta tem: 
(  ) Autonomia 
(  )Algum nível de incapacidade. Qual_________________ 
(  )Outro________________________________________ 
 
 
Sobre o entendimento da família acerca do Centro de Convivência e da velhice 
 
9) Para você, o que é velhice? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
10) O que você acha do trabalho desenvolvido pelo Centro de Convivência? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
11) Em sua opinião, para que serve o Centro de Convivência? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
12) Para o dia-a-dia da família o atendimento promovido às pessoas idosas pelo Centro de 
Convivência contribui de alguma forma?  Em caso afirmativo, de que forma? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Em caso negativo, por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 
13) Quais os aspectos positivos e as dificuldades na convivência com a pessoa idosa com 
quem residem? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
14) Sobre a conduta da pessoa idosa nas atividades diárias que realiza, esta: (sair, passear, 
forma de se vestir, uso do dinheiro, etc.) 
 
(  ) Decide o que quer fazer                                                              (  ) Solicita apoio 
(  ) Solicita permissão de algum membro da família para fazer        (  )Outro ______________ 
 
15) O que você sabe sobre os direitos da pessoa idosa? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
16) Como você vê a pessoa idosa com a qual convive? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
17) Você conhece as atividades desenvolvidas pelo Centro de Convivência? Em caso 
afirmativo, cite algumas. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
18) Para você, o que significa a pessoa idosa com a qual convive receber atendimento pelo 
centro de convivência? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
 
 
Observações e impressões do Entrevistador: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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AUTORIZAÇÃO À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA DA PREFEITURA DE IGARASSU (Anexo nº 02) 

 
 
 
 

Recife, 26 de Fevereiro de 2008 
 

 

 

 

Parte integrante e fundamental da Pós-graduação Stricto-sensu (mestrado) em 

Serviço Social pela UFPE, a pesquisa é um importante instrumento na 

construção do conhecimento proporcionando um melhor entendimento da 

realidade, além de representar para o profissional, um exercício intelectual 

agregador de competência teórica. 

Em vista disso e para obtenção do grau de Mestre solicito autorização para 

desenvolver a psquisa no Centro de Conviv~encia de Idosos Francisco 

Azevedo de Vasconcelos, uma vez que a partir da experiência profissional em 

tal espaço institucional foi constituído o objeto de investigação na área de 

envelhecimento e família. 

 

Cordialmente, 

________________ 

Kaline Leite Sena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmº. Israel Heleno 
Secretário do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cidadania. 
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CONVITE PARA A FAMÍLIA (Anexo nº 03) 
 

 

CONVITE 
 
Embora o envelhecimento seja uma conquista para a humanidade, 
gera mudanças para o próprio indivíduo que o vivencia, para a 
sociedade e para a família, tornando necessário o desenvolvimento 
de pesquisas que compreendam tais mudanças. Assim, com o 
objetivo de estudar o entendimento da família sobre o centro de 
convivência e sobre velhice, convidamos você à comparecer no 
referido centro no dia _____/_____/______, no horário das 9 h. da 
manhã. 

Sua presença é indispensável! 
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TERMO PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA (Anexo nº 04) 
 

 
Recife, ___de _________________de 2008. 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Esta pesquisa, que possibilitará a conclusão da pós-graduação em Mestrado 
em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, tem o objetivo de 
estudar o entendimento que as famílias têm sobre os centros de convivência de idosos 
e sobre velhice. Para que a mesma se realize, porém sua colaboração é de grande 
importância.   

 
Desse modo, esclarecemos que os procedimentos para esta pesquisa será a 

explicação aos entrevistados sobre os objetivos da pesquisa, coleta da assinatura do 
entrevistado neste termo de consentimento livre e esclarecido e aplicação da 
entrevista. 

 
Até então, os estudos já realizados não apresentaram nenhum risco para um 

tipo de pesquisa como esta que mantém o anonimato dos entrevistados. Porém, a 
pesquisa pode gerar como benefício a construção de conhecimentos que contribuam 
para um melhor desenvolvimento do trabalho junto à família da pessoa idosa atendida 
no centro de convivência. 

 
A responsável pela pesquisa, Kaline Leite Sena, Assistente Social, Especialista 

em Políticas Públicas e Gestão de Serviços Sociais e estudante de mestrado em 
Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, residente à rua 
Morena Flor, 145 –Tejipió – Recife, telefone, 9677-4342, estará à disposição para 
responder e esclarecer qualquer dúvida que eu tenha em relação aos procedimentos, 
riscos, benefícios, entre outros assuntos referentes à pesquisa. 

 
A minha participação é voluntária e estou ciente que poderei retirar esta 

declaração de concordância, caso solicite, bem como que não receberei benefício 
financeiro pelas informações prestadas. Os dados obtidos poderão ser divulgados em 
eventos (congressos, palestras, etc.), porém a minha identidade será mantida em 
sigilo. 

 
Os gastos com a realização da pesquisa serão custeados pela pesquisadora 

responsável, sendo entregue a mim uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 

 
 

 
______________________________________________         ______/______/______ 

Assinatura do voluntário                                                                          Data 

 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido 
 
 
 
Kaline Leite Sena – Pesquisadora Responsável 
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FOLHA TABULAR (Anexo nº 05) 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COLETIVA (Anexo nº 06) 
 
 
 

Perfil sócio-econômico do grupo: 
 

� Sexo (quantos homens e mulheres) 
 
 

� 2) Faixa etária do grupo (registrar individualmente) 
 
 
 

� Renda do grupo 
Quantos possuem renda 
Quantos não possuem renda 
Quantos homens possuem renda 
Quantas mulheres possuem renda 
 

(  )Menos de 1 salário mínimo        (  ) 1 salário mínimo     ( ) 2 salários mínimos 
(  )Acima de 2 salários mínimos     (  ) Outros.___________________________ 
 

� Origem da renda 
Aposentadoria                 Bolsa Família 
Pensão por Morte            Trabalho informal 
BPC                                  Outros 
 
 

� Escolaridade 
 
(  ) Não alfabetizado           (  ) Ensino Fund. II Incomp.  (  )Ensino Médio Comp.           
(  ) Ensino Fund. I Incom    (  ) Ensino Fund. II Comp.    (  ) Superior Incomp. 
(  )Ensino Fund. I Com       (  ) Ensino Médio Incomp.     (  ) Superior Comp.                                                  
 
 
 
A VELHICE PARA AS PESSOAS IDOSAS, FAMÍLIA E DIREITOS 
 
 
Compreensão de velhice 
 
 
 
 
 
 
Convivência familiar (aspectos positivos e dificuldades) 
 
 
 
 
 
Conhecimento sobre os direitos da pessoa idosa 
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