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RESUMO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O presente trabalho trata do tema do Idoso na contemporaneidade, especificamente 
na cidade de Caxias do Maranhão. O estudo mostra a relação do Centro de 
Convivência com a família do idoso levando em consideração que a família é uma 
instituição social que está sujeita as influências culturais e históricas, por isso 
freqüentemente passa por crises e reordenações diante da sociabilidade e da 
dinâmica da acumulação capitalista. O fenômeno, do crescente aumento da 
população idosa na sociedade contemporânea tem provocado mudanças no interior 
das famílias e do poder público no atendimento às novas demandas. O presente 
trabalho é um estudo exploratório de caráter quanti-qualitativo que tem como campo 
empírico de investigação os Centros de Convivência (uma modalidade de 
atendimento aos idosos), para compreender a relação entre estes e suas famílias e 
identificar o entendimento que a família tem sobre o Centro de Convivência e sobre 
a própria velhice. Para tal, utilizou-se a observação e questionários abertos, além de 
entrevistas com idosos, coordenadores e família, tornando-se imprescindível a 
pesquisa documental para identificar as ações desenvolvidas pela instituição que 
estão voltadas para a relação familiar dos idosos e seu preparo no cuidado e 
melhoria da qualidade de vida dos mesmos.  

 
Palavras-Chave: Idoso. Centros de Convivência. Família 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
This work deals with the theme of the Elderly in contemporary times, specifically in 
the city of Caxias do Maranhão. The study shows the relationship of the Center for 
Living with the family of the elderly taking into account that the family is a social 
institution that is subject to the cultural and historical influences, so it often goes 
through crises before, and reordering of sociality and the dynamics of capitalist 
accumulation. The phenomenon, the growing number of elderly in contemporary 
society has brought about change within families and the public authorities in 
meeting the new demands. This paper is an exploratory study of quantitative and 
qualitative character whose empirical field research the Social Centers (a form of 
elder care), to understand the relationship between them and their families and 
identify the understanding that the family has on the Family Center and the very old 
age. To this end, we used the observations and open-ended questionnaires and 
interviews with elders, coordinators and family, making it imperative to document 
research to identify the actions taken by the institution that are focused on the family 
relationship of the elderly and their care in preparing and improving the quality of 
their lives. 
 
Key-words:Elderly. Social Centers. Family 
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“Fiz um acordo com o tempo: nem ele me persegue e nem 

eu fujo dele. Um dia a gente se encontra” (Mário Lago). 
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                 A inclusão da temática do Idoso na agenda de políticas públicas tem 

ganhado relevância nos últimos anos; afinal, a transição demográfica apontada 

nos registros populacionais demonstra a mudança no perfil da população, não só 

no Brasil como no mundo.  

           A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD, 2009) 

apresenta que na realidade brasileira de 2008, há o registro de 19 milhões de 

pessoas com 60 ou mais anos de idade, e 11.422 pessoas com 100 anos ou 

mais. Destes, 7.950 são do gênero feminino e 3.472 do masculino. Assim, os 

dados do referido ano já apontam para a feminilização da velhice, ou seja, havia 

mais idosas do que idosos.Também os dados já demonstram o crescimento 

desse segmento populacional, de modo geral, configurando-se como uma das 

expressões da questão social. O referido documento (ibid.) informa:  

Na população de 60 anos ou mais o crescimento foi de 697 mil pessoas 
entre 2008 e 2009, o que representou um aumento de 3,3%, contra uma 
elevação de 1% no total da população residente do país. Em 2009, 
11,3% dos brasileiros tinham 60 anos ou mais de idade, frente a 11,1% 
em 2008 e 9,7% em 2004. A região Norte seguiu com as maiores 
concentrações relativas nos grupos etários mais jovens, sobretudo de 
pessoas de 5 a 14 anos de idade, 21,4% em 2009. Já as regiões Sul e 
Sudeste apresentaram os maiores percentuais na faixa de 40 a 59 anos 
(25,6% e 26,2%) e na faixa de 60 anos ou mais (12,7% e 12,3%). 

                O processo de envelhecimento é um fenômeno inevitável, presente na 

diversidade dos panoramas biológico, social e cognitivo, afetando as 

contribuições socioeconômicas, as habilidades físicas e o próprio calendário de 

atividades diárias da pessoa idosa. Por uma lado, o envelhecer é uma 

consequência da vida, ocorrendo transformações sociais e culturais que têm 

como vetor as diferenças entre as classes sociais que definem as desigualdades 

e a própria reprodução social. Por outro lado, o envelhecer traz as determinações 

socioculturais, que produzem a desigualdade social no mundo capitalista. Nessa 

faixa etária estão aqueles que vivem na plenitude da luciz com os seus cem anos 

de idade1, enquanto outros são acometidos de doenças e falta de autonomia. 

Referindo-se ao século XIX, Simone Beauvoir (1990, p. 174) afirma que ao se 

                                                 
1
 Arquiteto nnhhh brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 1907, Oscar Niemeyer, acumula o maior 

número de prêmios internacionais. 
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aposentar, o trabalhador era “expulso de seu emprego, ficando abandonado à sua 

própria sorte”. A mesma autora (ibid., p. 277) escreveu que “as democracias 

burguesas quando retiram dos indivíduos a possibilidade de trabalhar, condenam 

a maioria deles à miséria”, maioria essa que representa segmentos da 

trabalhadora. 

                Alguns idosos possuem vantagens econômicas, pois são aposentados 

e mantêm-se economicamente ativos, sendo reinseridos no mercado de trabalho, 

pelo que continuam seu processo de envelhecimento com vitalidade. Já em 

outros casos, o afastamento da atividade traz, frequentemente, dificuldades 

emocionais e sentimento de nulidade social, afetando a capacidade física, da 

atenção, da aprendizagem, ou mesmo o equilíbrio emocional. As consequências 

desses obstáculos, que não são simples nem únicos, variam de pessoa a pessoa, 

dependendo das determinações de classe. 

             Nesse panorama, os indivíduos dessa faixa etária apresentam suas 

limitações e perdas funcionais, segundo as particularidades do envelhecer de 

cada um, dependendo ainda do ambiente, de seu estilo de vida, cultura e das 

relações sociais de classe. 

             A população idosa começou a crescer na metade do século XIX, quando 

a medicina passou a cuidar dos idosos como um grupo específico, destacando-se 

o Hospital de Salpétriere em Paris, o qual foi considerado como o primeiro 

estabelecimento geriátrico, pelo fato de ter acomodado, nessa época, cerca de 

3.000 idosos. O médico Jean-Martin Charcot ministrava aulas sobre o 

envelhecimento,  das quais originou o livro publicado em 1867, Lições sobre o 

Envelhecimento, livro esse considerado como o primeiro tratado formal a 

respeito da temática, surgido nos Estados Unidos (OLIVEIRA, 2003, p. 34). 

Em síntese, só no final do século XX, com o aumento intensivo da 

população idosa no mundo, nasceram as primeiras iniciativas de políticas sociais 

voltadas para população idosa. Assim, o processo de constituição de leis, normas 

e instituições voltadas para esse segmento vão ganhando forma. Os estados mais 

avançados, que vivenciam primeiro o processo de transição demográfica, passam 

a chamar para si a responsabilidade de atender essa nova demanda. 
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Simone Beauvoir (1990) relata que na Inglaterra teve a criação do 

Sistema Nacional de Saúde e da Junta de Assistência Nacional. O auxílio 

pecuniário foi transferido das taxas para os impostos, havendo o rompimento 

gradativo da Lei dos Pobres2. A tradição presente no mundo ocidental, de que o 

cuidado do indigente compete ao sistema de solidariedade entre vizinhos, ganhou 

o apoio legal do Estado. Desta forma, criou-se o caminho para o desenvolvimento 

dos modernos serviços de assistência social oferecidos a todos, e dirigidos 

particularmente aos idosos. 

Conforme Beauvoir (1990), essa forma de assistência informal foi 

praticada em vários países por muito tempo, tanto nos EUA, como na Inglaterra. 

Os velhos, com autonomia de locomoção e cognitiva, eram encaminhados às 

famílias que se dispunham a ganhar algum dinheiro para cuidar deles. Já os 

dependentes funcionais ou considerados incapazes eram encaminhados para 

asilos públicos, paróquias e outras modalidades que serviam de hospital, 

orfanato, casa de velhos e deficientes.  

Já no pós-guerra, e com a criação Nacional de Assistência Social na 

Inglaterra, ocorre uma ruptura nos tratamentos desumanos encontrados nos 

asilos3. Muitos esforços foram feitos para construções de espaços que pudessem 

oferecer condições às demandas especiais desse segmento. Para Simone 

Teixeira (2008, p. 93), o Estado capitalista “assume a máscara do interesse geral 

para manter o interesse particular, e só assume essa dimensão à medida que se 

vê pressionada pelos movimentos de classe”. Ocorre assim o processo de 

conquistas entre as diferentes classes sociais. Isso não quer dizer que o Estado 

seja a-classista, como falam alguns, ou que o Estado represente de fato o 

interesse geral. Pelo contrário, o Estado capitalista só assume o disfarce do 

interesse geral em vez do particular, sob pressão dos movimentos sociais de 

classes. 

                                                 
2 

Criou-se a Lei dos Pobres em defesa da acumulação do capital no reinado de Isabel I, na 
Inglaterra (1601), reformulada num sentido também repressivo, na década de 30 do século XIX 
(CASTEL, 1998, p. 47-142, apud MOTA, 2008, p. 25).  
3
  “A despeito do progresso realizado desde a guerra, 37.000 velhos ainda viviam em antigas 

instituições da Lei dos Pobres, em 1960, e havia aproximadamente outros 37.000 em outros tipos 
de asilo público” (cf. MARSHALL,1975, p.165  apud TEIXEIRA, p. 99). 
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São muitas as definições sobre a velhice. Elas  contêm em si diversos 

aspectos específicos e determinantes, que nem sempre são considerados por 

alguns estudiosos do assunto. Beauvoir (1990, p.15) define a velhice como: 

um fenômeno biológico: com consequências psicológicas que se 
apresentam através de determinadas condutas consideradas típicas da 
idade avançada. Modifica a relação do homem no tempo e, portanto, seu 
relacionamento com o mundo e com sua própria história. Por outro lado, 
o homem vive nunca em estado natural; na sua velhice, como em 
qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade a qual 
pertence. 

No contexto das inúmeras definições sobre velhice, considera-se que é 

a forma de transportar-se de criança, adolescente, maturidade e envelhecer 

dentro de experiências e memórias da vida, fenômenos naturais, cujas conquistas 

sociais nem sempre engrandecem seus direitos e sua existência. Ou seja, o 

envelhecer das classes subalternas carrega estigmas frequentemente dolorosos 

pela falta de assistência e pelas necessidades físicas básicas para o 

desenvolvimento humano, tais como habitação, saúde etc. Diferentemente, o 

envelhecimento daqueles oriundos das classes dirigentes e dominantes se 

processa em condições de vantagens, considerando o respaldo econômico e 

financeiro que lhes permite os melhores atendimentos médicos, hospitalares, de 

terapia, lazer, alimentação e moradia, que favorecem a um determinado bem-

estar social. Portanto, Beauvoir tem toda razão ao destacar o vetor da classe 

social para analisar o processo de envelhecimento.   

Para Kastenbaum (1981, apud OLIVEIRA, p. 29) “a velhice é um 

estado de espírito que se define por meios de padrões exteriores, como a 

classificação cronológica da idade ou segundo nossa própria opinião”. Ora, o fator 

idade, embora se constitua um marco delineador da velhice, por si só não 

caracteriza o envelhecimento, pois as experiências de vida e as condições 

objetivas do envelhecimento do ser social se constituem elementos fundantes.    

Numa perspectiva mais ampla, a velhice está relacionada ao processo 

de transição demográfica. Quando o processo de degradação se avoluma, as 

pessoas idosas passam a ser alvo de políticas públicas, para atender à grande e 

crescente demanda desse segmento. 

No contexto brasileiro e demais países em desenvolvimento, a 

transição demográfica se deu de forma acelerada e não paulatina, como ocorreu 



17 

  

 

nos países de capitalismo desenvolvido. Estes vivenciaram as mudanças 

demográficas num período amplo de conquistas científicas e acumulação de 

forças produtivas. Já no Brasil, por exemplo, tais conquistas, garantidas com a 

descoberta da vacina, do antibiótico e outros medicamentos, além de novas 

formas e tecnologia de tratamentos, levaram a população a alcançar longevidade 

em poucas décadas. A sociedade brasileira foi surpreendida com um crescente 

contingente de idosos, pessoas com 60 anos ou mais, conforme a legislação 

brasileira4 e os estudos demográficos nacionais5 e até internacionais6. O IBGE 

trata o assunto da seguinte forma: 

A Organização Mundial da Saúde - OMS - define a população idosa 
como aquela a partir dos 60 anos de idade, mas faz uma distinção 
quanto ao local de residência dos idosos. Este limite é válido para os 
países em desenvolvimento, subindo para 65 anos de idade quando se 
trata de países desenvolvidos (IBGE, 2000, p. 09) 

O aumento do número de idosos no contexto familiar tem chamado a 

atenção para investigações científicas e acadêmicas, vislumbrando conhecer as 

questões complexas referentes ao tema. É no contexto de tais transformações 

que surgem as políticas públicas voltadas para o atendimento à pessoa idosa. 

Entre outras iniciativas, surgiram na legislação brasileira dispositivos que 

estabelecem a responsabilidade do Estado, da Família7 e da comunidade. É 

nesse conjunto de legislação que a proposta de Centros de Convivência para o 

Idoso (CCI) aparece no contexto das iniciativas dos serviços públicos, embora a 

prática já tenha sido experimentada com as iniciativas dos aparelhos privados de 

hegemonia, como o SESC, assunto tratado no quarto capítulo dessa dissertação.  

O tema tem despertado interesse dos estudiosos no sentido de 

entender e não só atender às demandas criadas com a insurgência da transição 

demográfica e a potencialidade de ganhos na relação entre idoso e família. É 

nesse último aspecto que nos propomos a estudar a situação na localidade de 

                                                 
4
 No Estatuto do Idoso, Art. 1

0
, são considerados idosas pessoas de 60 anos ou mais. 

5
 IBGE – Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (2009) 

6
  CEPAL -Comissão Econômica para América Latina. A OMS define que a velhice se inicia aos 60 

anos nos países em desenvolvimento e sobe para 65 naqueles que já possuem forças sociais 
desenvolvidas, conforme documento distribuído pelo Governo de São Paulo: Cartilha do Idoso 
(2006).  
7
 Constituição Brasileira de 1988, O Estatuto do Idoso (definido com a Lei 10.741 de out. de 2003). 

O Art. 10 afirma: “É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, 
respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição e nas Leis”. 
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Caxias, município de um dos estados mais pobres do Nordeste brasileiro, o 

Maranhão. Portanto, o estudo trata do idoso na sua relação familiar através das 

ações aplicadas dentro dos CCIs. 

As relações entre gerações tendem a gerar conflitos intergeracionais e 

até violência intrafamiliar, questão que vem se perpetuando no segmento social 

de pessoas idosas. Tal situação ocorre de forma mais visível no contexto de 

transição demográfica e de crise do capitalismo, quando sobressai a questão 

social que envolve a relação entre pessoa idosa e a família. 

Considerando a posição da família no processo histórico do 

desenvolvimento da sociedade capitalista, onde a mulher ganha novas atribuições 

como força de trabalho, as relações intrafamiliares tornam-se mais complexas, 

dificultando, frequentemente, a relação intergeracional, resultando na violência 

contra o idoso pelo isolamento a que é submetido e pelos maus-tratos nos seus 

cuidados básicos, entre outros aspectos. Portanto, a pessoa idosa tem sido vítima 

não só do abandono, mas dos maus-tratos que lhe dão fragilidade, tanto no 

âmbito da família como fora dela. É comum hoje em dia se presenciar ou noticiar 

agressões contra idosos nas ruas, nas praças, hospitais, bancos e outros locais. 

Isso é revelado de forma mais visível nos espaços onde as famílias se encontram 

em situação de vulnerabilidade social8, configurada com a precariedade de 

trabalho, desemprego ou generalização do subemprego, que caracterizam a 

reprodução da desigualdade social inerente ao processo de acumulação 

capitalista. 

No contexto da crise estrutural do capital ganha força essa 

vulnerabilidade, amplia-se e torna-se ainda mais acentuada com a introdução de 

medidas orientadas pelo receituário neoliberal estabelecido na última década do 

século passado, quando o Estado brasileiro reduziu a atenção à questão social9 

em suas múltiplas expressões. Tudo isso, compõe o quadro da lógica da 

descartabilidade, comprometendo a força do trabalho da pessoa idosa. Ela se 

                                                 
8
 Para Castel (1998, apud Mota, 2008), vulnerabilidade social é uma zona intermediária instável 

que configura a precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade. Esse 
acontecimento não ocorre apenas no aspecto econômico, mas particularmente na fragilização dos 
vínculos afetivo-relacionais dentro da família. 
9
 Questão social é inerente à reprodução da desigualdade social, acentuando-se com a redução 

do Estado para atender ao Social.   



19 

  

 

afasta do mercado de trabalho e se mantém através da sua aposentadoria ou 

pelos benefícios conquistados na lei da Assistência, ou ainda pelo 

assistencialismo institucional de igrejas e ONGs. Ao mesmo tempo, caminha de 

forma acelerada a desregulamentação do trabalho. Nas condições referidas, o 

desemprego e subemprego acabam por desarticular não só o trabalho, mas o 

suporte da sua proteção, anteriormente garantido como direito e dever da família. 

Como indicamos anteriormente, no processo de lutas sociais vão se 

erguendo os princípios de direitos da pessoa idosa, traduzidos em leis, para 

atender a crescente demanda desse segmento. A legislação brasileira, assim, 

incluiu algumas das demandas geradas com as lutas sociais em atenção à 

especificidade da pessoa idosa, no que se refere à saúde, direito de renda 

mínima, habitação, lazer, prioridades de atendimento etc. 

Por sua vez, a Seguridade Social em seu tripé: saúde, previdência e 

assistência, passa a ser organizada com propostas públicas e privadas, através 

de programas e políticas sociais que buscam atender às necessidades que 

emergem com os procedimentos da transição demográfica. No caso brasileiro, 

pode ser caracterizado pela coexistência de desenvolvimento tardio de forças 

produtivas e apropriação de práticas comuns em contextos onde as forças 

produtivas se encontram plenamente desenvolvidas, como por exemplo, o 

consumismo, a descartabilidade, o individualismo e outras. 

Ainda tratando do Estado Social, Teixeira (2008, p. 93) afirma: “a 

condição social do Estado está articulada à sua dimensão econômica, política, 

financeira, dentre outras, em geral, à relação: Capital-Estado”. Todavia, Teixeira, 

entende que os acontecimentos atingem ainda as variações dos diferentes 

modelos de proteção social10. Obviamente é considerado o peso relativo da 

população idosa que se tem hoje, ou seja, de 60 anos ou mais, em cada país da 

América Latina, onde o crescimento varia de 4,8% a 17,3%, segundo informações 

                                                 
10

 “De acordo com a tipologia apresentada por Esping-Andersen (1991), destacam-se três 
modelos: o liberal, o Estado intervém ex post, quando os canais naturais de satisfação de 
necessidades (indivíduo, família, mercado, redes comunitárias) mostram-se insuficientes, portanto, 
a intervenção é seletiva e assistencial, focalizada em grupos e indivíduos vulneráveis por meio do 
controle dos benefícios; o corporativismo, é o conservador-corporativista, é discriminatório, 
determinado pela inserção profissional, com direitos e obrigações ligados a status, ocupação ou 
produtividade; e o social democrata,  baseia-se na universalidade (cidadania, com garantia de 
distribuição de bens e serviços extra-mercado a todos os cidadãos), com ampla cobertura de 
riscos e contingências” (ESPING-ANDERSEN, 1991, apud TEIXEIRA, 2008, p. 97). 
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da Comissão Econômica para América Latina – CEPAL. Já o IBGE, com base nos 

dados da CEPAL, aponta para a síntese de indicadores sociais, considerando a 

análise das condições de vida da população brasileira (ibid). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi o primeiro passo para 

desencadear leis direcionadas à questão social. Seguidamente, foi criada a Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS. Só então foi estruturada a Política 

Nacional do Idoso – PNI, que deu margem ao desenvolvimento do Estatuto do 

Idoso, surgindo posteriormente a Política de Saúde da Pessoa Idosa. Todas 

essas medidas ocorreram no período de mais ou menos uma década. Os 

Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa, previsto no seu Estatuto nos seus três 

níveis governamentais, a saber, federal, estadual e municipal, foram também 

conquistas significativas de movimentos sociais em torno dos direitos da pessoa 

idosa. 

As políticas voltadas para o envelhecimento humano se reproduzem, 

mas nem sempre são postas à disposição da população alvo, que na angústia da 

necessidade, busca mais seus direitos garantidos na legislação do que as 

conquistas na prática. Os idosos são amparados legalmente nos seus direitos 

civis e sociais, mas as redes de apoio à população idosa são bastante escassas. 

São elas compostas de hospitais, centros de convivência (objeto deste estudo), 

instituições de repouso, casas de longa permanência e centro dia. Entretanto, os 

acontecimentos que vulnerabilizam e fragilizam os idosos não são apenas no 

âmbito da materialidade da reprodução social, mas vão além. Atingem também os 

vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social, levando às discriminações 

etária, étnicas, de gênero e tantas mais.  

Nesta perspectiva, evidencia-se um fenômeno contraditório. Ao mesmo 

tempo em que o Estado se afasta da questão social, as forças sociais movem-se 

em torno das condições de degradação do ser idoso.  

Destaca-se aqui a relevância do papel histórico assumido pela 

instituição família. No Brasil, onde são proporcionadas poucas vertentes de apoio 

através de profissionais e instituições, “a família é fonte primária de apoio às 

pessoas idosas” (NÉRI; SOMMERHALDER, 2006, apud SENA, 2009, p.11). Se 

atentarmos para a situação da reprodução social no Brasil, verificamos que a 
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força de trabalho da mulher se constitui um componente de peso em relação ao 

total de trabalhadores homens.  

Hoje a mulher brasileira ocupa os mais diversos papéis e cargos, 

inclusive o da Presidência da República. Sendo assim, seu papel histórico na 

família passa por grandes modificações. Antes ela assumia todo o cuidado do lar, 

dos filhos e dos velhos em sua plenitude. Hoje, por conta de trabalhar fora do lar, 

de serem arrimo de família, suas funções domésticas, embora mantidas, passam 

a ser secundarizadas, e quando há idosos, frequentemente eles são deixados em 

situação de isolamento e abandono, gerando o descuido dos vínculos afetivos 

familiares e levando a sua exclusão do convívio social. No caso, ocorre o 

aumento de doenças psicossomáticas como a insônia, depressão, dentre outras, 

comuns em contextos sociais marcados pelo individualismo e competitividade.  

Embora a família atue em diferentes campos de trabalho, ela é 

imprescindível à proteção da pessoa idosa e para manutenção de sua autonomia, 

integração e aceitação do processo de envelhecimento. 

A título de ilustração, a realidade contextual da questão social de 

Caxias-MA é descrita em um quadro familiar onde uma idosa de 70 anos, 

identificada aqui como Rosa Mística (para fins de resguardar sua real identidade), 

não estando em condições de gerenciar seus benefícios, passou a depender da 

filha mais velha que tem três filhos em idade adolescente e adulta, os quais não 

exercem qualquer atividade remunerada e usufruem inteiramente dos benefícios 

da idosa. Isso vem comprometendo sua qualidade de vida, desde a assistência 

alimentar, médica e outras necessidades assistenciais básicas, até suas 

necessidades psicológicas e de sua subjetividade. 

                O caso relatado acima não é um caso único e isolado, pois tal situação 

se reproduz nos núcleos familiares da sociedade brasileira, como reflexo, 

também, das transformações societárias contemporâneas, que trazem como 

fenômeno fundamental o desmantelamento da vida familiar. Nesse cenário, o 

idoso perde status social, passando à condição de subordinado e é tratado 

frequentemente como objeto utilitário e necessário para a manutenção das 

exigências financeiras da família. Por outro lado, o idoso passa a viver sob o 

poder dos filhos(as), noras, genros, netos, sobrinhos, irmãos ou outros, sob a 
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imposição da vontade de alguém que faz uso da força e da violência física ou 

simbólica, da coerção, persuasão, negociação ou barganha, conforme indica 

Chizotti (2006). 

Nesse cenário, os idosos que recebem os benefícios da assistência, 

por vezes, passam a assumir as responsabilidades financeiras e domésticas dos 

filhos e netos. Seus ganhos oriundos dos direitos de aposentadoria e ou do BPC11 

se tornam a única fonte de renda fixa da família. 

Considerando a contraditoriedade do âmbito familiar, em vez deste 

representar espaço de proteção, de pertencimento e apoio, a pessoa idosa se 

torna alvo de maus-tratos e violência, seja física, psicológica, sexual, financeira ou 

de negligência, uma vez que o isolamento e abandono partem dos próprios 

familiares que vivem em situação de extrema pobreza ou não. Particularmente, 

em uma estrutura de profunda desigualdade social como a brasileira, as 

responsabilidades na velhice aumentam, quando o idoso para a ser arrimo para 

atender às necessidades econômicas da família e ainda cuidar dos netos w 

bisnetos.  

Estudos apontam que a informalidade de apoio exercido nessas 

famílias dá-se da pessoa idosa para a família e vice-versa, originando as 

transferências de responsabilidade intergeracionais, que apontam para uma 

interdependência entre gerações. Essa situação vem se reproduzindo no mundo 

capitalista em geral; não é uma questão da particularidade de Caxias. 

O campo empírico do presente estudo são os Centros de Convivência 

em Caxias-Ma, município que se localiza no meio norte do Estado e fica a 370 km 

da capital, São Luís. No contexto estrutural da sociedade local, cuja presença de 

idosos é visível, o município tenta, mesmo com suas limitações, adotar a política 

do idoso como preconiza a legislação. 

Nosso interesse pelo estudo se deu a partir dos processos de 

experiências como Psicóloga do Centro de Referência e Assistência Social 

                                                 
11

 BPC (Benefício de Prestação Continuada) – oriunda dos direitos constitucionais, aplicada aos 
idosos e pessoas com deficiência, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
nº 8.742-93, pelo Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741-2003. É um benefício assistencial garantido pela 
Constituição Federal, sendo um direito dos cidadãos brasileiros que atendem aos critérios da Lei e 
que dela necessitam. 
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(CRAS), quando tivemos oportunidade de desenvolver trabalhos sobre 

automotivação e orientação familiar relacionados a pessoas idosas. 

O que norteou o estudo foi a problemática nos aspectos da relação 

idoso e família nas ações dos CCIs, que instigou os objetivos específicos a serem 

alcançados, a saber: Identificar as ações desenvolvidas nos Centros de 

Convivência no município de Caxias que envolvem familiares de idosos; verificar 

as práticas e ações de orientação e esclarecimento à família, sobre as políticas de 

valorização e proteção dos idosos assistidos nos CCIs; identificar como o idoso e 

as famílias se reportam aos CCIs. Em síntese, as questões norteadoras que 

deram direção ao estudo foram as seguintes: Os CCIs têm alcançado seu objetivo 

como instituição? Os CCIs com suas ações têm proporcionado melhor 

relacionamento entre idoso e família? Em que muda a vida cotidiana dos idosos 

com a presença dos CCIs? Existem atividades que fortalecem o relacionamento 

entre idosos e família? 

Em razão da problemática estudada, constituiu-se alvo do estudo 

apresentar e analisar as ações desenvolvidas pelos Centros de Convivência de 

Idosos, particularizando a relação entre idosos e família, de acordo com os 

preceitos definidos pela legislação, para melhorar a qualidade de vida e o bem-

estar social da pessoa idosa, considerando que é dever do Estado, da família e 

da sociedade cuidar desses sujeitos sociais.  

No município em estudo, o processo de trabalho com as comunidades 

e com os idosos nos levou a conhecer mais de perto as condições objetivas e 

subjetivas de vida dos idosos e consequentemente de seus familiares. A 

dificuldade das famílias participarem das ações dentro dos Centros em relação 

aos idosos passou a ser alvo da nossa preocupação.  

Quando da nossa inserção no Curso de Mestrado Interinstitucional em 

Serviço Social, fomos motivados a aprofundar essa questão que já vinha sendo 

alvo de nossa preocupação. Tomamos como objeto de estudo a relação existente 

entre as ações do CCI, a família e o idoso, considerando a proposta estatutária 

dos centros de convivência para idosos, que divide a responsabilidade dos 

cuidados com a família. Assim, tínhamos o objetivo de identificar, através das 

ações desenvolvidas nos Centros de Convivência, o envolvimento de familiares 



24 

  

 

com os idosos. Questiona-se, então, se as ações e as atividades propostas nos 

CCIs envolvem de algum modo os familiares para melhor conhecerem a realidade 

de seu idoso. 

    Dessa forma, nosso trabalho está dividido em quatro capítulos. O 

primeiro trata do aspecto histórico conjuntural da questão do idoso na 

contemporaneidade, destacando os aspectos históricos e sociais, assim como o 

contexto da realidade brasileira, na qual o idoso está inserido. O segundo capítulo 

descreve um panorama do idoso em Caxias, como uma das expressões da 

questão social. No terceiro adentramos o cerne do estudo, quando tratamos da 

modalidade de atendimento ao idoso em Centros de Convivência, buscando 

compreender também a legislação brasileira aplicada a essa questão. Por fim, no 

quarto capítulo apresentamos de forma mais específica os dados da pesquisa de 

campo, mostrando como se dá a inserção da família do idoso nos processos de 

atividades desenvolvidas, assim como a relação entre a família e o idoso nas 

ações dentro dos Centros de Convivência em Caxias-Ma. Concluímos o trabalho 

com algumas considerações finais. 

      Quanto aos procedimentos metodológicos, registramos que nas ciências 

sociais, cada vez mais se torna patente que a realidade social é rica e fruto do 

dinamismo da vida, tanto coletiva quanto individual dos sujeitos sociais e dos 

significados que transbordam dela (FAGUNDES, 2010). Nessa perspectiva, o 

conhecimento científico pode ser entendido como uma construção a partir do 

entendimento do fenômeno estudado que, no caso, se refere ao relacionamento 

idoso X família percebido nos Centros de Convivências em Caxias.  

    Uma pesquisa dessa natureza não exclui a participação efetiva da 

pesquisadora, que por sua vez não deve ser vista como um observador 

puramente objetivo, considerando que como ser histórico é parte da dinâmica da 

sociedade. Portanto, ela é alguém que, mesmo profundamente comprometida a 

entender o fenômeno como ele acontece, tem seus interesses, vieses, 

preferências e valores, mas nem por isso inviabiliza o estudo. A metodologia 

adotada neste trabalho acompanha as técnicas e instrumentos da pesquisa 

qualitativa, que exige a presença in locum do pesquisador.  
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      No primeiro momento nosso objetivo foi trazer à tona o contexto onde o 

estudo se realizou. Assim, apresentamos alguns aspectos históricos, físicos, 

culturais e econômicos para se entender as atuais condições de vida dos idosos 

que vivem nas áreas suburbanas do município que são parte da classe 

subalterna.      

Uma das características do método de pesquisa qualitativa é que ela 

assume ser a realidade construída pelas pessoas nas interações que elas têm 

com seu meio social. Segundo Merrian, citado por Fagundes (2010, p. 96), o 

método de pesquisa qualitativa é um “conceito guarda-chuva cobrindo algumas 

formas de investigação e que nos ajuda a entender e explicar o significado do 

fenômeno social com a menor quebra possível do ambiente natural”. De acordo 

com o que pressupõe a técnica de trabalhos qualitativos, Minayo indica que: 

Numa busca qualitativa preocupamo-nos menos com a generalização e 
mais com o aprofundamento da abordagem da compreensão. 
Certamente, o número de pessoas é menos importante do que a 
teimosia de enxergar a questão sobre várias perspectivas, ponto de vista 
e observação (MINAYO 1999, apud PAPALÉO NETO, 2007, p. 887-888). 

      Em todos os casos, a realidade não se apresenta como realmente ela 

é. Mas na pesquisa qualitativa, a visão que se tem da realidade, tal como 

percebida, é colocada em cheque através da construção das diferentes 

informações relatadas pelos indivíduos nas diversas interações. Portanto, o 

estudo possibilita que se trilhe por caminhos traçados na vida real e que, no 

presente estudo se pretende entender melhor os efeitos provocados pela vivência 

nos Centros de Convivência para a vida das pessoas idosas, alvo do estudo na 

sua relação com familiares. Entende-se que a pesquisa que se detém no estudo 

da singularidade tem possibilidade de aprofundamento e compreensão dos 

processos envolvidos, uma vez que se tenha como suposto a totalidade social e a 

compreensão das múltiplas determinações. 

    Na pesquisa foram usadas fontes de informação secundárias, como leis, 

documentos institucionais, relatórios de trabalho, entre outros. Como fontes 

primárias foram feitas entrevistas a técnicos e profissionais que atuam nos 

Centros de Convivencias, Conselhos e outros setores que atendem esse 

segmento, além de entrevistas com os própios idosos e familiares.  
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Foram entrevistas semiestruturadas, considerando algumas temáticas, a 

saber: estrutura dos Centros, programação, convívio no Centro, relacionamento 

com familiares entre outras questões, as quais davam indicação sobre a 

compreensão do ser idoso, pois o trabalho nos Centros está também voltado para 

a construção da consciência do processo de envelhecimento por parte do idoso e 

dos familiares, na perspectiva da valorização e proteção da pessoa idosa, por se 

tratar de uma questão de relevância social.  

       Outra técnica utilizada utilisada foi a observação em momentos de 

atividades no Centro ou fora dele. Também foi imprescindível à pesquisa 

documental, para identificar as ações desenvolvidas pelas instituições as quais 

estão voltadas para a relação dos idosos com suas famílias e seu preparo no 

cuidado e melhoria da qualidade de vida deles.  Assim, os dados qualitativos 

foram obtidos em entrevistas e em reuniões com grupos de idosos e seus 

familiares, conforme cronograma das atividades promovidas pelos Centros de 

Convivência (ANEXO 01).  

No ensejo de ampliar o conhecimento foram feitas entrevistas coletivas 

com familiares e idosos, que opinavam sobre perguntas contidas no roteiro de 

entrevistas (ANEXO 02). Além das reuniões, foram providenciados registros 

fotográficos que deram visibilidade qualitativa ao trabalho. Optamos por registrar 

momentos coletivos dos idosos nos Centros, no refeitório, nas salas de reuniões 

etc. Nesses locais se realizaram entrevistas com participação e observação, 

diálogo com os idosos e familiares em todos os Centros existentes no Municípío 

até aquele momento13.  

A compreensão dos dados qualitativos se deu quando se fez um 

paralelo entre as afirmações e a proposta dos Centros. Daí a importância da 

análise documental. Também registramos como importante técnica de coleta de 

dados qualitativos, o diálogo livre e a observação in loco. 

Como essa pesquisa teve um caráter exploratório, obedecemos às 

seguintes fases do plano de pesquisa: 

                                                 
13

 No período final da pesquisa de campo foi inaugurado o sétimo Centro, que não se constituiu 
alvo deste estudo. 
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1. Fase preparatória, baseada em estudos bibliográficos e documentais, quando 

foi feita uma atualização tanto na bibliografia do tema estudado, como na 

documentação e legislação aplicada à pessoa idosa. 

 2. Trabalho de coleta sistemática de informações, com registros fotográficos. 

3. Organização e sistematização dos dados registrados. Nessa etapa foram 

organizadas algumas falas que aglutinaram e sistematizaram as informações 

obtidas.  

4. Redação da dissertação; estilo descritivo e analítico. 
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CAPÍTULO 1 

 

O IDOSO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se não pudermos ser um sol esplendoroso, 
contentemo-nos em ser um simples vagalume. 
O importante é iluminar alguma coisa” 
(DRUMOND). 

 

 

 Conforme indicado na Introdução deste trabalho, o envelhecimento 

populacional é um fenômeno que ocorre no mundo. No Brasil não é diferente, 
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constatando-se nos últimos anos o crescimento do contingente populacional 

referente às pessoas com 60 anos ou mais em todo o país. Contudo, os 

processos de envelhecimento são acompanhados da redução nas taxas de 

fecundidade e mortalidade (que ocorrem de forma simultânea), acelerando a 

transição demográfica. Camarano e El Ghaouri (1999) afirmam que entre 1940 e 

1999 houve um aumento da população nessa faixa etária em nove vezes. Em 

1940 havia 1,7 milhão, já em 2000 se alcançou 14,5 milhões. Prevê-se para 2020 

uma possibilidade de aumentar para 30,9 milhões de pessoas com mais de 60 

anos. Além disso, o aumento do contingente populacional com 80 anos ou mais 

se intensificou, modificando a composição etária no grupo de idosos, revelando 

que o segmento da população idosa está também envelhecendo. Em 2000 houve 

um aumento de 12,6% do total de idosos. Os autores dizem que tais modificações 

têm provocado mudanças na composição do segmento populacional chamado 

idoso, com uma abrangência do intervalo de idade que alcança 30 anos entre as 

épocas, considerando ainda que na faixa de 60 anos, o idoso frequentemente se 

encontra em pleno vigor físico e mental, tendo em vista os avanços tecnológicos 

da medicina. Já os idosos de 90 anos ou mais devem enfrentar situações de 

maior vulnerabilidade. Tal fator se acentua quando são levadas em consideração 

as condições e trajetória de vida da população pertencente às classes 

subalternas. 

Para Camarano (2002), o crescimento da população idosa é 

consequência de dois processos: a alta fecundidade no passado, observada nos 

anos 1950 e 1960, comparada à fecundidade de hoje, e a redução da mortalidade 

da população idosa. Admite-se que a diminuição da fecundidade modificou a 

distribuição etária da população idosa brasileira, passando a ser um componente 

cada vez mais significativo no conjunto da população total, tendo como efeito o 

envelhecimento pela base, visto que a redução da mortalidade trouxe como 

resultado o aumento no tempo vivido pelos idosos. 

Dados informam que entre a População Economicamente Ativa (IPEA) 

existe pelo menos um idoso, cujo processo de envelhecimento muda a vida do 

indivíduo e altera as estruturas familiares e sociais. O perfil sociodemográfico, 

desde os anos de 1950, aumentou com as taxas mais altas de crescimento 

populacional entre a população idosa. Portanto, nos anos 50 esta já alcançara 
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valores superiores a 3% (CAMARANO; EL GHAOURI, 1999); entre 1991 e 2000 

ela atingiu 3,4%. Essas maiores taxas sugerem que o processo de 

envelhecimento da população brasileira, se medido pela maior taxa de 

crescimento do segmento idoso, não é novo. Diz ainda a autora que a projeção 

para o ano de 2020 é de um percentual de 14% da população brasileira, sendo 

resultado de um crescimento de taxas elevadas, em parte consequência do seu 

crescimento já determinado pela estrutura etária atual: “os jovens de hoje serão 

os idosos do futuro”. 

Hoje, é comum a categorização da população idosa em faixas etárias, 

considerando o crescimento populacional dos longevos. Registram-se variações 

etárias de 60 a 79 anos e de 80 anos a mais, sendo os avanços da medicina e 

tecnologia as principais causas do aumento da sobrevida do ser humano idoso ou 

dos “mais idosos”; os de 80 anos e mais têm aumentado sua representação 

nesse segmento. 

Atualmente estudos têm registrado que entre idosos é visível a adoção 

de valores e de comportamentos típicos de uma sociedade de consumo. Nesse 

quadro, registra-se que a indústria cosmética e estética tem atingido grandemente 

essa faixa etária. No consumo, a pessoa idosa é vista como nicho de mercado, 

como aquela que busca o prazer e realizações pessoais, adotando diferentes 

rótulos, pois vivemos em um mundo que valoriza o padrão estético da juventude e 

que não apenas cultua o corpo jovem, mas também o estilo de vida dessa 

geração. Nessa lógica, as rugas e flacidez se constituem em uma dificuldade de 

auto aceitação para determinadas pessoas idosas, como se fossem uma fraqueza 

moral, considerado o enaltecimento da beleza física imposta pela predominância 

do valor de consumo da sociedade. Por isso, o idoso é facilmente estigmatizado e 

rejeitado, quer seja como força de trabalho ou até como padrão de conhecimento, 

pois é considerado arcaico. Sob esse impacto, o idoso é facilmente envolvido no 

discurso da ilusão projetada de felicidade, “da eterna juventude”, tendo como 

consequência o consumismo exacerbado, que mistifica as reais necessidades do 

ser idoso. 

No bojo de tais contradições, o mercado capitalista se volta para o 

idoso como oportunidade de lucro, o que pode ser visto como motivação típica da 
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sociedade moderna capitalista. Assim, a expansão do processo de 

mercantilização se dá, não só referente a objetos de utilidades, mas aos serviços 

prestados a esse segmento. Alem de produtos que prometem rejuvenescimento, 

o idoso passa a ser alvo de programas de lazer como viagens, turismos, danças 

etc. Obviamente, tais mercadorias são voltadas particularmente para aqueles que 

conseguiram estabilização financeira, pela sua condição de classe. Contudo, a 

lógica das classes dominantes logo passa a ser modelo também utilizado por 

setores das classes subalternas. Mas, para isso é preciso promover ações que 

propiciem a construção de uma nova lógica sobre a velhice e envelhecimento.  

Por um lado, a sociedade contemporânea parece desprovida de 

memória histórica, pois tende a ignorar toda e qualquer contribuição desenvolvida 

pela pessoa idosa, imprimindo nela novos valores e padrões que favorecem ao 

consumo. Não se pode olvidar que a ideologia dominante torna-se ideologia de 

toda a sociedade, ou seja, os valores dessa classe logo se tornam também das 

classes subalternas. Por outro lado, vale aqui reafirmar a relevância de analisar 

essa problemática que envolve a contradição de classes antagônicas. A pessoa 

idosa torna-se alijada do trabalho e, em geral, sente-se desprovida de sonhos e 

não consegue visualizar seu futuro.  

Em meio às contradições de classes, é válido refletir sobre a identidade 

do ser idoso, sobre o seu entendimento do processo de envelhecimento. Para 

alguns estudiosos o envelhecimento diz respeito, sobretudo, à capacidade de 

superar dificuldades, repensar melhor o passado, idealizar mudanças, 

compreendendo as discriminações, frustrações, o vazio que pode acontecer até 

os últimos dias de vida. Notadamente, o que lhe trouxe satisfação e alegria no 

passado torna-se conteúdo para uma revelação de si, cheia de aspectos 

emocionais que definem as relações familiares. Mas essa não é a realidade da 

maioria dos idosos das classes subalternas, que muitas vezes são explorados 

pelos familiares, que invadem os espaços dos pais ou avós ou qualquer outra 

forma de parentesco, ampliando ainda mais as dificuldades para sobreviverem. É 

comum se encontrar filhos e netos desempregados, que retornam para a casa 

dos pais sem contribuir para qualquer despesa. Assim, a aposentadoria ou 

pensão dos idosos torna-se a única fonte de renda para alimentar a família 

extensa. Aqueles que outrora foram explorados pela força de trabalho, agora, 
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levando consigo a precária saúde, tornam-se alvo da exploração de familiares e 

continuam sendo responsabilizados pela reprodução social do exército industrial 

de reserva.   

 A valorização do ser idoso pode ser viabilizada através da criação de 

novos espaços e viabilização de conquistas para a pessoa idosa, evitando o 

distanciamento social e seu isolamento. Nesse caminho de raciocínio, os Centros 

de Convivência são idealizados como alternativas na constituição de processos 

de convivências para o idoso, favorecendo o encontro dele consigo próprio na 

qualidade de ser social, segundo Fraiman (1995). Há nessa formulação o 

entendimento de que tais experiências poderão reativar interesses adormecidos e 

desejos interrompidos, para se dar vazão ao talento, à transmissão de sabedoria 

e habilidades acumuladas ao longo da vida, assim como reatar e construir 

amizades, conhecer novos espaços, pessoas e atividades que conduzem à sua 

valorização e estimulem o cuidado pessoal e coletivo, conforme preconiza o seu 

Estatuto e, com isso, dizer “sim” à vida. Embora a lógica acima registrada esteja 

prenhe de idealismo, ela aponta para o aspecto subjetivo e insuprível do ser 

social.  

Ainda sobre a subjetividade humana, em parte concordamos com o 

pensamento de Stuart-Hamilton (2002, p. 194), quando diz que a boa velhice não 

é um direito automático e só se chegará a ela quando enfrentada com a mente 

clara e aberta, encarando o surgimento das rugas, mudanças intelectuais e de 

comportamento como algo natural do ciclo de vida humana. Afirma ainda o autor, 

que a velhice produtiva e feliz dependerá da consciência da realidade existencial, 

pois todas as pessoas mais velhas são sobreviventes: esse é um júbilo que nem 

todos os seus detratores mais jovens viverão o suficiente para receber. Embora o 

autor tenha apresentado um aspecto subjetivo de grande valia, ele deixa de 

considerar uma questão fundante da sociedade capitalista, o fenômeno da 

desigualdade social. Isso quer dizer que as condições objetivas da vida e da 

reprodução social não permitem que a maioria das classes subalternas faça tal 

elucubração e obtenha ganhos concretos. Entretanto, no bojo desse discurso, 

estão indicadas formas de tornar a velhice mais “saudável”. 
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O SESC, aparelho privado da hegemonia15 capitalista, traz a ideia de 

melhorar as condições de vida do idoso e ganha adeptos, tornando-se uma 

posição hegemônica na gerontologia do Brasil. Com a influência da gerontologia 

internacional incorporada pelo SESC16, o conceito de velhice como a melhor 

etapa da vida surgiu com o termo “melhor idade”, para referir-se à pessoa idosa. 

Tal ideia vai mascarar as reais condições do idoso, atraindo também prestações 

de serviços, considerados nicho de mercado.    

Diferentemente do que pensam alguns, discordamos da utilização de 

nomenclaturas que tendem a utilizar a velhice como processo de mercantilização 

ou de atendimento a outros interesses, minimizando os efeitos contraditórios do 

processo de envelhecimento humano, com a utilização de termos como: “boa 

idade”, “melhor idade”, ou mesmo “terceira idade”. São formas que camuflam a 

realidade do envelhecimento, vendendo a ideia de positividade da velhice. 

Numa abordagem de desenvolvimento humano, parte-se da premissa 

de que são poucas as coisas que não podem ser remediadas mais tarde, mas 

muitas “são as que se podem prevenir, impedindo que venham a acontecer” 

(ERIK ERIKSON, 1982, apud LINN, 2001, p. 8). Para esse filósofo, no oitavo 

estágio da vida a velhice se instala, acentuando-se uma crise psicossocial de 

Integridade X Desespero. Mas esse estágio da vida pode ser também 

caracterizado pela virtude da sabedoria, quando há aceitação de sua própria vida. 

No que diz respeito à área de relacionamentos significativos, predomina a 

condição de “gênero humano”, tornando-se um ciclo de vida em que a pessoa é 

responsável, pois a velhice é parte da genética natural na vida. Varia de um 

ambiente para outro a forma como ocorre o acolhimento intrafamiliar e as 

contingências exigidas no processo de relacionamento e de vínculos afetivos. Não 

é demais lembrar que varia também de acordo com as condições de classes 

sociais.  

Há consenso entre os estudiosos que os diferentes entendimentos 

sobre a velhice têm um caráter histórico, ou seja, acompanha o desenvolvimento 

                                                 
15

 Na dissertação de Mestrado de Edelweiss F. de Oliveira (1988), ela se refere ao SESC como 
aparelho privado de hegemonia do capital. Nesse trabalho a autora faz uma análise do serviço 
social no Pará. 
16

 O SESC incentivava a formação dos seus profissionais fora do país ou através de cursos 
promovidos no Brasil pela gerontologia internacional norte-americana, francesa e espanhola. 
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da sociedade. Portanto, não surgem aleatoriamente, pelo contrário, eles emergem 

da realidade histórica. Observa-se nas estatísticas e trabalhos científicos que o 

crescimento da população idosa se constituiu um dos fenômenos mais marcantes 

do século XX, com consequências sociais das mais diversas, fazendo-se 

presentes na realidade concreta brasileira. Certamente, o enfrentamento diário 

dessas transformações traz consequências sociais, econômicas e emocionais.   

Para além da metáfora da inversão da pirâmide etária, geralmente 
acompanhada de discursos sobre os custos sociais (pensões e 
medicamentos), tem colocado concretamente para um grande número 
de pessoas, uma série de problemas decorrentes da reconfiguração das 
relações intergeracionais e familiares, na busca de novos modelos 
valorativos do envelhecimento, da sua ressignificação, da doença e da 
morte (SANTOS; RIFIOTIS, 2006, p. 2). 

Em síntese, todos esses aspectos passam a ser alvo de debate e 

reflexão que envolve também a finitude do ser. O aspecto de dependência física e 

emocional é, por certo, uma das dimensões que merece atenção particular, 

considerando a fragilidade e riscos a que são submetidas as pessoas nesse 

estágio da vida. Mas, a tendência é que cada vez mais aumente o grau de 

dependentes físicos, com parcelas crescentes da população acometidas de 

doenças crônico-degenerativas, que vão exigir maior demanda de cuidados 

públicos e privados. No caso dos países considerados em desenvolvimento, há a 

tendência de aparecer uma demanda muito maior que a oferta de serviços. 

Quando se trata de uma sociedade cujo teor de desigualdade é tão profundo 

como a do Brasil, a questão social se revela como violência à pessoa idosa. 

Assim comentam Santos e Rifiotis (2006, p. 2):  

Do ponto de vista da saúde, destacam-se as mudanças significativas no 
quadro de morbimortalidade, isto é, redução da incidência e morte por 
doenças infecto-contagiosas e aumento da incidência e morte por 
doenças crônicas degenerativas, típicas de idades mais avançadas. 
Entre elas, as cérebro-vasculares, que embora não seja a principal 
causa de mortalidade, apresentam efeitos devastadores com altos 
custos afetivos e financeiros para o indivíduo e sua família. 

Esse aspecto tão bem explicitado é uma tônica também observada por 

outros autores, dentre eles, Camarano (1999). A autora destaca que o 

desdobramento de tais doenças atinge o cotidiano das famílias, havendo uma 

tendência a aumentar o contingente de pessoas dependentes, à medida que a 

idade se torna mais avançada. É bom lembrar que, de forma geral, a tendência de 

crescimento do contingente de dependentes físicos aumenta paralelamente com o 
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avanço da idade cronológica do sujeito. Há poucos anos, facilmente se podia 

contar o número dos centenários, sendo que, alguns traziam equívocos de 

registros. Na década de 70, por exemplo, estudiosos admitiam a ideia de freios 

biológicos “que limitam a vida humana para próximo de 90 ou 95 anos” (VERAS, 

2003, p. 9). Ele ainda afirma: 

Que o número de centenário é muito baixo em todo mundo e que muitos 
dos famosos casos de pessoas que passaram dos cem anos são, na 
verdade, equívocos decorrentes da precariedade dos registros de 
nascimentos ocorridos no século passado, principalmente nos paises 
pobres (ibid). 

Santos e Rifiotis (2006) estimam que 40% da população com mais de 

65 anos precisa de auxílio para algumas atividades, tais como locomoção, cuidar 

das finanças, fazer compras, preparar refeições, limpeza e higiene da casa etc. 

Registra também os autores que 10% dessa população, relativamente 

dependente, necessitam de auxílio de terceiros para tarefas mais simples e 

básicas como se banhar, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se etc.  

Outra questão que ganha destaque nos estudos gerontológicos é a 

identificação da feminilizacão da velhice, assunto pontuado anteriormente. A 

questão de gênero ocupa posição central na discussão das relações sociais entre 

idosos, o que fica evidenciado nos dados estatísticos e nos trabalhos e pesquisas. 

Mas é interessante que além de se encontrar nas estatísticas a predominância de 

mulheres na faixa etária de 60 anos ou mais, os autores Santos e Rifiotis também 

observam que as mulheres constituem a maioria do contingente de colaboradores 

das pessoas idosas consideradas fragilizadas. Contudo, hoje há registros de que 

se encontram homens que assumem o papel de colaboradores principais, como 

cuidadores, embora tenham que contar com a ajuda de outros membros da 

família ou mesmo de terceiros. Entretanto, fica evidente a diferenciação 

significativa na prática de acompanhar o idoso entre cuidadores mulheres e 

homens. 

Quanto ao grau de parentesco do cuidador, lembra ainda os autores 

acima referidos, o que interfere na sua escolha são as relações de parentesco 

mantidoas com o idoso, pois geralmente é em torno da família, das articulações 

de gênero e das relações que se estabelecem ao longo de uma vida em comum 

que se definirá o(a) cuidador(a). No referido estudo foi também identificado que 
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quem mais assume esse papel primário tem uma relação de parentesco, não 

apenas pela proximidade afetiva, mas também pelas responsabilidades 

assumidas no matrimônio e por obediência às normas e padrões socioculturais.  

De certa forma a situação que envolve o cuidador representa uma área 

de conflito intergeracional ou intrafamiliar, pois a proximidade do grupo familiar 

por motivo de doença e dependência da pessoa idosa torna-se um obstáculo nas 

relações, Tendo em vista as mudanças forçadas que caracterizam as situações 

de sacrifícios.   

Como todos os quadros conflitivos, a situação de crise, quer seja do 

capitalismo ou particularmente da família, confunde temporalidades, elevando a 

possibilidade de ressurgir disputas antigas que atravessam as situações da 

dinâmica dessa relação com o idoso dependente. Certamente as relações 

interpessoais quase sempre são bastante sinuosas, oscilando entre momentos de 

maiores e menores conflitos, que com frequência são relacionados a mudanças 

evolutivas que consolidam as posições de sacrifício e rebatem em reclamações 

de falta de apoio, ou na reafirmação do amor familiar que incidem sobre o valor 

das relações e dos compromissos intrafamiliares. 

Observável é a ausência de uma rede de suporte de saúde ou social 

que ofereça o apoio necessário às famílias aqui no Brasil, embora a Política 

Nacional de Saúde do Idoso (regulamentada pela Portaria 1395/99) defina que o 

cuidado com os idosos deve ser prioritariamente realizado pelos familiares no 

contexto domiciliar. Não obstante, fica evidente que toda e qualquer medida de 

orientação, suporte social e emocional deve buscar envolver o maior número de 

familiares que fazem parte dessa rede, a fim de que efetivamente se possa 

aperfeiçoar um trabalho em parceria.  

A reflexão sobre o panorama histórico das questões que envolvem o 

idoso aponta para necessidades de estudos específicos sobre as mudanças na 

organização das famílias e suas relações com o aumento de um segmento 

populacional crescente em grau de dependência, sobretudo num contexto como o 

brasileiro, no qual os serviços públicos não têm conseguido atender as demandas 

sociais e as prescrições legais. 
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O idoso, no contexto social aqui tratado é circundado por alterações no 

âmbito das sociedades modernas, trazendo para os países em desenvolvimento o 

reflexo dos contextos europeus e mundiais, onde prevalecem os conceitos de 

otimização da economia. Tais fatos exigem atenção especial para os possíveis 

impactos destes fenômenos nas famílias. 

Na cultura ocidental, onde domina a priorização do desenvolvimento da 

produção capitalista, prevalecem os mitos do crescimento econômico e da 

produtividade, restringindo o ser social a mera peça do processo produtivo, uma 

parte da máquina. Os valores materiais que predominam nas sociedades 

contemporâneas são visivelmente voltados para o consumo, conforme foi referido 

anteriormente. Isso quer dizer que seu objetivo primordial é a rentabilidade da 

produção. Sendo assim, a força de trabalho ativa é privilegiada em detrimento da 

força de trabalho inativa (aposentado). Por isso, aparece com muita força a 

identidade do idoso como cidadão excluído, inserido em um processo de 

isolamento e até de dependência. 

Embora os equipamentos sociais e as redes de assistência no Brasil 

praticamente não existam, considerando a crescente demanda da população 

idosa, devido à conjuntura econômica e social em que vivemos já se pode falar 

em um determinado aparato de atendimento para esta população, fruto de 

conquistas sociais alcançadas. Aqui indicamos alguns dos equipamentos que 

atendem principalmente os idosos provenientes das classes subalternizadas: 

 Lares de idosos, também chamados Casa de Longa Permanência, 

anteriormente conhecidos como asilos, passam a ter nova roupagem com 

o surgimento das novas leis que demandam políticas sociais voltadas para 

esse setor da sociedade.  

 Centros de Dia: mais conhecidos pelas classes médias, oriundas de 

trabalhos formais, que ganham aposentadorias melhor remuneradas. 

 Centros de Convivência: têm um amplo aspecto de atuação, atingindo 

diferentes segmentos sociais. Em geral se agrupam conforme interesse e 

classe, assunto que é alvo primordial deste trabalho.   
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 Apoio domiciliar: é mais vinculado a empreendimentos capitalistas. Porém, 

não muito raro se encontra também o apoio de entidades religiosas.  

 Colônias de Férias e Turismo Sênior: modalidade primordialmente voltada 

para o empreendimento capitalista que vê nos aposentados um nicho de 

mercado. 

As modalidades de atendimento ao idoso são frutos das 

transformações capitalistas que atingem a família e sua estrutura. O próprio 

ingresso da mulher no mercado de trabalho faz com que a atual estrutura familiar 

e social se vulnerabilize no atendimento aos problemas que o envelhecimento 

impõe. Nessas condições, a família perde a possibilidade de assegurar à pessoa 

idosa a satisfação das necessidades físicas, psicológicas e sociais.  

      Por outro lado, a fragilização das famílias complexificam-se ainda mais 

com as concentrações urbanas, resultado do processo de industrialização, que 

impõe modos de vida não compatíveis com a coabitação com os mais idosos. 

Dessa forma, iniciam-se as instituições voltadas para o acolhimento de idosos. 

Em síntese, destacamos que embora a família tenha sido enlaçada em teias de 

profundas transformações, ela é ainda a instituição de maior importância para o 

acolhimento do idoso e sua qualidade de vida. Não basta ter soluções 

institucionais; é preciso que a família amplie o seu espaço valorativo, para 

agregar benefício de outras instituições. 
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CAPÍTULO 2 

 

   O IDOSO EM CAXIAS: UMA EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

“A vida fica difícil, pois a aposentadoria 
não dá prá comprar nem os remédios”   
(Idosa em um dos CCIs em Cxias). 
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2.1 Políticas Sociais e a Questão Social 

 

 

A partir dos anos 90 do final do século XX, vê-se redesenhar as 

políticas públicas sociais no Brasil, quando a pessoa idosa ganhou destaque na 

agenda de ações governamentais nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Os 

municípios ganham maior responsabilidade com o processo de descentralização 

ao gerenciar e administrar os programas sociais. Entretanto, o mecanismo de 

descentralização tem demonstrado limites no alcance de suas metas, marcadas 

de forma desordenada e associada a fatores como: burocracias locais de baixa 

qualidade, com perda significativa de eficiência gerencial; incapacidade 

institucional de prover bens e serviços; transferências de receitas públicas para os 

municípios sem a responsabilidade de geração de receitas; indefinição e 

ambiguidade quanto a competências entre as esferas do Governo; 

descentralização fiscal com transferências de impostos importantes para os 

estados e municípios (AFFONSO, 1996).  

Por outro lado, é relevante considerar a ressignificação do poder local 

nessas últimas décadas, com o cenário mais diretamente palpável de 

contradições e novas realizações das políticas públicas, e mais precisamente da 

assistência social, para onde se destinam os programas sociais, principalmente 

os ligados à questão do idoso. A partir dessa percepção sobre os recentes rumos 

trilhados pelas políticas públicas é que se valoriza, neste trabalho, o município, 

como tessitura social mais representativa das ações voltadas para o idoso e sua 

relação com a família, tendo como objeto de análise os Centros de Convivência 

de Idosos (CCIs). De fato, os programas e projetos passam a ser a lógica 

dominante e o modelo de implantação de políticas públicas, assumindo feições 

mais compensatórias e assistenciais no contexto atual. 

Maria Ozanira e Silva (2004), quando analisa a política social brasileira 

no século XXI, destaca a prevalência dos programas de transferência de renda e 

aponta como um traço marcante desses programas, que são de iniciativas 

municipais e estaduais, o aspecto quantitativamente limitado. Isso acontece por 

vários motivos, tais como: adoção de critérios muito restritos de focalização e 

ausência de uma política nacional articuladora; concentração das verbas em 
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estados e municípios mais desenvolvidos; desarticulação dos programas de 

política nacional de desenvolvimento econômico-social geradora de emprego, 

valorizadora da renda do trabalho e distribuidora de renda e da riqueza 

socialmente produzida, o que ultrapassa os limites dos estados e municípios 

(SILVA, 2004). 

Nessa mesma vertente, Ana Elizabete Mota (2008), quando analisa os 

significados da “questão social” na agenda contemporânea, observa que 

estabelecem outras formas de conceituar e tratar a questão social através de uma 

nova reforma social e moral, conduzida pela burguesia contemporânea. A autora 

chega a afirmar que: 

As tendências em curso chegam ao extremo de imaginar que é bastante 
ter políticas sociais para suprimir “a questão social” ou, como querem 
outros, que é suficiente que o Estado reconheça o direito de homens e 
mulheres das classes subalternizadas a atenderem suas necessidades 
sociais, transformando-os em cidadãos, para que também a questão 
social seja solucionada (MOTA, 2008, p. 50). 
 

Assim, no raciocínio dessa autora, a questão social reverte o seu 

significado, como: exclusão, objeto da política social, ausência de cidadania e 

direitos sociais, desemprego, traduzindo certo transformismo que está presente 

no conjunto de programas e iniciativas vigentes na atual conjuntura brasileira, 

referindo-se ao neossolidarismo, à refilantropização, à política dos mínimos 

sociais, aos projetos de emprego e renda, à emulação do empreendedorismo, ao 

binômio privatização/assistencialização da seguridade social. Tal perspectiva dá 

um caráter pragmático e empírico à questão social na relação com o Serviço 

Social, distanciando-se de uma leitura mais totalizadora e estrutural do social: o 

que ganha em densidade empírica pode perder em substância histórica e teórica. 

Sobre a categoria Mota diz: 

Embora o significado dessa expressão seja político e um ponto de 
partida para a apreensão do real, ela não se constitui numa categoria 
que, como pode parecer, encerra múltiplas determinações do real. Está 
carregada de significados políticos e saturada de evidências factuais e 
empíricas; porém, não oferece recursos heurísticos que o dotem da 
condição de categoria simples e geral (MOTA, 2008, p. 46). 

Partindo desse suporte teórico é que se pode entender a política de 

Seguridade Social e da própria Assistência Social, constituída por ações 

compensatórias, destacando-se duas tendências atuais: (1) a regressão das 

políticas redistributivas de natureza pública e constitutiva de direitos em prol das 
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compensatórias de “combate à pobreza” e de caráter seletivo e fragmentário, 

amparando a afirmação e expansão da Assistência Social; (2) privatização e 

mercantilização de alguns serviços sociais, com a consolidação da figura do 

cidadão-consumidor de serviços, como os planos privados de saúde e o sistema 

de previdência complementar. Esse processo acontece concomitantemente com a 

expansão dos programas sociais voltados para o cidadão-pobre, com renda baixa 

e na linha de pobreza e, particularmente, para a pessoa idosa.  

Com a nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS) e a aprovação da Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) a Assistência Social é colocada como parte dos 

direitos sociais, edificando junto com a Previdência Social e a Saúde o arcabouço 

da seguridade social brasileira. Contudo, a sua implementação revelou uma 

acentuada tendência à focalização, seletividade e fragmentação, comprometendo 

o princípio de universalidade, continuidade e sistematicidade das ações. 

Dentre os desafios desse novo modelo de Assistência Social está a 

dificuldade de financiamento da assistência, principalmente àquele que se destina 

aos estados e municípios, e a condição da Assistência Social, no século XXI, de 

ser colocada como mecanismo integrador em lugar do papel desempenhado pelo 

trabalho assalariado, destacando-se os programas de transferência de renda e 

sua condição de política estruturadora que o PNAS tende a assumir nos 

municípios brasileiros, como estratégia de enfrentamento das expressões da 

“questão social” no país. 

Com base nos documentos oficiais, Mota (2008) esclarece a Política de 

Assistência Social, que instituiu o SUAS, define dois patamares de proteção 

social: a básica e a especial, com pretensão de garantia da segurança de 

sobrevivência (rendimento e autonomia), acolhida e convivência familiar. A 

proteção básica fica sob a responsabilidade dos Centros de Referências da 

Assistência Social (CRAS) e de outras unidades básicas e públicas de assistência 

social. A PNAS considera serviços de proteção básica aqueles que têm a família 

como unidade de referência, oferecendo um conjunto de serviços locais que 

visam à convivência, à socialização e ao acolhimento de famílias, cujos vínculos 

familiares e comunitários não foram rompidos, como também a promoção da sua 
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integração ao mercado de trabalho. No caso da proteção especial, considera-se 

dois níveis de complexidade, a média e a alta, ambas direcionadas às famílias e 

indivíduos em situação de direitos violados, definindo os níveis de complexidade, 

a existência ou não de vínculos familiares ou comunitários, tendo como unidade 

pública de referência os Centros de Referência Especial de Assistência Social 

(CREAS).  

Vale ressaltar que os eixos estruturantes do SUAS são: a 

matricialidade sociofamiliar; a definição do território como lócus da 

descentralização; novas bases de pactuação entre Estado e Sociedade Civil; os 

mecanismos de financiamento, controle social e participação popular. Isso além 

de outros requisitos  dessa política assistencial. Destacamos aqui a política 

voltada para o idoso, que pressupõe diferentes modalidades de atendimentos, tais 

como a modalidade não asilar.   

Assim, no âmbito da esfera local, os Centros de Convivências de 

Idosos (CCIs) ganham relevância como objeto de estudos, principalmente se a 

delimitação destina-se a conhecer as ações socioeducativas desses Centros, que 

supostamente integram as famílias dos idosos assistidos, já que a relação com os 

familiares tem sido uma tônica apontada em pesquisas, como limite das garantias 

dos direitos aos idosos, de modo especial no que se refere à proteção e à 

assistência. Essa questão se constitui um obstáculo no alcance dos resultados 

dos programas de assistência ao idoso. E dentre as diferentes formas de 

organização dos serviços de atenção ao idoso, focaliza-se no âmbito municipal os 

CCIs, que consistem no: 

 
Fortalecimento de atividades associativas, produtivas e promocionais, 
contribuindo para a autonomia, o envelhecimento ativo e saudável, a 
prevenção do isolamento social, a socialização e o aumento da renda 
própria. Seu objetivo único é promover o encontro de idosos e seus 
familiares, por meio do desenvolvimento de atividades planejadas, que 
favoreçam a melhoria do convívio com a família e a comunidade 
(DIOGO, 2006, p. 1385). 

 

Essa mesma autora destaca que o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) 

prioriza o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do 

atendimento asilar, exceto dos que não a possuem ou carecem de condições de 

manutenção para a própria sobrevivência. 
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Mesmo que o Idoso tenha sido valorizado na agenda pública do 

Governo e se tornado um sujeito de direitos, observa-se que a garantia desses 

direitos básicos têm se revertido em garantias mínimas, dado o alcance das 

ações desenvolvidas, se levada em conta, por exemplo, a demanda populacional 

de famílias e o quadro de ausência da família no acompanhamento ao idoso nos 

Centros de Convivências de Idosos e nos próprios CCIs. Isso parece óbivio, mas 

os municípios não têm ampliado sua ação, deixando de incluir a família no 

atendimento às demandas, pelo que é mister investigar sobre a qualidade e o 

alcance dessa atividade:  

Mínimo e básico são, na verdade, conceitos distintos, pois, enquanto o 
primeiro tem a conotação de menor, de menos, na sua acepção mais 
ínfima, identificada com patamares de satisfação de necessidades que 
beiram a desproteção social, o segundo não. O básico expressa algo 
fundamental, principal, primordial, que serve de base de sustentação 
indispensável e fecunda ao que a ela se acrescenta. Por conseguinte, ao 
nosso ver, o básico que na LOAS

17
 qualifica nas necessidades a serem 

satisfeitas (necessidades básicas) constitui o pré-requisito ou as 
condições prévias suficientes para o exercício da cidadania em acepção 
mais larga. Assim, enquanto o mínimo pressupõe supressão ou cortes 
de atendimentos, tal como propõe a ideologia liberal, o básico requer 
investimentos sociais de qualidade para preparar o terreno a partir do 
qual maiores atendimentos podem ser prestados e otimizados 
(PEREIRA, 2008, p. 26). 

A observação de Pereira nos remete à cidade de Caxias, contexto 

histórico em que o estudo está inserido. Traremos algumas informações mais 

gerais que poderão auxiliar na compreensão da questão, para então adentrarmos 

ao conteúdo específico desse estudo.  

Ao ser indagada sobre a realidade social do Idoso em Caxias18, 

conselheiras e ténicos fazem a seguinte reflexão:  

A realidade social do idoso em Caxias tem um lado bom, no sentido dos 
idosos que frequentam os CCIS. Eles interagem com outros idosos, têm 
o lazer, têm a questão cultural. O lado ruim é que Caxias é uma cidade 
muito grande e possui muitos idosos que ainda estão fora desse 
processo de interação socia (Entrevista com tecnico, mar.2011). 

Falando como conselheira, quando chega um caso do Conselho para o 
CREAS, percebe-se que a realidade é gritante, no sentido da negligência 
e violência familiar (Entrevista com conselheiras, 22 mar. 2011).  

Veja! Quando você faz uma ponte da violência contra a criança e contra 
o idoso, você percebe que é quase tudo a mesma coisa, porque ambos 
estão indefesos, a criança é indefesa e o idoso também. Então, podemos 

                                                 
17

 LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 
18

 Entrevista realizada no dia 22 de março de 2011, com a Presidente do Conselho do Idoso e, 
Coordenadora do CREAS em Caxias-MA.  
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dizer que os idosos que o Creas acompanha, todos estão 
negligenciados, quer na questão da violência, pois passam fome e a 
família briga, não pelo idoso, mas pelo que significa o cartão dele. O 
dinheiro na família é o que interessa. Essa é a realidade além da 
violência psicológica existente. (Entrevista com conselheiras, 22 mar. 
2011).    

    No capítulo quarto desse trabalho o tema é mais discutido e retorna para 

essas entrevistas, na perspectiva de redesenhar o quadro da realidade dos idosos 

no Município. Esses depoimentos aqui já apontam para o quadro de descaso com 

os idosos. Entretanto, para que se possa apreender a totalidade da questão na 

localidade, faz-se necessário percorrer a história e as condições objetivas, como a 

população de Caxias se agrupou e as correlações de forças presentes no 

contexto local.     
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2.2 Caxias: O Contexto Histórico do Estudo 

 

                          Mapa (1) Maranhão 

              

                                            Fonte:  http://maps.google.com/maps?ll=- 
 

 

Passaremos a expor sobre o contexto histórico em que o estudo está 

inserido. Traremos algumas informações mais gerais, que poderão auxiliar na 

compreensão da totalidade social no espaço empírico do presente estudo.  

O município de Caxias, Maranhão, está incluído no debate sobre a 

expressão da questão social que envolve a pessoa idosa, esfera prioritária na 

atual política pública, destinada à intervenção de situações de exclusão e 

vulnerabilidade desse segmento exposto a condições precárias para sua 

reprodução. Partindo dessa premissa, é possível perceber de modo mais 

criterioso o desdobramento da assistência social no atendimento à pessoa idosa, 

apresentando traços sociais e históricos que caracterizam a cidade de Caxias. 

A cidade é banhada pelo rio Itapecuru e vários afluentes que a 

contorna, propiciando balneários naturais. Localiza-se no meio do Nordeste e do 

http://maps.google.com/maps?ll=-
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Norte, fazendo parte da região, conhecida por alguns, como Meio Norte. Fica 

mais próxima da capital do Piauí do que da capital do Maranhão. Do primeiro se 

distancia 66 km e do segundo 370 km. 

 Caxias banhada pelo rio Itapecurú e seus afluentes 

                     Mapa (2) Maranhão 

 

         Fonte: http://www.ferias.tur.br/mapa/2430/caxias-ma html 

 

Os registros históricos sobre os processos de urbanização de Caxias 

dão conta que o município teve sua origem com a chegada dos padres jesuítas 

nas missões de catequese, quando se instaurou o processo de povoamento. 

Pode-se dizer que a urbanização da cidade está atrelada tanto à atividade 

comercial (agrícola) quanto à aglomeração de pessoas. É uma cidade que herda 

uma arquitetura do século XIX e início do século XX, no estilo português, e se 

mantém parcialmente conservado. 

Historiadores afirmam que o primeiro nome da cidade foi Aldeias Altas, 

mas recebeu também outras denominações como Cachia. Na história está 

registrado que este nome foi em homenagem a uma flor existente no Palácio 

Imperial da época, mas logo se tornou “Caxias”, tendo em vista a influência 

portuguesa que predominava. Há diferentes versões para sua fundação. Supõe-

se que o dia 1º de agosto de 1823 seja o marco histórico da cidade. Já em julho 
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de 1836, a vila aderiu à independência do Brasil, quando então foi elevada à 

categoria de cidade. 

Um fato histórico marcante nacionalmente ocorreu quando ali se travou 

a grande Batalha da Balaiada19, em 1838, e em 1840 Luis Alves de Lima, 

conhecido por Duque de Caxias, foi nomeado presidente da Província. No ano 

seguinte um decreto concedeu anistia aos revoltosos que foram homenageados 

com o trecho da poesia “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias: “Minha terra tem 

palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá”. 

Caxias é ainda hoje conhecida como a Princesa do Sertão Maranhense, 

considerada também como a terra das palmeiras. 

A economia de Caxias no século XVIII teve como pilar o cultivo do 

algodão, permanecendo até a década de 1950. Com o ciclo algodoeiro surgiram 

quatro industrias têxtil: Manifatura, atualmente Centro de Cultura; União do bairro 

Ponte, restando-lhe apenas a torre das cha.minés; Industrial da Refinaria, que é 

hoje do grupo Coringa, considerada a primeira industria têxtil do Maranhão; e 

Sanharó do bairro de Trezidela, também desativada. É importante ressaltar que 

Caxias foi o centro econômico do Norte/Nordeste, tendo inclusive exportado em 

larga escala para a Europa. Dizem os estudiosos que a cidade atraía grande 

número de pessoas que, de passagem, resolviam se fixar na cidade, “atraídos 

pela atividade econômica do período” A vocação agrícola da cidade não se limitou 

apenas à atividade algodoeira, mas ainda hoje há o cultivo de arroz, mandioca, 

milho, cana-de-açúcar etc. Atualmente são produtos de exportação o arroz, óleo e 

amêndoa de babaçu e sabão em barra. Atualmente Caxias tem setores industriais 

como produtos da Schincariol, que possui uma fábrica no município. 

Com o declínio industrial de Caxias, inaugurou-se o extrativismo que 

proporcionou uma maior absorção de mão-de-obra, desenvolvendo assim o 

comércio. Esta atividade não foi suficiente para incorporar a força de trabalho das 

pessoas economicamente ativas, provocando o crescimento desordenado da 

                                                 
19

 A Guerra da Balaiada foi uma das maiores e mais significativas rebeliões populares ocorrida no 
Maranhão, repercutido em todo país, envolvendo parcelas significativas de pessoas excluídas, 
particularmente negros e mulatos. A Guerra da Balaiada teve início por questões políticas entre 
partidos, mas foi assumida por vaqueiros, escravos fugitivos, sertanejos sem posses, artesões, 
quilombolas, desertores das forças armadas que combatiam os desmandos de chefes políticos e 
eram contra o recrutamento forçado para as forças militares (endereço: 
herbertlagocastelobranco@gmail.com. Pesquisado em 22.08.2011).   

mailto:herbertlagocastelobranco@gmail.com
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cidade, momento em que surgiram as favelas das periferias que deram origem 

aos bairros populares do município, entre os quais se localizam alguns dos 

Centros de Convivência dos Idosos, campo empírico do presente estudo. 

Nos últimos anos, com a iniciativa do Governo Federal20 de levar o 

ensino superior para o interior, a cidade de Caxias descobriu um novo momento 

na sua história, ao desenvolver a formação de profissionais, inclusive em nível 

superior, fato esse que favoreceu a população de todo o Estado. Atualmente há 

três faculdades privadas, a saber, FAI, FACEMA  e um Polo ANHANGUERA 

UNIDERP, sendo esta mais especificamente em Serviço Social e as demais em 

outras áreas. A cidade conta também com uma Universidade Pública, o Centro de 

Estudos Superiores de Caxias (CESC) da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA) oferece nove cursos superiores, entre eles o de medicina. Existe ainda 

um polo da (UAB – CEFET), com destaque para o Curso de Licenciatura em 

Informática. 

O efeito do crescimento populacional desordenado em Caxias tem 

causado a precariedade de vida da maioria de sua população. A estrutura urbana 

não comportou a grande demanda populacional proveniente das áreas rurais. É 

consensual entre os estudiosos considerar a cidade de Caxias como um espaço 

de grande contraste, pois há um número reduzido de pessoas que possui alta 

renda, enquanto a grande maioria é formada por um contingente populacional que 

vivencia o mais baixo nível de vida, considerando que o êxodo rural predominou 

nessa população, o que representa mão-de-obra sem qualificação.  

O traçado urbano, tanto do centro de Caxias quanto dos bairros, se 

configura predominantemente de construções horizontais. Mas é nos bairros da 

periferia que se revela claramente as diferenças sociais da população. 

 

         Foto nº1 Panorâmica de Caxias – Maranhão  

                                                 
20

 Foi no Governo LULA da Silva, no seu segundo mandato, que a educação superior ganhou 
caminho para os mais distantes municípios interioranos, na perspectiva de alcançar os setores 
populacionais que outrora jamais tiveram essa oportunidade.     
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                                          Fonte: acervo pessoal 

                                                 

Os dados do IBGE de 2010 indicam que o Maranhão possui uma 

população total de 6.424.340 habitantes e Caxias, 155.202, com uma estimativa 

populacional idosa de 14.143. O município ocupa uma área territorial de 5.151 

km². O Jornal Folha do Leste de 25/11/10 divulgou que o número de residências 

em Caxias no senso 2010 é de um total de 47.140 domicílios, sendo que, 39.970 

domicílios são classificados como ocupados, 58 como improvisados, 4.000 como 

vagos e 111 como fechados. 

Os indicadores de renda e desigualdade econômica no município de 

Caxias (referentes ao período de 1991 a 2000) demonstram que a renda per 

capita média cresceu 44,14%, passando de R$ 72,15 em 1991 para R$ 104,00 

em 2000. A condição de empobrecimento21 diminuiu 11,74%, passando de 75,8% 

em 1991 para 66,9% em 2000. O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

revela que nesse período, a desigualdade cresceu no Município, passando de 

0,53 em 1991 para 0,62 em 2000 (RELATÓRIO Nº 09, 2009)22. Esses dados 

demonstram que, embora tenha havido um crescimento de renda, não houve 

distribuição de renda, pelo contrário, permanece a concentração. 

                                                 
21

 Medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivale 
à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000. 
22

 No presente momento ainda não temos estudos que atualizem os dados em Caxias para esta 
década.  
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O mapa da pobreza e desigualdade dos municípios brasileiros23 de 

2003, registra um aumento no índice de incidência de pobreza de Caxias em 

58,44%. Embora os dados do Atlas refiram-se à década anterior da atual, eles 

são ilustrativos para que se perceba o processo de empobrecimento que envolve 

o Município. 

O Estado do Maranhão apresenta, nos dados até 2006, taxas de 77% 

de analfabetos entre os jovens de 15 anos de idade ou mais. Em 2007, a taxa de 

analfabetismo de jovens de 15 anos em diante continuou elevada, como 

demonstram os índices do município de Caxias, que registram 33,90% 

(PALHANO, 2008). Em relação à escolaridade, os dados da Prefeitura 

apresentam que, em 2009, 31.242 pessoas foram matriculadas no ensino 

fundamental e, 7.537 no ensino médio, o que significa a permanência da exclusão 

da acessibilidade à educação, embora os indicadores apresentem vantagens na 

elevação das taxas. Raimundo Palhano (2008), escrevendo sobre este cenário da 

educação básica no Maranhão, considera que a reforma política dos anos 90 

assumiu uma performance quantitativa na educação, mascarando suas 

contradições mais latentes. A matrícula do ensino fundamental em 2009 foi de 

31.242 e 7.537 do ensino médio, o que reforça a permanência da exclusão à 

acessibilidade à educação, embora os indicadores apresentem vantagens na 

elevação das taxas. Isso implica que a educação, a partir das reformas políticas 

dos anos de 1990, tem assumido uma performance quantitativa sob o discurso da 

qualidade na educação, mascarando suas contradições mais latentes. Já Maria 

Ozanira da Silva e Silva (2007, p. 74-75) diz que tais inovações apontam para “um 

consenso dos interesses econômicos de viés neoliberal”, que favorecem a 

abordagem mais quantitativa da educação, pois privilegia os resultados de acesso 

e da expansão na oferta do ensino fundamental. São ofertados projetos e 

programas compensatórios, tornando, em certos casos, ações meramente 

paliativas para atacar os problemas educacionais. Ou seja, tal conduta apenas 

maquia a realidade conforme constata Palhano (2008) conclui o autor: 

                                                 
23

 PALHANO. Raimundo. Cenário da educação básica maranhense 2008-2017. São Luís: 
IMESC, 2008. 

 

 



52 

  

 

De fato, o Maranhão e em particular Caxias, tem implantado o paradigma 
da nova racionalidade técnico-produtiva que pretende unir os interesses 
do mercado e serviços públicos, principalmente, serviços educacionais 
como exemplificam bem os programas “Aceleração” e “Telessala”, tidos 
como indicadores de melhoria da qualidade educacional no Estado. A 
própria política de descentralização tem sido um princípio norteador 
dessas reformas no setor público. 

Em janeiro de 2011 registra-se o Fundo de Participação do Município 

de Caxias num valor monetário de R$ 54.966.342,74 (cinquenta e quatro milhões, 

novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e 

quatro centavos). No campo da Assistência Social verifica-se que o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) atende 3.368 idosos, com um repasse mensal de R$ 

1.716.931,19 (hum milhão, setecentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e um 

reais e dezenove centavos), totalizando até dezembro de 2010, R$ 20.761.226,89 

(vinte milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e 

oitenta e nove centavos). Em relação à Renda Mensal Vitalícia (RMV)24, os dados 

registram 96 idosos assistidos, com repasse mensal em dezembro de 2010 de R$ 

48.960,00 (quarenta e oito mil e novecentos e sessenta reais), totalizando até 

esse período R$ 642.600,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e seiscentos 

reais)25.  

Segundo os dados do INSS, o valor anual de benefícios emitidos pela 

Previdência Social, em 2010, no Estado do Maranhão, corresponde ao total de R$ 

5.423.628.570,00 (cinco bilhões, quatrocentos e vinte três milhões, seiscentos e 

vinte e oito mil e quinhentos e setenta reais), sendo este o valor mais alto entre 

2000 e 2010. A quantidade de benefícios emitidos pelo INSS no Estado do 

Maranhão corresponde ao total de 880.783 benefícios (SINTESE/DATAPREV, 

2011). Pelas informações do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas de 

Caxias, o número de idosos com aposentadoria do FUMPREV26 no Município 

                                                 
24

 A Renda Mensal Vitalícia (RMV) foi criada por meio da Lei nº 6.179/74, como benefício 
previdenciário destinado às pessoas maiores de 70 anos de idade ou inválidos, definitivamente 
incapacitados para o trabalho, que, em um ou outro caso, não exerciam atividades remuneradas e 
não auferiam rendimento superior a 60% do valor do salário mínimo. Além disso, não poderiam ser 
mantidos por pessoas de quem dependiam, bem como não poderiam ter outro meio de prover o 
próprio sustento. Cf. RENDA Mensal Vitalícia (RMV). In: MDS. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/renda-mensal-vitalicia-rmv>. 
Acesso em: 18 de março de 2011.  
25

 Esses dados foram colhidos no endereço eletrônico do município, <http://web. 
observatoriodasmetropoles.net/planosdiretores/produtos/ma pdf>. Acesso em 30 abr. 2011.  
 
26

 FUNPREVE refere-se ao Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos 
Estaduais. 

http://www.mds.gov.br/sobreoministerio/legislacao/assistenciasocial/leis/Lei%20no%206.179-%20de%2011%20de%20dezembro%20de%201974.pdf
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/renda-mensal-vitalicia-rmv
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corresponde a 556, número este acrescido de 3.368 idosos registrados, que 

recebem o BPC. Sabe-se, no entanto, que a população de idosos no Município é 

de 14.14327.  

Apesar das intervenções governamentais do ponto de vista das 

políticas públicas, o Município de Caxias apresenta um quadro defcitário no que 

concerne às garantias dos direitos da pessoa humana. Concordamos com Silva, 

na sua descrição e análise sobre o Maranhão. O município revela uma realidade 

visível de violação dos direitos humanos. Para a autora este é um Estado 

[...] cujas características sociais revelam a permanência de situações de 
exclusão e violação dos direitos humanos, sendo bastante acentuadas 
as políticas de caráter assistencialista, cuja finalidade, em tese, 
pretenderia resolver os problemas sociais, entretanto, contribuem para a 
reprodução de um comportamento social de dependência e 
assujeitamento de categorias sociais, como crianças, jovens, mulheres, 
negros, pessoas com deficiências, idosos e trabalhadores em geral, 
configurando uma realidade de violação dos direitos humanos ao 
apresentar indicadores como: exploração do trabalho e prostituição 
infantil; exclusão dos jovens da educação básica e do mundo do 
trabalho; violência doméstica e no trabalho, assédio e abuso sexual 
contra meninas e mulheres; discriminação e exclusão de pessoas com 
deficiência; abandono e exploração dos idosos; e violência e proliferação 
das drogas entre as camadas mais jovens (SILVA, 2010, p. 7).  

Ao tratar-se especificamente da questão sócio-demográfica dos idosos 

atendidos em Caxias pelos CCIs28, a pesquisa realizada por Serra (2009), com 

uma amostra de 400 idosos, revela que 83% desses idosos são do sexo feminino 

e 17% do masculino; 36% são casados; 26%, solteiros e 38% são viúvos. Para 

verificar como e com quem convivem, 15% afirmaram que moram sozinhos e 85% 

com outras pessoas, dentre as quais foram citadas: 35%, esposo ou esposa; 

37%, filhos; 20%, netos e 8%, outros parentes. No que se refere à frequência na 

escola, 61% afirmaram que já frequentaram escola e 39% não, observando que 

cerca de 40% participaram somente de programas de alfabetização. Todos os 

idosos demonstraram orgulho pelos filhos e netos, sendo que 50% criam os 

netos. 

Já em outra pesquisa também em Caxias (SOUZA, 2010), com uma 

amostra de 133 sujeitos, constata-se que o número de mulheres é maior do que 

de homens nos CCI’s, numa faixa etária mais frequente de 70 a 79 anos, 

                                                 
 
27

 Fonte IBGE , 2010.  
28

 Sobre os CCIs, nos Capítulo III e VI estão registrados informações mais especificas. 
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correspondendo a 45,11%. Quanto ao estado civil desses idosos, a maior 

frequência dos casados é entre homens (95,83%) e de viúvos entre as mulheres 

(55,05%), pois as mulheres ficam solteiras e permanecem viúvas mais do que os 

homens. Nesta pesquisa, constata-se que 33,33% desses idosos são analfabetos, 

63,64% têm o ensino fundamental e apenas 3,03%, o ensino médio. Nenhum 

possuía ensino superior. Quanto ao sustento de vida, verifica-se que 84,96% 

sobrevivem da aposentadoria, apenas 9,09% trabalham, e 5,95% recebem 

pensão. A renda, portanto, de menos de 01 salário mínimo equivale a 21,53%, e a 

maioria sobrevive de uma renda entre 01 a 03 salários mínimos, correspondendo 

a 78,47%. Os dados referentes à predominância do quantitativo da mulher entre 

as pessoas idosas reforçam o que outras pesquisas já vêm demonstrando, 

inclusive nos dados estatísticos, o que vai ser caracterizado por alguns autores 

como feminização da velhice. Como descrevem Camarano e El Ghaouri (1999): 

“Considerando a população idosa como um todo, observa-se que 55% dela são 

formados por mulheres. Quando desagregada pelos subgrupos de idade, a 

diferença entre essas proporções aumenta, principalmente entre os mais idosos”  

Anita Néri (2007, p. 48), reforça a ideia de que há feminização da 

velhice, para ela, esse fenômeno se evidencia pela “maior longevidade das 

mulheres em comparação com os homens; maior presença relativa de mulheres 

na população idosa, principalmente nos estratos mais velhos”. Néri refere-se a 

alguns dos determinantes da sobrevida feminina. Para ela, o fato da mulher estar 

longe das pressões do trabalho, da violência, do tabagismo, além de outros riscos 

que frequentemente estão mais próximos do homem, torna-a menos vulnerável. 

No nosso entender, para as idosas de hoje essa argumentação é admissível. 

Contudo, possivelmente tal afirmação não possa valer para a próxima geração de 

idosas, uma vez que a força de trabalho feminina tem cada vez mais incluído 

tarefas mais complexas. Alem do mais, o seu envolvimento com as drogas em 

geral, a participação na dupla ou tripla jornada de trabalho, entre outros 

determinantes, não a diferem da força de trabalho masculina, no que diz respeito 

aos riscos.    

Quanto à saúde, o estudo de Souza (2010), referido acima, constata 

que 54,89% dos idosos entrevistados consideram que têm boa saúde, 60,90% 

afirmam usar medicamentos, elencando como os principais problemas de saúde a 
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hipertensão (33,08%), diabetes (9,02%), hipertensão + diabetes (4,51%), outras 

doenças correspondendo ao total de 18,05%. Da amostra de Souza (ibid.), 

33,34% relataram não ter problema de saúde. A autora afirma que quando 

instigados sobre os sintomas da depressão, 27,78% apresentaram suspeitas, 

sendo este índice maior entre as mulheres (94,59%). A depressão aparece mais 

na faixa etária de 60 a 69 anos (43,24%), seguida pela faixa entre 70 a 79 

(35,14%). Também é relevante o dado que demonstra a prevalência desses 

sintomas depressivos entre os viúvos (45,95%), seguidos pelos solteiros 

(43,24%), revelando que ser casado ou ter laços sociais mais definidos produzem 

efeitos positivos sobre a saúde psicoemocional do idoso. A identificação maior 

dos sintomas depressivos está entre os idosos que moram sozinhos (51,35%). 

Relacionado à renda mensal, foi observado que 56,76% dos idosos, que 

apresentaram problemas de depressão, ganhavam menos de 1 salário mínimo. 

Embora os dados referidos acima sejam secundários, extraído de 

pesquisas por amostra, pode-se inferir que a qualidade de vida dos idosos no 

Município se apresenta bastante frágil, percebendo-se que os direitos humanos 

são desrespeitados, como diz Silva (2010, p. 7): “situações de exclusão e violação 

dos direitos humanos”. Configura-se aqui uma das expressões da questão social 

que envolve a pessoa idosa em Caxias. Quando nos aproximamos dos dados de 

campo do nosso estudo, sobre os Centros de Convivência, percebemos que 

permanece a mesma tendência identificada nos estudos registrados acima. Este 

assunto será desenvolvido no próximo capítulo, quando será tratada a aplicação 

da Lei no Município.  
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CAPÍTULO 3 

 

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E APLICAÇÃO DA LEI NO MUNICÍPIO DE 
CAXIAS-MA: CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

“Quando se refere à velhice e à juventude, os 
critérios da avaliação da idade, da juventude ou 
da velhice não podem ser os do calendário. 
Somos velhos ou moços em função de como 
pensamos e agimos no mundo” (PAULO 
FREIRE, 1995). 
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 3.1 Os direitos sociais nas prerrogativas legais 

 

A teoria crítica, inaugurada por Marx, desvenda o processo de 

exploração do ser social na sociedade capitalista. No processo de trabalho, o 

trabalhador se desnuda de suas individualidades e torna-se uma mera parte da 

máquina produtiva, através da alienação de sua força de trabalho, que é 

subordinada ao capital. O trabalhador é desvalorizado a partir do seu tempo de 

vida e da possibilidade de metamorfosear-se em forças de produção. O 

capitalismo inaugura o mundo do trabalho legalmente livre, mas o subordina ao 

capital, criando amarras que prende e compromete a classe trabalhadora por toda 

vida. Nessa classe social, conforme já afirmamos, até o envelhecimento ganha 

contornos diferenciais das classes dominantes. Assim, o envelhecimento do 

trabalhador é também tematizado como expressão da questão social.   

O constante crescimento da população idosa, fato comprovado através 

dos últimos sensos conforme tratado anteriormente, impõe a necessidade de 

políticas de proteção, de preservação da qualidade de vida e de fortalecimento 

dos direitos deste segmento no lastro da transição demográfica. No contexto 

histórico identificam-se as diferentes relações com as quais o idoso se defronta, 

visto o crescente contingente populacional de idosos no país e as condições de 

múltiplas carências da população idosa oriunda das classes subalternas.  

Este segmento, que demanda ações de caráter de proteção e de 

preservação da qualidade de vida, precisa fazer valer seus direitos sociais para se 

fazer presente com melhores condições no espaço social. A implementação das 

políticas públicas para idosos é de grande interesse para se garantir, conhecer e 

exercer a cidadania.  

A política de assistência para a pessoa idosa é uma das políticas 

públicas a serviço de proteção e inclusão social. Elas surgem como demanda da 

sociedade, na perspectiva de contribuir com o processo de inclusão social, uma 

vez que as pessoas idosas, particularmente as oriundas das classes subalternas, 
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têm maior probabilidade de viver em situação de isolamento e fragilidade. A 

implementação da Política da Assistência preestabelece o controle social através 

da prática, considerando a pessoa idosa, seus problemas e desafios a serem 

enfrentados, principalmente se o alvo é a melhoria da qualidade de vida e melhor 

compreensão acerca da realidade social em que vive. Já identificamos no capítulo 

anterior que o descaso dos serviços e setores públicos e até privados tem levado 

o município de Caxias a ostentar o título de um dos mais pobres do Estado. Ele é 

considerado um município “cujas características sociais revelam a permanência 

de situações de exclusão e violação dos direitos humanos” (SILVA, 2010, p. 7). 

Não é demais lembrar que a fase da vida do idoso traz consigo 

inúmeras consequências, pois acarreta vulnerabilidades que podem resultar na 

perda de capacidades laborativa, física e da própria autonomia. Ocorrem 

mudanças nas condições sociais, econômicas e culturais e até comportamentais. 

Todos estes são fatores relacionados a essa fase da vida. Para fazer frente a 

tantas perdas presentes na realidade desse segmento, ações preventivas e 

paliativas se tornam imprescindíveis como políticas sociais. 

Envelhecimento é um processo natural e um direito de todo ser 

humano, que deve ser reconhecido integralmente. A política de assistência social 

é destinada para quem dela necessitar. É um direito de cidadania, é dever do 

Estado prover benefícios e serviços para atendimento às necessidades humanas 

básicas, historicamente determinadas.  

Ao longo dos anos, as conquistas democráticas brasileira ganharam 

forma, sendo que sua legislação, desde a Constituição Cidadã, sintetizou grande 

parte dos anseios pelos direitos sociais. Ao mesmo tempo alavancou a sociedade 

civil para ampliação dessas conquistas, inclusive aquelas dirigidas aos idosos. 

Aqui citaremos algumas Leis e Decretos que alcançam esse segmento social. 

Todos derivados do legado de lutas das classes trabalhadoras, conforme 

exemplificamos a seguir. 

1994 – Lei nº 8.842, (de 04 de janeiro) assegura os direitos sociais do 

idoso, criando condições para promoção de sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade, dispondo sobre a Política Nacional do Idoso. 
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Cria o Conselho Nacional do Idoso que foi regulamentado em 1996. Segundo a 

Secretaria de Direitos Humanos (28/10/2010), ao CNDI compete: 

1 - elaborar as diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da política 
nacional do idoso, bem como controlar e fiscalizar as ações de 
execução;  

2 - zelar pela aplicação da política nacional de atendimento ao idoso; 

3 - dar apoio aos Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Municipal 
dos Direitos do Idoso, aos órgãos estaduais, municipais e entidades não 
governamentais, para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os 
direitos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso;  

4 - avaliar a política desenvolvida nas esferas estadual, distrital e 
municipal e a atuação dos conselhos do idoso instituídos nessas áreas 
de governo;  

5 - acompanhar o reordenamento institucional, propondo, sempre que 
necessário, as modificações nas estruturas públicas e privadas 
destinadas ao atendimento do idoso;  

6 - apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos do 
idoso, com a indicação das medidas a serem adotadas nos casos de 
atentados ou violação desses direitos;  

7 - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária da 
União, indicando modificações necessárias à consecução da política 
formulada para a promoção dos direitos do idoso; e  

8 - elaborar o regimento interno que será aprovado pelo voto de, no 
mínimo, dois terços de seus membros, nele definindo a forma de 
indicação do seu Presidente e Vice-Presidente. 

1994 – Lei nº 640, de 10 janeiro, assegura o fornecimento de material e 

medicamentos para diabéticos. 

1998 – Lei nº 2009, de 23 de julho, cria o Cartão Facilitador da Saúde para 

atendimento aos idosos na Rede do Sistema Único de Saúde – SUS. 

1999 – Lei nº 2.282, de 07 de janeiro, institui o Programa de Assistência Médico-

Geriátrico nos Centros Comunitários de Idoso. 

2003 – Lei nº 10.741, de 1º de outubro, institui o Estatuto do Idoso, destinado a 

regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos. 

2003 – Lei nº 589, de 04 de novembro de 1993, autoriza o Poder Executivo a criar 

os Centros de Convivência e Assistência ao Idoso – CECAI. 

2006 – Lei nº 3.822, de 08 de fevereiro, dispõe sobre a Política Distrital do Idoso, 

que tem como objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

http://www.direitoshumanos.gov.br/
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Estes são alguns dos dispositivos legais que pressupõem o 

atendimento aos direitos da pessoa idosa. Surgem como consequência de lutas 

sociais e refletem algumas das conquistas alcançadas no passado por homens e 

mulheres que hoje são idosos. Esses direitos preconizam a Política Nacional do 

Idoso. 

Tais conquistas resultam, como já assinalamos, das garantias 

constitucionais asseguradas na Carta Magna de 1988, como preconiza em seu 

Art. 230, “A família, a sociedade, e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida”. E no parágrafo 2º deste 

mesmo artigo estabelece: “Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos”. Em consonância com esses direitos, a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) no seu artigo primeiro afirma: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, são políticas 
de seguridade social não contributiva, que promovem os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 

Portanto, a Assistência Social é um dos direitos fundamentais que está 

previsto na Constituição Federal, compondo o triângulo da Política de Seguridade 

Social junto com a Saúde e a Previdência Social.  

As diretrizes da assistência definidas na LOAS, em vigor desde 1993, 

prevê a descentralização político-administrativa para os Estados, Distrito Federal 

e Municípios. A participação da população na formulação das políticas públicas no 

controle das ações e a responsabilidade do Estado na condução da política de 

assistência social em cada esfera do Governo, juntos vão compor os serviços de 

proteção e inclusão social, previstos para serem implementados no Brasil como 

União, assim como nos estados e na particularidade dos municípios. Na LOAS 

encontra-se o dispositivo do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS). É 

um benefício assistencial de um salário mínimo pago mensalmente às pessoas 

idosas de 60 anos ou mais e portadoras de deficiência, impossibilitadas de prover 

sua manutenção ou tê-la provida por sua família.  

A inclusão Social dos Beneficiários do BPC-LOAS no município de 

Caxias-MA é uma ação que proporciona à população socialmente excluída do 
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acesso aos bens (materiais, habitacionais, educacionais e culturais) a 

oportunidade de melhorar suas condições objetivas de vida, para que os 

assistidos possam viver com dignidade e melhor qualidade de vida.  

Após 1988, com a Constituição Federal, e posteriormente com a LOAS, 

a Assistência Social passou a ser definida como política voltada para a proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. De acordo com as 

leis, a política de assistência deve estar pautada por princípios da universalidade 

da cobertura de atendimento e distribuição na prestação dos benefícios e 

serviços. 

A política de assistência social teve avanços no século atual, com 

processos de revisão desde a sua estrutura organizacional até o processo de 

gestão, financiamento e legislação. Esses avanços são resultados do trabalho de 

todos que participam do processo social, assegurado por leis que garantam seu 

bem-estar físico e mental, considerando as necessidades locais e regionais, bem 

como aquelas que resultam de outros processos não planejados. Isso pode ser 

comprovado no que a Lei prevê, tendo em vista a promoção da qualidade de vida 

do idoso no momento em que parte de necessidades concretas, tais como, 

alimentação, moradia, saúde, lazer, entre outras.  

Nessa lógica de garantia de direitos, entendemos a fase de vida do 

idoso não como um momento decadente, em que lhe são negadas oportunidades 

e direitos, mas sim uma sequência orgânica e natural da vida, que comprova o 

processo biológico da existência humana, na qual lhe devem ser preconizadas e 

oportunizadas melhores condições de subsistência.  

A instituição da Política Nacional do Idoso (PNI) sob a Lei 8.842, de 04 

de janeiro de 1994, regulamentada em 3/6/96 através do decreto 1.948/96, veio 

ampliar significativamente os direitos dos idosos. O PNI dispõe sobre a Política 

Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e tem como objetivo 

assegurar os direitos sociais dos idosos, propiciando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Conforme referido 

anteriormente e de acordo com a PNI, é considerado idosa a pessoa maior de 

sessenta anos de idade. 
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A Política Nacional do Idoso tem como objetivo criar condições de 

longevidade com qualidade de vida, pressupondo ações práticas voltadas não 

apenas para os que já estão idosos, mas também para aqueles que vão 

envelhecer, e ainda lista as competências das várias áreas e seus respectivos 

órgãos. 

Dada a importância desses pressupostos, o Artigo 3° prescreve que a 

Política Nacional do Idoso reger-se-á pelos seguintes princípios: 

A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso, 
todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida 
(BRASIL, 1994 – grifo nosso). 

Dentro desse artigo, destacam-se os parágrafos I a IV que colocamos 

abaixo, sempre seguidos de comentários: 

Parágrafo I – O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade 
em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos; 

É importante que no processo social os que dele fazem parte possam 

estar seguros dos seus direitos, reconhecendo as prescrições da lei e dos 

regimentos que favorecem o idoso, garantindo seu bem-estar físico e mental, 

considerando as necessidades locais e regionais, bem como, aquelas que 

resultam de outros processos não planejados. Isso pode ser comprovado no que 

a lei prevê, tendo em vista a promoção da qualidade de vida do idoso. 

O conhecimento e reconhecimento dos direitos e deveres aludidos, 

assim como a luta cotidiana para seu cumprimento, fazem parte da vida dos 

sujeitos e de organizações voltadas para eles. Nessa direção, o sujeito tem um 

papel importante, ao contribuir para a construção de uma sociedade que respeite 

o ser idoso. Para tal, o preceito legal pressupõe a inclusão de todos os cidadãos 

de quaisquer raças, religiões, nacionalidades, classes socioeconômicas, culturas, 

que atuam em ambientes de comunidade, para facilitar o desenvolvimento do 

respeito mútuo, do apoio, autorizando e aproveitando essas diferenças para 

humanizar a sociedade. O parágrafo pressupõe a igualdade de todas as pessoas 

e a responsabilidade singular e coletiva. 

Parágrafo II – O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 
natureza. 

De acordo com o Dicionário Aurélio (2001, p. 153), cidadão é aquele 

que “goza de direitos civis e políticos de um Estado”, podendo (ou não) intervir 
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nos mais diversos conflitos sociais, em razão de torná-los satisfatórios ao bem 

comum, assumindo sentidos democráticos. Diariamente convive-se com pessoas 

diversas, estabelecendo trocas culturais, raciais e de gênero, que podem ser 

peculiares (ou não), dependendo das opiniões que se formam a respeito, quer 

seja em casa, na escola, no trabalho ou em organizações sociais.  

Mesmo diante de tais preceitos legais, a complexificação da sociedade 

capitalista e suas contradições de classes a mantêm distante da emancipação 

humana. Ou seja, o modo de produção capitalista necessita das desigualdades 

sociais e da permanência das relações de classes antagônicas para ampliação do 

capital. Em face de tais condições tem-se observado hoje uma série de injustiças 

sociais, fato este cada vez mais frequente com pessoas das classes subalternas, 

de origem afro-descendentes, povos indígenas, homossexuais, idosos etc., que 

embora possuam direitos legais de convivência social, não gozam 

igualitariamente desses direitos. Mas o movimento social, em sua organização de 

classe, vem lutando para fortalecer o pensamento de que, medidas devem ser 

instauradas nessa sociedade, para garantir que as conquistas sociais alcancem 

seu alvo, as classes subalternas.  

Tendo como foco o cidadão idoso, refletimos aqui um dos direitos 

fundamentais que lhe dá vitalidade. O idoso tem direito a uma vida digna, segura, 

isenta de preconceitos, humilhações e discriminações. Esse é o alvo que é 

preconizado na Lei.   

Parágrafo III – O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 
transformações a serem efetivadas através desta política; 

    Tomando por base este Parágrafo, o idoso deve ser sujeito e agente 

das mudanças, deve ser o principal responsável pelos posicionamentos frente às 

atitudes da sociedade civil e das suas próprias aptidões que foram desenvolvidas 

ao longo do tempo. A interação social do idoso, nessa perspectiva, compreende 

mudanças significativas quanto à sua posição no contexto comunitário e quanto 

ao esclarecimento dos seus direitos, questão essa que necessita ser estendida 

para os demais cidadãos das diferentes faixas etárias.  

Parágrafo IV – As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 
particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil 
deverão ser observados pelos poderes públicos e pela sociedade em 
geral, na aplicação desta Lei. 
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Perante a Lei, o idoso tem seus direitos garantidos, independentemente 

da posição social que ocupa, e da região onde mora, como também, 

independente das suas condições de vida e, por conseguinte, da sua família. Na 

aplicação da lei devem ser observadas as condições sociais nas quais se 

encontram os assistidos, viabilizando assim a construção de espaços de proteção 

voltados para esse segmento. No que diz respeito à promoção da assistência 

social, as ações governamentais, segundo o capítulo IV da PNI, são delineadas:   

a) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento 
das necessidades básicas do idoso, mediante a participação das 
famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não 
governamentais. 

b) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao 
idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, 
casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e 
outros. 

c) Promover simpósios, seminários e encontros específicos. 

d) Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, 
levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social do 
idoso. 

e) Promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso. 

Na legislação que cria o PNI, Decreto nº 1948/96, já há a previsão de 

se estimular a criação de Centros de Convivências conforme se verifica nas 

competências acima referidas. Entretanto, o Poder Público só passou a assumir a 

modalidade de atendimento não asilar após o Estatuto do Idoso. 

Outra legislação importante, aqui em destaque, é O Estatuto do Idoso 

criado em 2003.  Ressaltamos o papel e função do Estatuto na articulação de 

forças, em defesa dos direitos da pessoa idosa. É uma lei que ganha múltiplas 

formas de apresentação, tais como: brochuras, ilustrados, comentados, cartilha, 

sendo divulgada inclusive como cordel (ver anexo III), expressando um grande 

esforço da sociedade civil organizada junto com a sociedade política para tornar a 

Lei conhecida e cumprida. O documento discute questões essenciais para a 

implementação da lei, a fim de viabilizar a prevista qualidade de vida do idoso, 

vinculando as ações institucionais aos segmentos sociais específicos dessa 

população. 

Viver dignamente é direito e condição de qualquer ser humano, 

assegurado por Lei. Há de se observar que a proteção para as pessoas que 

envelhecem e mesmo as condições para que tenham possibilidade de uma vida 
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longeva, com qualidade, é responsabilidade da sociedade, da comunidade, da 

família e do Estado. O Estatuto prevê um rol de atribuições sociais voltadas para 

a capacidade, autonomia, colaboração e participação do idoso na sociedade. 

Fica claro no referido documento, em seu artigo primeiro, a 

responsabilidade compartilhada, para assegurar com absoluta prioridade a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 

à convivência familiar e comunitária. Não resta dúvida que a abrangência e 

amplitude deste artigo no Estatuto do Idoso o torna mais frágil, devido à difícil 

tarefa de o fazer manter-se sob controle social e público. Embora apresentando 

algumas ambiguidades29, o Estatuto do Idoso reflete múltiplos processos de 

desenvolvimento vivenciados pelo idoso.  

A partir das discussões e experiências desenvolvidas com o Estatuto 

do Idoso, a Lei estabelece a idade de 65 anos como um dos critérios para se ter 

direito ao BPC, que em seu artigo 34 diz: “aos idosos, a partir de 65 (sessenta e 

cinco anos), que não possuam meios de prover a sua própria subsistência, nem 

de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 01 (um) 

salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social” (LOAS), 

modificada em seu Art. 20 no que se refere a idade estabelecida para a 

concessão do benefício, de 70 (setenta) anos, para 65. 

O Estatuto do Idoso tem por objetivo consolidar direitos já assegurados 

na Constituição Federal de 1988, protegendo principalmente o idoso em situação 

de risco social. As leis que fazem referência aos direitos dos idosos surgiram em 

decorrência do aumento da população idosa e é fruto de reivindicações da 

sociedade civil organizada. Resultaram de diversos embates com a participação 

reduzida de idosos, mas efetiva dos profissionais que trabalham com eles. 

 A conquista desses direitos é resultado de lutas sociais, constituídas a 

partir dos movimentos de reivindicação e mobilização à procura da proteção 

social para a população idosa. Não se pode deixar de registrar a atuação 

                                                 

29
 Por exemplo, a data limite para que a pessoa seja considerada idosa aparece de duas formas. 

Aos 60 anos é considerada pessoa idosa, portanto, inserida na proteção da lei. Mas na mesma lei 
há o estabelecimento da idade de 65 anos, para as pessoas adquirirem o direito de utilizar, 
gratuitamente, o transporte coletivo, conforme se verifica no artigo décimo do Estatuto. 
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essencial de algumas organizações privadas, tais como, SESC, SBGG entre 

outros, que bem antes de surgirem as políticas e leis referentes às pessoas 

idosas, já desenvolviam ações sociais, com vista a esse segmento populacional. 

 

A sociedade civil brasileira tem um papel fundamental na reivindicação 
dos direitos sociais, na construção e efetivação das políticas públicas 
voltadas à população idosa, por exemplo, instituições como: Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Serviço Social do 
Comércio (SESC), Associação Médica Brasileira (AMB), entre outras 
diversas, que atuam em defesa do idoso, promovem cursos, simpósios, 
congressos e jornadas que buscam esclarecer e difundir um 
conhecimento real da terceira idade. Procuram atualizar a sociedade 
sobre o processo de envelhecimento que deve ser digno e ativo, 
propõem reflexões, incentivam pesquisas e serviços (TONONI; 
OLIVEIRA; BUSSULA, [s.d.], p. 2). 

                     Essas ações priorizam o idoso enquanto ser cidadão, demonstrando 

que ele também faz parte das iniciativas da sociedade civil, abrangendo os 

diferentes segmentos sociais, para que os direitos sejam socializados entre todos 

os cidadãos. Há um esforço coletivo em conquistar a emancipação social.  

A Lei que cria o Estatuto do Idoso se divide em capítulos, pondo em 

evidência as temáticas pertinentes à vida cotidiana da pessoa idosa. Seu texto se 

distribui em: Direito à vida (Capítulo I); à liberdade, ao respeito e à dignidade 

(Capítulo II); a uma alimentação saudável (Capítulo III); à saúde (Capítulo IV); à 

educação, cultura, esporte e lazer (Capítulo V); à profissionalização e ao trabalho 

(Capítulo VI); à previdência social (Capítulo VII);  à assistência social (Capítulo 

VIII); à habitação (Capítulo IX); ao transporte (Capítulo X). 

Além dos direitos fundamentais, o Estatuto também se volta para a 

proteção da pessoa idosa, visando a defendê-la contra omissão da sociedade, do 

Estado, da família, do curador e entidades de atendimento, considerando sua 

condição pessoal, como também de protegê-lo de qualquer forma de violência. 

Mais adiante, no Capítulo II, o Estatuto dispõe sobre medidas específicas de 

Proteção, quando discorre sobre a Política de Atendimento ao idoso, sobre as 

prerrogativas de fiscalização e articulação com o Ministério Público para garantia 

dos direitos fundamentais. Nesse capítulo, o Estatuto estabelece normas que 

regulam as entidades de atendimento ao idoso, resguardando-o do mau 

atendimento, exigindo a articulação com o Poder Público como vigilância 

sanitária, Conselho do Idoso, da Saúde, Defensoria Pública, entre outros. 
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Portanto, a Lei dispõe sobre a fiscalização das entidades de atendimento etc. O 

texto da Lei conclui com tema do Acesso à Justiça nos seus mais diversos 

desdobramentos.   

Há de se considerar que o idoso estabelece relações sociais nas mais 

diversas situações: quando trabalha, faz compra, viaja, vai aos bancos etc., em 

qualquer interação. Por isso o Estatuto prevê as prioridades de atendimento e 

assistência, quer seja jurídica, assistencial, à saúde, ao transporte e outras.  

 Foi visto que o Estatuo traz algumas contradições, mas isso não o 

inviabiliza, pelo contrário, essa Lei tem trazido contribuições imensuráveis para a 

defesa da pessoa idosa. Contudo, sua existência em si não significa que o direito 

esteja garantido. Para além das letras, os direitos do idoso têm que ser garantidos 

na prática diária de todos que se relacionam com ele. Quer seja família, 

instituições de atendimento à saúde ao idoso, entidades privadas ou públicas 

(casas-lar, centros de convivência, hospitais, abrigos). Isso significa que a 

vigilância da sociedade civil organizada não pode abrir mão da sua prerrogativa 

de guarnecer, de percorrer sistematicamente a rede de atendimento à pessoa 

idosa, para denunciar as irregularidades e garantir que a Lei seja cumprida, já que 

está prevista em Lei uma equipe multiprofissional de atendimento. Enfim, é dever 

do cidadão fiscalizar se os direitos instituídos estão sendo considerados e 

cumpridos.  

Certamente os direitos aqui referidos não garantem a superação da 

sociedade capitalista, que produz e reproduz as desigualdades sociais, pois as 

leis estão subordinadas à lógica do capitalismo, às regras de predominação do 

poder econômico. Como diria Rosa Luxemburgo (1986), são “leis burguesas” que 

privilegiam uma classe social que apresenta um ideário humano, mas não dão 

conta das reais transformações sociais. Oliveira (2001), utilizando a mesma 

lógica, afirma que não se pode negar direitos, ainda que eles sejam temporais ou 

mesmo pontuais. A “democracia burguesa” pode se constituir um lastro, para que 

se desenvolva na sociedade não só o cidadão de direitos, mas forças sociais que 

atuem como sujeitos coletivos em direção à emancipação humana. Gramsci 

(19981, p. 140), tratando da potencialidade da classe trabalhadora, afirma: “a vida 
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social da classe trabalhadora é rica em institutos, articula-se em múltiplas 

atividades”. 

De acordo com Gramsci (1981, p. 183), “em nenhuma sociedade se 

coloca tarefas para cuja solução não exista já, ou esteja em via de aparecimento, 

a condição necessária e suficiente”. Segundo o referido autor, quando uma 

sociedade ou parte dela está sendo oprimida, sempre há uma solução viável já 

existente (ou não) que se encontra ao alcance daqueles que podem apresentar 

sugestões plausíveis para tal situação. Partindo-se desse raciocínio, é importante 

lembrar que as transformações ocorridas tiveram como força motora as lutas 

sociais desenvolvidas pela sociedade civil organizada em prol das conquistas de 

Direitos Sociais.  

Em tese, desde a Constituição Cidadã os municípios brasileiros tiveram 

que modificar suas formas de prestar assistência e serviços, principalmente com a 

promulgação da Lei da Assistência Social (LOAS). Os Conselhos de Assistência, 

Conselhos de Idosos etc, surgem como consequência dessas conquistas. Assim, 

o Município de Caxias foi também se equipando com espaços propícios para o 

atendimento especial aos Idosos, entre os quais, os Centros de Convivência.       
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3.2 Centro de Convivência para pessoa Idosa em Caxias 

Foto nº 2 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Nos anos 60, em São Paulo, foram iniciados os primeiros trabalhos de 

grupos para atendimento aos aposentados do comércio. Aos participantes se 

oferecia qualidade de oportunidades de novas relações sociais30. Essa iniciativa 

do Serviço Social do Comércio (SESC) ocorreu em um período em que as 

pessoas idosas só tinham à sua disposição a modalidade de atendimento 

institucional, denominada hoje, Casa de Longa Permanência para Idosos. A 

instituição SESC foi a primeira no Brasil a criar trabalhos programáticos de 

                                                 
30

 A atenção voltada para a população idosa surgiu no Brasil através de uma equipe de técnicos 
do SESC, inspirados nos modelos que observaram em centros sociais para idosos, nos Estados 
Unidos, que tinha o objetivo de evitar a solidão e a situação de desamparo. Na ocasião, a questão 
social que envolvia o segmento do idoso no Brasil já começava a atingir proporções visíveis, 
levando o SESC a estender para outros idosos o atendimento que era dado aos aposentados do 
comércio. Assim o SESC passou a oferecer aos participantes dos grupos, “oportunidades de 
novas relações sociais e de manutenção da ocupação do tempo livre em atividades de lazer” 
(SANTANA; SENA, 2002, p. 80 apud SENA, 2009, p. 98). 
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acolhimento e atendimento não-asilar para pessoas idosas. Tais iniciativas tinham 

o pretexto de atender às carências identificadas nos grupos de aposentados, uma 

vez que não havia programas direcionados para essa população, faltando-lhe 

alternativas para superar ou conviver com o isolamento social.  

Com a expansão do SESC os trabalhos com grupos de pessoas idosas 

foram absorvidos pelas instituições privadas e públicas.  Hoje a Política Nacional 

do Idoso (PNI/94), tem a proposta de atendimento às pessoas idosas na 

modalidade não asilar de atendimento, pois como foi dito acima, até então os 

idosos só dispunham de atendimento institucional asilar: “Atendimento em regime 

de internato ao idoso, sem vínculos familiares e sem provisões de assistência 

própria, nos aspectos necessários de moradia, alimentação, saúde e convivência 

social” (BRASIL, 2001, Art.3º). Hoje, após as leis de proteção ao idoso, essa 

modalidade é definida como Casa-lar. 

No contexto histórico da Constituinte de 1986, os movimentos sociais 

se organizavam para lutar pelos direitos sociais e políticos e eclodiram em 

diferentes municípios brasileiros. Nesse contexto de lutas sociais e organização 

da sociedade civil, criou-se no município de Caxias a Associação dos 

Aposentados e Pensionistas de Caxias (AAPC), entidade sem fins lucrativos, 

fundada em 22 de janeiro de 1986, dentro de uma relação conflituosa entre 

FUNRURAL e INPS. Naquele momento, os assegurados estavam com três 

meses sem receber seus vencimentos, quando então foi organizada a Associação 

para defender os direitos e interesses dos associados. Ao longo desses, a AAPC 

vem sendo instrumento de organização de lutas, defesa, em favor das conquistas 

democráticas e construção da cidadania. A Associação conta com 

aproximadamente 1.300 associados.   

A Associação (AAPC) representa um dos primeiros movimentos em 

prol da cidadania da cidade, contribuindo com o movimento social local. De certa 

forma, contribuiu para a aplicação das conquistas de direitos constitucionais em 

Caxias. Outrossim, a Câmara Municipal de Caxias aprovou e sancionou leis que 

respondiam às demandas geradas com a nova Carta Magna. Em 2005, foi 

aprovada a Lei 1.604-05, que criou o Conselho Municipal do Idoso (CMI). No Art. 

10, no seu Parágrafo Único, foi instituído o Conselho como “órgão pertencente à 
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estrutura organizacional do Poder Executivo, (...) vinculado à Secretaria de 

Solidariedade e Desenvolvimento Social, responsável pela Coordenação e 

articulação da política municipal do idoso”.  

Outras leis, surgiram no município de Caxias para fazer frente às 

exigências, primeiramente da LOAS/93 e posteriormente do Estatuto do Idoso, 

como por exemplo: (1) a Lei 3.341, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 

agências bancárias destacarem um caixa especial para atender gestantes, idosos 

e portadores de deficiências; (2) Lei 3.396, que determina a implantação de 

espaços nas praças públicas destinados às atividades de lazer para crianças, 

idosos e públicos em geral; (3) Lei 3.395, instituindo, no âmbito do Município, a 

Semana do Idoso; (4) Lei 3.446, que torna obrigatória a prioridade no atendimento 

de pessoas sexagenárias nos serviços de assistência social, médica, ambulatorial 

de pronto atendimento da rede pública de saúde e conveniadas.  

Em Caxias existe apenas uma Casa-Lar, denominada “Lar da Divina 

Providência”. É uma organização da sociedade civil, de amparo aos idosos com 

vínculos familiares rompidos. A instituição tem o objetivo de “promover a proteção 

e assistência existencial, moral e material à velhice desamparada”. Embora seja 

da sociedade civil, ela é de interesse público, de direito privado, sem fins 

lucrativos, que presta serviços em parceria com a Prefeitura Municipal de Caxias 

através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Hoje, a instituição abriga 

10 idosos que recebem tratamento médico, alimentação e são acompanhados por 

profissionais especializados na área, e através do Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS). Este órgão, por sua vez, é 

especializado nos casos de violência à pessoa idosa que é encaminhada ao 

Ministério Público. 

No capítulo anterior registramos dados da população de Caxias e as 

condições históricas de degradação de grande contingente populacional que inclui 

a pessoa idosa. Nela, a política social de assistência voltada para a pessoa idosa, 

conta com os seguintes equipamentos sociais: Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social; Programa de Saúde da Família; Conselho 

Municipal do Idoso; Casa de Longa Permanência; seis Centros de Convivência; 

além de outros serviços de iniciativa privada, como o SESC (Serviço Social do 
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Comercio); Associação dos Aposentados; Pastoral do Idoso. Esses equipamentos 

sociais oportunizam o trabalho em equipe para os idosos, contribuindo assim para 

a proteção e criação de novas oportunidades, perspectivas de vida e cuidados, 

tanto para eles como para a família e a sociedade como um todo.  

Para efeito deste item, iremos nos deter na descrição e análise dos 

Centros de Convivência da Assistência Social de Caxias, órgãos municipais que 

contam com a parceria do Governo Federal (MDS). Entretanto, o Governo 

Municipal é responsável pela manutenção dos prédios, pagamentos e qualificação 

continuada da equipe técnica que atende a uma demanda aproximada de 1.222 

idosos, divididos por bairros periféricos (que atendem aos moradores das classes 

subalternas), a saber: Centro de Convivência Cangalheiro; Centro de 

Convivência Castelo Branco; Centro de Convivência da Cohab; Centro de 

Convivência do Seriema; Centro de Convivência da Trizidela e Centro de 

Convivência da Volta Redonda. Os bairros circunvizinhos a esses onde estão 

localizados os centros são também atendidos. 

O funcionamento dos Centros ocorre diariamente nos turnos matutinos 

e vespertinos, nas quatro semanas do mês. Desenvolvem-se atividades 

coordenadas por uma equipe profissional multidisciplinar, que segue um plano de 

ação anual elaborado por todas coordenadoras de Centros de Convivência, 

tornando-se um plano único para todos. As equipes multidisciplinares 

desenvolvem as atividades de acordo com o planejamento, articulando a 

realização daquelas atividades que são realizadas para todos os usuários dos 

Centros, conforme Relatório de Atividade de 2010 do Centro Comunitário de Volta 

Redonda. Nele encontra-se o registro de atividades desenvolvidas nos Centros de 

Convivência do Idoso bairro, integrados aos demais CCIs. 

Os Centros têm como objetivo, promover melhores condições de vida 

para o idoso, diminuir a sua  vulnerabilidade e possibilitar o estímulo para 

fortalecer sua autoestima, ampliando sua motivação, cognição e interação social. 

Com isso, pretende-se que os serviços prestados tornem o usuário capaz de 

descrever e reconstruir sua história. Isso é possível, na medida em que é 

estimulada a troca de experiências, o desenvolvimento pessoal, convivência com  

seus sentimentos, para fortalecimento de sua identidade e vínculos familiares, 
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comunitários e sociais. Nesse processo de conscientização, pretende-se que seja 

desenvolvida a cidadania, colocando-se em frente para defender seus direitos, 

assim como seus  deveres na sociedade.  

Os CCIs fazem parte da rede de assistência básica com proposta e 

objetivos das mais diversas programações e vivências intergeracionais. Dentro 

dessa perspectiva eles se direcionam para os interesses sociais do idoso. Os 

Centros têm oportunidade de trabalhar os grupos de convivências e muitas outras 

atividades lúdicas, buscando desenvolver atitudes e potencialidades artísticas, 

cognitivas, motoras e culturais, dando direções que beneficiem o idoso, facilitando 

o aprendizado para o acesso aos bens e serviços da comunidade social, e ainda 

o entretenimento, buscando a aproximação da extinção de isolamento e 

alijamento na vida do idoso, cujos trabalhos de criatividade acrescentam na vida 

dele a alegria e aumento da autoestima. Disponibiliza ainda recreações das mais 

diversas formas, acompanhamento nas mais variadas áreas e recebimento de 

alimentação orientada por nutricionista. Todos os trabalhos são desenvolvidos por 

um profissional, que faz o devido acompanhamento dos idosos.  

A respeito das visitas realizadas aos espaços físicos dos CCIs, 

encontramos situações que contrariam a legislação. Os locais são casas comuns 

alugadas pelo poder público (Prefeitura), com quartos formando salas. O refeitório 

é uma sala grande com uma mesa e várias cadeiras, servindo também de sala de 

reuniões. Os banheiros não são adequados, contrariando o que estabelece o 

Estatuto; não dispõem de apoio para que o usuário possa usar e levantar-se com 

segurança, nem corrimão; o piso não é antiderrapante conforme modelo 

recomendado, para evitar risco de acidentes danosos aos idosos; também não 

existem rampas transitáveis para os idosos ou cadeirantes. 

Os idosos atendidos nos Centros são cadastrados e participam de 

atividades de saúde, educação, cultura e lazer, hidroginástica, ginástica, 

artesanato, informática, alfabetização e educação entre jovens e adultos, jogos, 

danças folclóricas, aulas de canto e acompanhamento médico mensal realizado 

pela equipe de saúde do Programa de Saúde da família – PSF31.  

                                                 
31

 Sobre as atividades desenvolvidas nos CCIs de Caxias, ver capitulo IV, item 4.3 
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Os idosos participantes dos CCCIs são referenciados pelas equipes 

dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), que realiza o 

atendimento sócio-familiar com apoio psicossocial, e do CREAS (Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social), que atende os casos de 

violência contra os idosos. A intervenção social desses centros se pauta na lógica 

de vivências em grupos, envolvendo diferentes metodologias sociais, como por 

exemplo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer. A 

valorização de experiências vividas torna-se uma forma privilegiada de interação, 

inclusão e proteção social, estimulando e potencializando as condições de 

escolhas e decisões do ser idoso.       

Para fins de ampliar o conhecimento do tema, fizemos uma 

aproximação  com pessoas32 ligadas diretamente ou indiretamente ao Centros de 

Convivência de Idosos. Algumas delas se dispuseram a participar da pesquisa na 

forma de entrevistadas, quando apresentaram seu entendimento acerca da 

assistência social voltada para o idoso nessas instituições e sobre as condições 

psicossociais do idoso em Caxias. Quando foram indagadas sobre o grau de 

satisfação dos usuários dos CCIs, em relação ao atendimento prestado nas 

instituições, quase que unanimemente elas avaliaram o atendimento de forma 

satisfatória e confirmaram que a vida e o convívio familiar do idoso assistido 

melhorou após a sua participação nas atividades desenvolvidas nos Centros de 

Convivência. Registramos aqui, a título de exemplificação, narrativas de idosos, 

expressando sua satisfação:   

Eu gosto muito de vir para cá. A minha vida melhorou muito; não sabia o 
que fazer em casa, ficava desocupada e hoje venho aqui e me divirto 
muito. A gente pode vir triste, mas quando chega aqui tudo passa 
(Meiga).  
 
Em casa tem muito barulho dos netos, e aqui eu passeio, converso e me 
sinto bem; se pudesse morava na Instituição (Singela). 

Os depoimentos acima confirmam as informações fornecidas pelos  

profissionais, contudo, eles também apontam para a realidade em que os idosos 

vivem em suas casas. Sabe-se que um número significativo de idosos mora em 

condições insalubres, isolados, sem uma boa alimentação, itens esses que 

afetam sua qualidade de vida.  

                                                 
32

 As pessoas referidas são as entrevistadas na nossa pesquisa de campo. Para efeito de 
preservar a identidade dos informantes, usamos nomes fictícios. 
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Quanto ao nível de escolaridade, identificamos  baixa escolaridade, 

confirmando as pesquisas realizadas por Serra (2009)   e Souza (2010). A 

primeira, na sua amostra de 400 idosos, encontrou 39% de analfabetos e 61% 

que frequentavam programas de alfabetização. Já no segundo, em pesquisa mais 

recente com uma amostra de 133 idosos, os dados apresentam 33,33% de 

analfabetos, 63,64% de alfabetizados e 3,03% de pessoas com o ensino médio. 

Essas informações, embora desenvolvidos por pessoas e em épocas diferentes, 

apresentam algo em comum: ambas tiveram como informantes os idosos que 

participavam dos Centros de Convivência. Pode-se observar que em um ano 

houve sensíveis mudanças nos dados. Na verdade, a segunda pesquisa já 

demonstra uma certa melhoria no índice de alfabetização, ao se levar em 

consideração que na primeira foi identificado que havia 61% de participantes do 

programa de alfabetização. Com isso infere-se que a Instituição tem colaborado 

para ganhos qualitativos, lembrando que todos os Centros têm programa de 

alfabetização. Essa afirmativa se repete em outros depoimentos, que demonstram 

um grau de satisfação pelo fato dos entrevistados saberem ler e escrever seus 

nomes, e por terem sido despertados para a leitura. Isso propiciou a oportunidade 

de interpretarem algumas frases e textos curtos.  

Eu hoje já pego um livro pra ler e quero melhorar cada vez mais 
(Margarida). 

Eu não sabia escrever e agora já escrevo meu próprio nome (Santa). 

Eu não escrevia o meu nome e nem entendia o que escrevia; agora eu já 
leio e não é só soletrando; eu leio direto (Maria). 

Os relatos descritos contemplam a importância da frequência deles às 

aulas de alfabetização, dando-lhes oportunidade de aprendizagem na leitura, 

escrita e conhecimentos dos seus direitos e deveres no exercício da cidadania. 

Levando-se em conta que, nessa nova etapa da vida, exercitar a memória e 

desenvolver novos hábitos, através das relações diárias e básicas, melhoram as 

relações familiares e sociais e reduzem os riscos de demência. Em se tratando 

disso, Camarano et. al. (2000, p. 1) enfatiza que houve um aumento progressivo 

de idosos alfabetizados, observando-se oscilações entre os gêneros: 

 
Em 1940, 74,2% da população idosa feminina eram analfabetas e, em 
2000, essa fração caiu para aproximadamente 1/3. Apesar dos ganhos 
no período terem sido mais significativos entre as mulheres, são os 
homens idosos que se encontram em melhores condições de 
alfabetização: 68,9%. Entre as mulheres a proporção é de 63,4%. 
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Percebemos, nos depoimentos dos usuários do Centro pouca, ou 

nenhuma participação em movimentos sociais e de mecanismos de controle 

social, tais como: fóruns, conselhos, conferências e associações, bem como o 

desconhecimento dos seus direitos e exercício de cidadania em relação aos 

mecanismos de participação e controle social. Nesse aspecto, observamos que 

os usuários ignoram as políticas públicas, inclusive a fiscalização e aplicação da 

Lei. As repostas abaixo registradas são ilustrativas dessa posição em relação à 

participação social.  

Não, minha filha eu nunca fui nessas coisas, não participo disso, não sei 
nem o que é (Dinda). 

Eu já até ouvi falar, mas nunca participei (Deusa). 

Isso pode ser explicado devido ao curto espaço de tempo em que a 

sociedade é chamada a participar das políticas públicas, visto que se viveu um 

longo período de autoritarismo, censura, centralismos e individualismo, 

demonstrando a falta de relacionamentos que gera violência contra os 

“ativistas”33. O modelo democrático das políticas publicas, sustentado no processo 

de descentralização e baseado nos princípios democráticos,  é muito recente em 

nossa sociedade. As políticas sociais que são frutos de correlações de forças 

sociais existentes, deverão ter mais potencialidade, conforme afirmam Oliveira e 

Pinto (OLIVEIRA; PINTO, 2005, p. 6): 

Dois aspectos profundamente interrelacionados são necessários para 
que o controle se efetive, ou seja, a via de participação precisa ser de 
“mão dupla”: as instituições devem ter seus canais de acesso da 
população à gestão institucional e, principalmente, transparência na sua 
administração; e a população precisa estar consciente e mobilizada para 
ocupar este espaço, ou para exigir esta ocupação. 

Mesmo que individualmente não se consiga reverter uma situação que 

os prejudica pessoalmente, é importante que o idoso conheça os seus direitos a 

fim de requisitá-los e exercê-los. Assim os que já alcançaram esse estágio da vida 

poderão também contribuir com os que atuam em defesa de suas conquistas. 

Na narrativa dos coordenadores dessas instituições, no que se refere à 

implementação da política de assistência social destinada aos idosos, verificamos 

                                                 
33

 Ativistas aqui se refere aos que se organizavam e lutavam por direitos sociais. É bom lembrar 
que os idosos de hoje viveram diferentes períodos de ditaduras, tanto a civil de Getúlio Vargas 
como a Ditadura Militar, quando os participantes de movimentos sociais eram chamados de 
ativistas. 
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que os desafios são muitos: os mais evidentes são as dificuldades da participação 

ou colaboração dos familiares no cuidado com a saúde dos idosos, inclusive ao 

levá-los para as consultas, marcar exames, acompanhá-los ao médico e ao 

próprio Centro de Convivência. Nem mesmo para as capacitações promovidas 

para os cuidadores eles participam. “A família só aparece nas festas 

comemorativas”. 

Nesses relatos é possível perceber a preocupação da conselheira 

quanto à pouca frequência de idosos nos Centros de Convivência, visto que a 

pesquisa indica 1.222 idosos cadastrados e a frequência varia de um centro para 

outro. Esse dado indica 8,64% de idosos atendidos, sendo um percentual 

pequeno, comparado ao grande crescimento desse segmento, que corresponde a 

14.143 idosos. 

O homem é um ser social, portanto, desde o seu nascimento até o 

tempo em que permanece na sociedade tem necessidades, das mais tenras às 

mais complexas, como aquelas que envolvem as políticas públicas, que estão sob 

as obrigações governamentais. 

Concluímos este item dizendo que os Centros de Convivência em 

Caxias estão paulatinamente assumindo posicionamento de destaque na 

comunidade local. Embora apresente deficiências, sendo algumas delas já 

registradas aqui, tem havido também empenho da sociedade política e civil para 

que as prescrições legais sejam cumpridas, ou seja, tirar a Lei do papel para 

torná-la realidade.    
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CAPÍTULO 4 

 

A RELAÇÃO FAMÍLIA E IDOSO NAS AÇÕES DOS CENTROS DE 
CONVIVÊNCIA EM CAXIAS-MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Quando a gente chega ao Centro esquece as 
tristezas e é só alegria, pois aqui fazemos 
amigos, jogamos, dançamos e aprendemos 
muita coisa” (Idosa entrevistada). 
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4.1 Família e a Responsabilidade Compartilhada 

 

Foto nº 3 – Idoso e Família 

 

Fonte: editorial: O idoso e a família: http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/10/08/o-idoso-e-a-familia/ 

O estudo sobre a família é uma questão relativamente nova, pois só a partir 

do século XIX é que ela se tornou alvo de estudos. Foi a partir desse período que 

o capitalismo entrou num ciclo de embates e contestações da classe 

trabalhadora. Assim, no final do referido século os movimentos contra a 

exploração da força de trabalho, movimentos socialistas, eclodiram com grande 

força. Não obstante esse longo período em que o tema não foi alvo de estudos, a 

família tem sido considerada a mais antiga instituição social, além de ser também 

a mais disseminada, conforme escreveu Therborne (2006).  

Ao longo da história do desenvolvimento da humanidade, a família ganhou 

específicas formações, respondendo às necessidades determinadas pela base 

material da sua reprodução. Assim, a estrutura, a organização e mudanças de 

papeis se transformaram e se estabeleceram. Engels (2002), em seu livro, A 

Origem da família, da propriedade e do Estado, menciona  a instituição família 

na perspectiva de captar sua origem. No referido trabalho, o autor discute o 

http://www.medicinageriatrica.com.br/wp-content/uploads/2007/10/familia.jpg
http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/10/08/o-idoso-e-a-familia/
http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/10/08/o-idoso-e-a-familia/
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assunto desde a pré-história e, através do texto, desmistifica a ideia da 

naturalidade e do padrão único da família, sustentando a tese da historicidade da 

instituição.     

Na pré-história havia a prática do incesto, fazendo parte do processo de 

reprodução, mas, com a acumulação de forças produtivas e com a evolução da 

humanidade, houve mudanças dessa prática. Os papeis vão se alterando na 

organização familiar. Segundo o estudo de Engels, a primeira forma de 

organização familiar se deu em grupos, sendo essa a forma selvagem. O 

matrimônio passou a ocorrer no interior do próprio grupo e a determinação da 

linhagem era  feminina. Contudo, nesse estágio da organização familiar foi 

iniciado o estabelecimento de algumas regras, como por exemplo, a 

consanguinidade, que deu origem à família consanguínea. Posteriormente surgiu 

a punaluana, que aumentou a restrição do incesto. Em seguida ele se refere à 

forma sindiásmica, a qual surgiu “no limite entre o estado selvagem e a barbáre” 

(ENGELS, 2002, p. 56). Dessa forma de organização teve origem a monogamia, 

exigida apenas para a mulher, quando surgiu a dominação de um sexo sobre o 

outro, havendo então uma mudança do parâmetro definidor da família, que 

passou a ter o predomínio do homem. Tudo isso ligado ao processo de 

desenvolvimento de forças produtivas, quando o homem tinha vantagem sobre a 

mulher, tendo em vista que era o desbravador e mantenedor da casa. Portanto, a 

herança tinha de ser garantida. 

Nos primórdios do século XVI e no século XVII, já na modernidade, foi 

quando a família passou a assumir espaço público, deixando de se isolar para 

frequentar festividades, transitar livremente pelas ruas, havendo a privatização da 

família que se tornou detentora do poder político34 e econômico. Ou seja, saía-se 

da forma comunal de organização familiar para a privatizada. No processo de 

acumulação da riqueza (relativa à propriedade da terra), a família se tornou 

detentora de poder político e econômico.  

Já no período burguês, século XVIII, surgiu a família denominada nuclear, 

formada de pai, mãe e filhos, período quando a prioridade do homem sobre as 

mulheres vai além do sexo. A mulher tornou-se submissa aos padrões 

                                                 
34

 A primeira forma de voto ocorria entre as famílias proprietárias, o voto era exercido apenas 
pelos homens.  
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masculinos, predominando a diferenciação de papéis, quando o homem era 

provedor da família e a mulher cuidadora da casa e dos filhos, prevalecendo a 

divisão do trabalho entre os sexos.  

Com o avanço de forças produtivas e acumulação capitalista, que 

pressupõe a desigualdade e a reprodução social, a instituição família ganhou 

nova formatação. Nesse processo, a mulher das classes subalternas já não podia 

permanecer apenas em casa, precisando dividir seu tempo com outra jornada de 

trabalho. Com isso, surgiram outras formas de arranjos familiares, desmistificando 

o padrão único nuclear. Afinal, o crescimento da produção, da acumulação 

capitalista, determina outro padrão de valores, reproduzindo, particularmente, 

mudanças simultâneas na convivência no mundo do trabalho e no contexto da 

própria família.  

Com as transformações, foram se organizando as famílias com 

características da civilização moderna, que passaram a lutar por direitos sociais, 

políticos e humanos. No início do capitalismo a família tornou-se indispensável 

para a produção e reprodução social da força de trabalho. Marx (1988 p. 8) 

afirmou que a “burguesia arrancou da relação familiar seu comovente véu 

sentimental e reduziu a mera relação de dinheiro”. Assim a instituição ficou 

submetida ao projeto societário da produção coletiva da riqueza. 

Mônica Motti (2007) numa perspectiva idealista, ao tratar da família, 

argumenta: 

(...) A importância da família na vida da pessoa começa na sua infância, 
passa pela adolescência, quando ocorreu proteção, carinho e educação. 
Esse apoio se dá na formação, no equilíbrio afetivo e no 
desenvolvimento físico e social. É, pois, através desse habitat que o ser 
humano cresce e se desenvolve, atingindo a vida adulta, quando sai do 
ninho para construir a sua própria família. 

 

Nessa mesma direção, Sarti (1995, p. 148) escreve:  

A família é a concretização de uma forma de viver os fatos básicos da 
vida, relacionando-se com o parentesco, mas não se confundindo com 
ele. O parentesco é como já dito, uma estrutura formal que resulta de 
relações consanguíneas entre irmãos, da relação de descendência entre 
pai e filho e mãe e filho e da afinidade que se dá através do casamento. 
Trata-se de uma estrutura universal e, por isso, qualquer sociedade 
humana se forma pela combinação dessas relações (1995, p. 148). 
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As transformações da família ocorrem atualmente com perdas de 

autoridade patriarcal no seio familiar, existindo conflitos, mas mantendo, ao 

mesmo tempo, a equivalência familiar e a individualidade.  

É no contexto de transformações da estrutura familiar, que nosso estudo se 

insere, onde diferentes padrões e formatações da família são identificados. Hoje, 

mais do que nunca, com a transição demográfica, a complexificação da sociedade 

e a força de trabalho da mulher, utilizada com maior densidade, fazem da 

instituição família uma composição bastante heterogênea. A presença da pessoa 

idosa como parte integrante dessa composição familiar passou a ser um 

fenômeno frequente.  

     Ao longo dos tempos, coube à mulher a responsabilidade de cuidadora, 

quer seja dos filhos, das pessoas doentes na família, dos idosos ou mesmo da 

casa. No Brasil, o cuidado dos idosos constitui uma atividade predominantemente 

exercida no ambiente familiar, particularmente desempenhado pela mulher. 

Assim, os cuidados domiciliares não podem ter como única finalidade baratear 

custos ou transferir responsabilidades. Há de se ter em mente que o ambiente 

familiar pode representar segurança e proteção ao idoso, de forma que o 

envelhecimento de uma ou mais pessoas seja vivido com segurança. Entretanto, 

no caso, acrescenta-se mais uma tarefa a ser exercida pela família.   

Sendo assim, o apoio da família se constitui um fator positivo para que 

a pessoa idosa tenha um processo de envelhecimento saudável. Não se pode 

olvidar que esse processo não ocorre de forma equânime, para todos os idosos 

na sociedade capitalista. Alguns têm tudo como resultado de sua posição de 

classe ou sua posição econômica, tais como: conforto, lazer e, de certa forma, a 

cobertura da família com todos os aparatos capitalistas. Outros, porém, incluídos 

na maior parte da sociedade, são oriundos das classes subalternizadas, e 

passam pelo processo da reprodução social em constante deficiência e 

defasagem nutricional, habitacional e outros, tornando-se herdeiros de uma 

velhice vulnerável aos maus-tratos e carências físicas, biológicas, de atenção e 

de carinho. Esse quadro pode ser ilustrado com dados da pesquisa de campo 

realizada nos Centros de Convivência de Caxias. 
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Embora os cuidados primordialmente sejam responsabilidade da 

família, o Estado democrático brasileiro, através da Constituição de 1988, agrega 

com maior definição os direitos sociais do cidadão. Assim está mencionado no 

Título VIII, Da Ordem Social, no seu Art. 194, que os objetivos são o bem-estar e 

a justiça social: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Este artigo 

constitucional reflete a preocupação do Estado com a vida privada do cidadão, ao 

mesmo tempo que aponta a responsabilidade compartilhada, a saber, poder 

público e sociedade. Em seu Art. 203, está a definição para quem será prestada a 

assistência pública, explicitando o dever de proteger a família, a maternidade, a 

infância, a adolescência e a velhice. A Constituição determina ainda o benefício 

mensal para portadores de deficiência e para o idoso. No Art. 204, trata da 

descentralização político-administrativa. No caso, vê-se o próprio 

compartilhamento das esferas públicas: federal, estadual e municipal.  

Mas só em 1994, seis anos depois de aprovado o texto constitucional, 

surgiu a Lei 8.842, que estabelece alguns dos direitos para a pessoa idosa. Essa 

Lei, conforme foi afirmado em capítulos anteriores, propõe assegurar direitos 

sociais e autonomia para o idoso. Gradativamente os instrumentos legais atingem 

a questão social que envolve o idoso, como resultado do processo de 

organização e reivindicação da sociedade civil. Em 2006, através da portaria nº 

2528, os idosos passaram a ser prioridade do SUS. Isso significa que a questão 

do idoso vem ganhando força no debate político.  Contudo, não quer dizer que a 

família não tenha responsabilidade de cumprir as suas obrigações como tal. No 

Art. 3º da PNI encontram-se os seguintes princípios: “A família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania”. No 

Estatuto do Idoso também está registrado: “É obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso uma absoluta 

prioridade ...”  

Potyara Pereira (2004, p. 26), referindo-se a funções da família, 

destaca a importância de não ser feita uma análise isolada, pois seria uma forma 

de obscurecer o conhecimento da totalidade social, considerando o conjunto das 

condições contemporâneas que envolvem o funcionamento da sociedade e do 
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Estado. Assim, ela destaca três aspectos a serem analisados. No primeiro, chama 

a atenção para a redescoberta da família como importante substitutivo privado do 

Estado na provisão de bens e serviços sociais básicos. “Desde a crise econômica 

mundial dos fins dos anos de 1970, a família vem sendo redescoberta como um 

importante agente privado de proteção social” (ibid). Essa é a razão pela qual os 

governos, desde então, passaram a prever medidas de apoio familiar. Em 

segundo lugar, a família apresenta o contexto de mudanças que deram margem à 

formação plural de proteção social por parte do Estado. No contexto da crise do 

Estado de Bem-Estar Social, surgiram as propostas de políticas sociais em nome 

da sua eficácia, quando se propõe uma participação ativa da iniciativa privada na 

prestação de bens e serviços sociais. Em terceiro e último lugar, Potyara Pereira 

trata do lugar da família no referido modelo e do seu caráter contraditório, pois a 

família não é, conforme sua expressão, “uma ilha de virtudes”, mas uma entidade 

que deve ser entendida como qualquer outra, forte e fraca. Ela é forte, porque 

nela se expressa o locus da solidariedade, espaço da reprodução humana e da 

socialização básica. Contudo, ela é também fraca por estar sujeita ao despotismo 

dominante, à violência, rupturas etc. Hoje, pesquisas têm revelado que a 

fragilidade da família desponta com superioridade, particularmente nas camadas 

mais pobres da população, atingindo os segmentos sociais mais indefesos, como 

as crianças, os velhos e deficientes.   

Nessa perspectiva, Szymanski (2002) identifica a família como grupo 

de pessoas que, por motivos afetivos, convivem e têm comprometimento no 

cuidado mútuo, com uma visão que não se limita à forma da família nuclear, mas 

ultrapassa esses limites por considerar as novas relações entre os membros do 

grupo familiar com a comunidade e a sociedade. 

Todos os dispositivos legais anteriormente indicados demonstram 

claramente a composição de forças para resguardar os direitos sociais do idoso, 

compartilhando as responsabilidades. Embora esteja evidente cada 

responsabilidade, na prática ela vem sendo descumprida, tanto por parte da 

família como pelos poderes públicos e também pela comunidade. Essa questão 

não se circunscreve apenas no Município de Caxias, mas atinge todo o território 

brasileiro. Não são raras a denúncias divulgadas na grande mídia que apontam os 

maus-tratos à pessoa Idosa. Porém, é na singularidade de Caxias que este 
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estudo está voltado. Nas falas dos entrevistados fica exemplificado o descaso do 

Município pelo idoso. Algumas das entrevistadas fazem questão de repetir a 

expressão da Lei: 

O Estado tem que fazer sua parte. As três esferas precisam trabalhar 
conjuntamente, para que o idoso seja realmente atendido (Conselheiro 
3). 
 
Há necessidade de uma capacitação de como cuidar do idoso; um 
conhecimento melhor; percebo que os funcionários deveriam ter mais 
dinâmica, brincadeiras para motivar a vinda do idoso ao Centro; isso 
exige profissionais com dinâmica para idoso (Conselheiro 2).  
 
O trabalho é precário porque não se tem o material necessário, e quem 
sofre é o idoso (...). Os CCIs precisam de um médico geriatra, pois o 
clínico não tem um conhecimento geral sobre o idoso (Técnico 2). 

Percebe-se que o idoso ainda não é prioridade no município de Caxias, 

nem através do Poder Público, da família e sequer da comunidade local. Na 

pesquisa de Ozanira Silva (2010, p. 7) sobre a prevalência dos programas de 

transferência de renda no Brasil, referindo-se ao estado do Maranhão, ela afirma 

que há permanência de situações e violação dos direitos sociais. Para essa 

autora, persiste o “abandono e exploração dos idosos. Em Caxias não é diferente. 

Outras falas revelam o descaso da sociedade civil.  

O que mais eles [os Idosos] reclamam é a falta de respeito com o idoso; 
é ruim; não parte de todos, mas na sociedade os idosos reclamam dos 
bancos; isso demonstra que a sociedade não conhece a legislação do 
idoso (Técnico 6). 

Na sociedade globalizada, o envelhecimento favorece a exclusão, 

embora, também propicie a possibilidade da participação social e comunitária 

como uma estratégia de enfrentamento da situação de desigualdade. Conforme 

verificamos ao longo dessa dissertação, a responsabilidade do cuidado com o 

idoso compete tanto ao Estado como à sociedade civil e à família. Portanto, não 

exclui a participação familiar, muito pelo contrário, estudos têm demonstrado que 

a presença da família tem um sentido positivo para o bem-estar do idoso. Nesta 

perspectiva, os autores Berger e Luckmann (1974) ressaltam que as 

representações sociais são têm grande peso para a vida social; elas são 

internalizadas, compartilhadas, produzindo valores que interferem na maneira 

particular de se lidar com a realidade objetiva e também na autoaceitação ou não 

do envelhecimento.  
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A responsabilidade compartilhada no cuidado do idoso tem sido um 

desafio coletivo. Ela exige mudança de mentalidade, investimentos educacionais 

e preparo de profissionais para assumir as novas demandas do Estado e da 

sociedade civil, no atendimento às famílias e aos próprios idosos, considerando 

os direitos sociais e direitos humanos conquistados presentes na legislação.  
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4.2 OS Centros de Convivência, o idoso e a família  

 

Estudos mostram que o segmento idoso apresenta maior estabilidade 

na aceitação de seu processo de envelhecimento na companhia de seus 

familiares, ainda que sua convivência exija a contribuição de seus bens 

econômicos para ajudar na manutenção de seus familiares, revelando que o idoso 

é que tem característica da responsabilidade compartilhada, dando suas 

contribuições materiais e psicossociais aos familiares, que muitas vezes são em 

grande número. 

A presença da família tem um significado positivo para o bem-estar do 

idoso, em virtude dessa instituição ser o núcleo de desenvolvimento e de 

articulação do crescimento humano em suas ações e estratégias como cuidador 

primário, nuito embora esse papel não seja desenvolvido dinamicamente como 

exige a legislação. Identificamos, nos relatos dos informantes, usuários dos CCIs 

em Caxias procurando os Centros por terem problemas com a família, por se 

sentirem solitários ou sem apoio familiar. 

Em casa eu me sinto desprezada, e no Centro me sinto bem; ficar em 
casa me incomoda (Linda). 
 
Eu venho com meus amigos que me chamam e minha família quer vir 
comigo; eu é que não quero, gosto de andar só (Mimo). 
 

Na velhice, o idoso necessita de cuidados, apresenta as suas manias e 

acaba por envolver a família em torno de si, levando os mais jovens a olhar não 

só para eles próprios, mas também para tudo à sua volta. É nesse momento que 

se torna crucial o carinho dos netos ou mesmo de um filho ou outros membros da 

família. 

Na realidade, nenhum dos idosos entrevistados se colocou contra a 

família. Entretanto, nas entrelinhas eles se sentiam desprezados. Uma senhora 

afirmou que gostava muito de ir ao Centro de Convivência, porque encontrou ali 

muita alegria. Outra informou que em casa ela não era valorizada; os netos 
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faziam muito barulho. Os idosos fazem de tudo para se sentirem úteis ou não 

rejeitados. Alguns se submetem a ceder seus ganhos monetários para serem 

valorizados. Mas com poucas exceções, quase todos os entrevistados 

demonstraram certa satisfação ao falar sobre seus familiares.    

Percebemos nos relatos que, além das famílias se apoiarem 

financeiramente nos idosos, estes ainda tinham de conviver com o esvaziamento 

da vida pessoal, isolamento e reações psicossomáticas, recebendo pouca 

atenção e sendo vítimas do processo existencial de exclusão da esfera produtiva, 

como acontece na sociedade moderna. Tratando da contribuição de renda para 

os gastos familiares, os registros que seguem são emblemáticos: 

Eu ajudo nas despesas de casa e meu marido também; não existe outra 
renda; às vezes a gente é pobre, não tem finanças e quando falta 
dinheiro compro fiado; pago empréstimo de R$ 100,00 (cem reais) no 
Banco do Brasil para fazer minha casa. (Dinda). 
 
Sou pensionista e ajudo muito nas despesas da nossa casa, pois 
moramos todos juntos. Por que não vou ajudar, né? (Nenê). 

Nestes depoimentos, aparentemente a família tem se esquivado de 

assumir sua parte enquanto responsável pelo idoso, ou não conhece os preceitos 

da legislação. Dentre os idosos entrevistados, uns aposentados, outros 

pensionistas e ainda outros que recebem o BPC tornam-se os principais 

mantenedores da família, quando ela é quem deveria sustentá-los. Esses 

exemplos não são os únicos. Hoje é muito comum se encontrar avós sustentando 

netos, genros, noras, entre outros. O grupo familiar é precursor como cuidador 

primário da pessoa idosa, mas as mudanças estruturais da sociedade e 

consequentes mudanças de valores têm provocado transformações nas relações 

intrafamiliares, muitas vezes com inversões de papeis. Outros idosos deram os 

seguintes depoimentos: 

Eu moro sozinho e Deus; faz muito tempo que fiquei viúvo. Sou 
aposentado pelo INSS e ajudo algumas pessoas da minha família. A 
maior dificuldade é que eles não se dão muito bem comigo; não me dão 
muito assistência; um dá, outro não dá. Eu que cuido da minha comida e 
de mim (Amarante). 

Moro com uma filha, dois netos e genro e mais uma mulher que foi 
acolhida com dois filhos; quem sustenta a casa sou eu (Caridoso). 

Moro sozinha. Meus filhos se casaram; agora um voltou porque se 
separou da mulher e está desempregado. Agora tá morando comigo; é o 
jeito! (Esperança). 
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Por trás dessas afirmações, vê-se claramente o empenho do idoso em 

reconquistar seu espaço social. No caso dos homens, essa necessidade fica 

ainda mais latente: “eu ajudo algumas pessoas da minha família, mas eles não 

me dão assistência”. O outro afirma: “quem sustenta a casa sou eu”. E mais: 

“agora tá morando comigo, é o jeito!”. Em certa medida são falas que também 

expressam indignação. Por outro lado, olhando a família do idoso, uma outra 

questão pode ser colocada. No processo histórico de crise do capital, onde o 

desemprego ganha grande lastro, as famílias dos idosos passam a ser também 

vítimas do “capitalismo selvagem”35, como afirmam alguns teóricos. No caso, 

muitos filhos passam pelo processo de separação e terminam por retornar para 

casa materna ou paterna como única moradia possível de o acolher. Potyara 

Pereira (2004), referindo-se às funções da família, destaca que não se deve fazer 

uma análise isolada da família, pelo contrário, deve-se levar em conta o contexto 

de contradições.  

O espaço na família é possivelmente um dos poucos que oportuniza o 

encontro intergeracional. A sociedade contemporânea apresenta-se segmentada, 

em espaços que agrupam faixas etárias diferenciadas e dividem-se por interesses 

específicos. A longevidade tem possibilitado o prolongamento da convivência de 

várias gerações, a mesmo tempo que potencializa embates minados por conflitos 

e ambiguidades que permeiam o cotidiano da família. 

Foi com orgulho que Niara (idosa entrevista) começou a falar de sua 

ida ao Cento de Convivência. Ela foi uma das poucas entrevistadas nos seis CCIs 

que registrou o apoio irrestrito da família. “Minha filha vem me deixar todo dia” 

(NIARA). O mais comum é encontrar o idoso lutando para contar com a ajuda ou, 

no mínimo, a atenção dos netos ou filhos ou outros componentes da família. 

Ao contrário de Niara, registramos com frequência a demonstração de 

sentimento de abandono, isolamento e falta de atenção.  

Venho sozinha; eu digo que vou para o Centro, mas eles não têm tempo 
pra vir me deixar (Nina). 

A família não frequenta e nem participa de nada, porque não tem 
atividades para a família dentro do Centro (Técnico1).  

                                                 

35
 Expressão utilizada nos anos 60 como sinônimo de extrema e brutal exploração do trabalhador. 

Aqui o termo é referido como forma de explicar a barbárie dos dias de hoje.   
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As famílias precisam participar mais da vida dos idosos; eles vêm 
sempre prá cá sozinho; a família quase nunca aparece, nunca tem 
tempo, nem mesmo para levar ao médico (Técnico 5). 

 Algumas das técnicas que trabalham nos CCIs registraram ocorrência 

de violência sofrida pelo idoso. Descrevem a chegada de alguns dos idosos nos 

Centros com seus semblantes carregados de tristeza e preocupação. Mas, 

segundo relatos que se repetiram entre os informantes, “eles chegam tristes e 

saem alegres”. 

Os técnicos também registraram seu entendimento a partir das 

experiências de trabalho com idosos. Algumas falas demonstram indignação 

pelos quadros dramáticos que vivenciaram.  

Percebe-se que é uma realidade gritante no sentido da negligência e 
violência familiar. Já encontramos idosos que até bicho tinha; a gente se 
depara com essas realidades de violências contra o idoso (Conselheira 
3, 22 mar. 2011). 

Essa violência ocorre na família; aí tem uma coisa esquisita, pois os 
familiares querem logo institucionalizar o idoso, pelo que questionam: “É 
possível botar na Casa?” ou: “Não dá para tirar lá de casa?” Na verdade, 
eles querem é se ver livres. O Estatuto do Idoso coloca que 
institucionalizar é a última coisa que a gente deve fazer com o idoso. 
Então, primeiro ele deve estar inserido na sua própria família; é a família 
que tem de cuidar do idoso (Conselheira 3, 22 mar. 2011). 

Na realidade estudada, observamos que, de certa forma, os técnicos 

entrevistados fizeram referência a algum processo de violência sofrida pelo idoso. 

Segundo eles, “muitos idosos se tornam tímidos para falar de problemas na 

família”. Assim analisam os técnicos:  

Eles [idosos] têm medo de demonstrar que não são bem tratados pela 
família. Temos conhecimento de que a família pega o dinheiro deles 
(Técnico 3).  

A família espera que o CCI resolva os problemas dos idosos e não 
comparece ao Centro; e ainda exploram o salário dos idosos, pois 
moram netos, genros e filhos na mesma casa por conta deles. No CCI 
não existe ainda trabalho envolvendo a família (Técnico 7). 

Todos [os idosos] ajudam com a pensão e na alimentação da casa. E 

todos gostariam que a família participasse das ações (Técnico 4). 

 

Quanto ao pronunciamento dos idosos, identificamos violência dos 

familiares, quando eles são quase que compulsoriamente os únicos 

mantenedores da casa, onde moram filhos, netos e outros parentes. Muitas vezes 

eles são privados de adquirirem medicamentos necessários à sua saúde, porque 

o dinheiro que têm é empregado no leite do seu neto. Conforme já afirmamos, a 
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prática de se ter os idosos como sustentadores dos familiares não ocorre só em 

Caxias. É comum se encontrar relatos de idosos que recebem o BPC e se tornam 

a única fonte de renda de uma extensa família. O desejo de ficar com o idoso em 

sua casa pode ser sinônimo de querer ter acesso a alguma renda fixa. 

Certamente isso se constitui uma violência, que nem sempre é externalizada, pois 

as relações de conquistas e competitividade tendem a encobrir a realidade de 

interesses.   

Mas, como já vimos em outras falas registradas anteriormente, não é 

só esse tipo de violência que ocorre contra o idoso. Um dos maiores problemas 

refere-se à violência psicológica, que desenvolve um sentimento de abandono, 

exclusão e exploração. É triste ver filhos ou netos que vivem com idosos, mas não 

os respeitam, a não ser por interesses objetivos.  

Vivo com minha companheira e um neto de 26 anos. Esse neto somos 
nós que sustentamos. Ele só cuida bem da gente quando quer alguma 
coisa; só melhora o tratamento quando chega o dia de receber o dinheiro 
do mês; aí é vozinho prá cá e vozinha prá lá. Ele me trata melhor só até 
receber dinheiro; depois fica grosseiro e ignorante (Mimoso). 

Eu ajudo algumas pessoas da minha família; a maior dificuldade é que 
eles não se dão bem comigo e não me dão assistência (Amarante). 

Outros se sentem ameaçados até com o diálogo com outros membros 

da família, possivelmente pelas diferenças intergeracionais: 

Quando chega perto da hora de ir para o Centro, eles me perguntam: 
hoje a senhora não vai para o Centro? Eu digo que não preciso que me 
mande (Caridosa). 

Gostaria que minha família viesse aqui; eles iam entender como se 
relacionar comigo; eles não sabem o que acontece aqui (Margarida). 

Não estamos defendendo a ideia de que o conflito intergeracional seja 

necessariamente uma violência contra pessoas idosas; pode ocorrer exatamente 

o contrário; afinal, na maioria das famílias existe uma pessoa idosa. Alguns 

desentendimentos não se caracterizam como violência. Mas o fato do idoso se 

sentir explorado, usado, isolado, abandonado, caracteriza-se como violência 

familiar. Ás vezes, além de sustentarem a casa, são os idosos também que 

tomam conta dos netos, fazem comida e tudo mais; isso é violência, como 

registramos na fala de um dos técnicos: “Alguns dos idosos que faltam, alegam 

que estão em casa, que cuidam dos netos, fazem comida etc.” (Técnico 8). 

Outros se sentem ameaçados com a perda de vínculos familiares, causados, 

entre outros fatores, pelas diferenças intergeracionais. É a falta de  diálogo, limite 
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no espaço físico e possivelmente os desentendimentos gerados por questões 

financeiras que resultam em omissões humanas (omissão de cuidados, de 

assistência à saúde, danos físicos, ameaças psicológicas, entre outras). 

Meus filhos são grosseiros comigo, não aceitam as minhas opiniões e 
com isso me sinto triste e sofro muito, porém não existe violência física, 
graças a Deus (Andina). 

Eu me sinto bem com a família; mas, no centro me sinto melhor, em 
casa eu me sinto desprezada, não sou compreendida e no centro me 
sinto bem, ficar em casa me incomoda (Dinda).   

A realidade aqui apresentada, desenhada pelos depoimentos dos 

próprios idosos, indica alguns dos seus sentimentos. Eles se sentem 

desconfortáveis e demonstram sentirem-se oprimidos, explorados e pouco 

amados em suas próprias casas. Revelam timidamente algumas formas como 

são tratados no seio familiar. Nos relatos registrados nas entrevistas, dizem que 

os filhos não têm paciência de dialogar com eles e também não entendem nem 

aceitam suas opiniões, por isso se sentem tristes e humilhados, sofrendo muito 

com essa situação e deixando entrever um alívio por não haver agressão física. 

Em outro depoimento o idoso tenta suavizar seu relacionamento com os 

familiares, ao afirmar que se sente bem com eles, mas no Centro é melhor, 

evidenciando sua insatisfação pelo desprezo que sofre em casa, ou seja, sente-se 

esquecido e desvalorizado. 

Mas a violência contra o idoso não é apenas por parte da família. 

Concordamos com Ursula Karsch (2003, p 106) no seu texto sobre cuidadores 

familiares, quando ela afirma: 

Os cuidados desenvolvidos dentro das casas, invisíveis aos olhos do 
público e ignorados pelas autoridades e pelas organizações que 
poderiam se responsabilizar por uma rede de atendimento, permanecem 
ocultos, e, por causa disso, não são amparados por quaisquer apoios, 
serviços externos, ou políticas e programas.   

De fato, tem toda razão a autora quando chama atenção para a 

invisibilidade da violência que se passa no interior das casas, violência que se 

torna ignorada pelas autoridades e pelas redes de atendimento, que também se 

oculta reproduzindo mais violência pela própria omissão. É de conhecimento geral 

a omissão do Estado brasileiro para com as pessoas que carecem de 

atendimento. Isso ocorre na Saúde, na Assistência e também na Previdência. 

Quantas são as denúncias veiculadas nos principais canais de televisão do país? 
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Quantos são os idosos que morrem nas filas de atendimento à saúde por falta de 

priorização? Quantos vão para o túmulo sem que tenham recebido seu benefício 

ou mesmo aposentadoria? Hospitais são construídos sem que nunca sejam 

inaugurados. Leis são aprovadas e ficam no papel, sem nunca terem sido 

validadas na prática. Serviços são inaugurados, instalados, mas os meios para 

funcionamento ficam à mercê das forças políticas. Foi nesse sentido que 

registramos os depoimentos de alguns técnicos, de profissionais e mesmo de 

idosos, revelando a falta de priorização da pessoa idosa nas políticas públicas 

expressas pela falta de subsidio para realização de práticas necessárias e 

imprescindíveis ao trabalho com idosos, conforme se verifica abaixo.  

As dificuldades são grandes: precisamos de carro próprio; o que tem é 
do PETI [Programa de Erradicação do Trabalho Infantil]; os idosos 
esperam primeiro que as crianças sejam atendidas; depois é que vão 
pegar os idosos (Coordenadora 1).  

A família apresenta necessidades que vão desde os aspectos materiais 
até os emocionais, passando pela carência de informações. O aspecto 
material inclui recursos financeiros, questões de moradia e transporte e 
acesso a serviços de saúde. O suporte emocional implica uma rede de 
cuidados que liga a família aos serviços de apoio e aos meios que lhe 
garantem qualidade de vida (Conselheira 2).  

Aqui a gente perde a manhã toda quando se faz hidroginástica, porque o 
ônibus pega as pessoas aqui às sete horas e sai pegando os idosos dos 
outros Centros e os meninos do PETI. Aí, quando a gente chega em 
casa já é meio-dia. Assim fica difícil, porque a hidroginástica só é uma 
hora de aula e se perde todos esse tempo (Duda).  

Não obstante tais depoimentos, não foram raros aquele que 

apresentaram grande satisfação por estarem frequentando os Centros de 

Convivência em Caxias. 
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 4.3 Atuação dos Centros de Convivência em busca da cidadania do idoso  

 

 

Em visitas aos Centros de Convivência de Idosos, em Caxias, 

verificamos que os procedimentos seguem parcialmente o que preconiza a 

legislação, conforme indicamos anteriormente. Os Centros estão vinculados à 

Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Educação e a 

Secretaria de Saúde. Também são acionados outros órgãos do Município, que 

fazem parte da rede de assistência.  

 Os Centros de Convivência são mantidos pela Prefeitura Municipal e 

administrados pela Secretaria de Assistência Social. A Prefeitura repassa verbas 

para manter o quadro multidisciplinar e técnico dos seis CCIs. Cada um deles 

dispõe dos seguintes recursos pessoais: dois professores de alfabetização; um 

professor de arte; um professor de canto que atua nos CCIs uma vez por semana. 

No quadro administrativo estão incluídos: seis coordenadores, sendo um para 

cada Centro; três zeladores para cada um dos Centros, responsáveis pelos 

lanches e limpeza; dois vigias que trabalham 24 horas e folgam 48; um professor 

de educação física, para atividades físicas e lúdicas (este atende também, os seis 

CCIs, uma vez por semana); um professor de hidroginástica, que também atende 

todos os usuários de todos os CCIs, sendo as aulas realizadas na sede da 

Secretaria de Assistência Social uma vez por semana com a presença de todos 

os idosos. Além destes, os centros recebem a visita do médico uma vez por mês. 

Nos casos de ocorrências graves, os idosos são encaminhados para o Plano 

Saúde da Família (PSF). O Centro também conta com uma massagista que 

atende conforme solicitação dos idosos. Lemabra uma das técnicas que “a família 

não frequenta e nem participa em nada, porque não há atividades para a família 

dentro do Centro” (Técnico1). Mas esclarece que articulam-se aos Centros de 

Convivência agentes de saúde que realizaram visitas domiciliares e identificam os 

idosos que necessitam de cuidados especiais; os PSFs; os CRAS, que atendem 
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também as demandas dos Centros, quando solicitados, põem à disposição os 

psicólogos, assistentes sociais e a(o) enfermeira(o), para atender ao idoso 

quando apresenta alguma necessidade específica. Esses profissionais também 

colaboram na realização de palestras socioeducativas (atividade 

educacional/informativa), com objetivo de trazer esclarecimentos sobre problemas 

que direta ou indiretamente afetam o idoso. Muitos dos idosos, além de morarem 

com filhos e netos adolescentes, convivem com problemas diversos, como 

alcoolismo, drogas e outros. 

No quadro abaixo, registramos os dados sobre os cadastrados e a 

participação dos idosos nos Centros.  

Quadro demonstrativo de cadastrados e frequência 

Identificação 

 

Número de 

Cadastrados 

Frequencia  

 

Participação 

Eventual 

 % total 

CCI 1 157 70 109 80% 

CCI 2 202 60 -70 151  

CCI 3 200 50 100 – 

CCI 4 170 30 051 – 

      CCI 5 270 20 054 50% 

CCI 6 223 10 022 – 

Total 1.222 69.40% 568  

 

Esses dados trazem algumas informações que podem ser elucidativas. 

Como referido anteriormente, chamou a nossa atenção o número de matriculados 

(1.222), em relação ao total de idosos do Município 14.143, significando que 

apenas 8,64% do total desse segmento estão sendo atendidos, dos quais há uma 

frequência regular de mais ou menos 69,40% dos idosos cadastrados. Esse dado 

torna-se mais preocupante quando se leva em conta as informações sobre as 

condições sociais de empobrecimento de grande parcela da população de Caxias, 

questão referida anteriormente. 

A alusão à baixa frequência e alcance de pessoas idosas provenientes 

das classes subalternas para participarem dos centros, pode significar que a 

estrutura de sustentação dos programas não comporte muito mais do que está 

sendo feito, pois tanto a equipe técnica como a profissional são insuficientes para 

que se amplie a demanda. 
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 Ainda dentro da estrutura, outro aspecto de relevância refere-se à 

precariedade de recursos, tema este apontado nas entrevistas com profissionais e 

técnicos, conforme se exemplifica com seus relatos: 

Aqui é difícil se realizar passeios com os idosos, porque não temos carro 
próprio para as nossas necessidades de trabalho. O único carro que 
usamos é o ônibus que atende o PETI e este é da Secretaria de 
Assistência Social (Técnico 9). 

Sei que tudo precisa melhorar. Uma pesquisa para esclarecer todas as 
dificuldades dos projetos e ações iria demonstrar isso. Uma das 
deficiências encontra-se na forma de inserir a família nos programas. 
Isso é importante para a vida do idoso, mas as dificuldades são grandes, 
pois não possuímos carro próprio (Coordenadora 4).  

Temos um problema maior aqui agora que é a falta de assistência da 
família. Todo idoso tem sua opinião formada, ninguém interfere; temos 
visitas nas casas daqueles que faltam, para saber o motivo da ausência 
ao Centro (Técnico 10). 

Estes depoimentos voltam-se diretamente para a omissão do poder 

público. Mas, por outro lado, conforme temos mencionado, há dificuldades dos 

idosos contarem com a colaboração dos familiares. A fala de técnicos e de idosos 

ilustram essas dificuldades: 

Realizamos, uma vez ou outra, capacitação de higiene e limpeza para os 
idosos, podendo estes trazer seus familiares para aprender e melhorar 
na renda e sustentabilidade (Coordenadora). 

Minha família não frequenta e nem participa de nada. Dizem que é 
porque não têm atividades para ela, mas não vêm aos cursos (Mina). 

Gostaria sim [refere-se à família], mas minha filha não tem tempo para 
participar das atividades do Centro, porque trabalha o dia todo e chega 
em casa à noite (Mina). 

De acordo com os itens anteriores deste trabalho, as condições de vida 

e reprodução da pobreza têm levado muitos dos familiares dos idosos a se 

afastarem dos espaças sociais. Muitos estão em diferentes jornadas de trabalho e 

terminam impossibilitados de acompanhar ou até cuidar dos velhos de sua família 

ou comunidade. Estas famílias, de certa forma, estão vivendo as consequências 

do “capitalismo selvagem”. Referindo-se à violência gerada pelo capitalismo na 

atualidade, Harvey (2011) infere que o capitalismo selvagem deveria ser levado a 

julgamento pelos crimes contra a humanidade e contra a natureza. Afirma ainda 

que o poder político apressadamente veste o manto da moralidade superior e 

suntuoso para que ninguém possa vê-lo como tal: nu, corrupto e estupidamente 

irracional.  
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Retornando às atividades dos centros no que se refere às palestras, os 

temas desenvolvidos pelos profissionais giram em torno de questões de saúde, a 

exemplo de hanseníase e dengue, e suas consequências para os idosos, assim 

como de drogas, alcoolismo, AIDS, além de preconceitos. Tais palestras também 

são realizadas por técnicos do Núcleo de Educação em Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde e a Equipe de Saúde da Família do Programa de Saúde da 

Família (PSF)36. Na foto a seguir, registramos um desses eventos. 

                              Foto nº 3: Palestra da Enfermeira aos idosos 

                       
 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, cedido para o Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta 

Redonda (2010). 

Concernente ainda às atividades de atendimento desenvolvidas pelos 

Centros, as palestras são socioinformativas e educativas, direcionadas aos 

interesses dos idosos, promovendo conhecimento sobre os mais diversos 

assuntos, tanto na área da saúde como dos direitos sociais. Além das palestras, 

há encaminhamentos voltados ao direito da pessoa idosa, a exemplo de 

requerimentos para o BPC.  

Uma das atividades mais prazerosas para os idosos, usuários dos 

serviços prestados pelos CCIs, são as oficinas de trabalhos manuais como: 

artesanato, bordado ponto de cruz, vagonite, crochê, flores em tecido, fuxico, 

artesanato de jornal, chaveiro, colares, barbante, dentre outras. Na foto 03 

registramos uma das oficinas de arte. Nela os idosos desenvolvem e praticam as 

                                                 
36 Alguns desses dados foram obtidos no relatório anual do CCI do bairro Volta Redonda. 
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habilidades cognitivas e motoras. Há maior interação, como relatam alguns dos 

idosos: “Eu gosto das atividades daqui; aprendi a fazer crochê, flores, para botar 

em minha casa” (Andina). Outra diz: “Gosto mais do dia das mães, do baião, dos 

passeios que são raros, mas quando tem é muito bom” (Dinda). 

                 Foto – nº 4 Oficinas de artesanato 

 

Fonte: Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta Redonda (2010).             
  

Foto- nº5    Trabalhos de arte culinária com os idosos 

 
 

Fonte: Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta Redonda (2010). 

Além dos itens já referidos, as oficinas procuram desenvolver a auto-

estima e levar os idosos a obterem conhecimentos que irão ajudá-los em várias 

esferas. Assim é que na oficina de arte culinária eles têm a oportunidade de 

aprender como melhorar a nutrição e como aproveitar todo o alimento de forma 

saudável. Nesse contexto, busca-se incentivar os idosos a saírem do 

sedentarismo e isolamento. Todas as ações acontecem uma vez por semana. 

Também ocorre uma vez por ano a realização de uma feira, onde são vendidos os 

produtos artesanais produzidos pelos próprios idosos. Os numerários 

arrecadados permanecem nos CCIs e são usados para as despesas de passeios 

externos. Essas atividades são realizadas nos seis CCIs e todos os profissionais 
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se envolvem para ajudar na produção dos trabalhos de auto-estima e inclusão 

social do idoso nos programas de assistência.  

O envolvimento em festas torna-se evento que atrai, não só o idoso, 

mas toda a comunidade de modo geral. Na oportunidade, os técnicos e 

profissionais trabalham a relação do idoso e da família.  

Foto – nº 7  Brincadeira e carnaval para os idosos37 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, cedido para o Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta 

Redonda (2010). 

Entre as atividades lúdicas é realizado o baile de carnaval. Destacam-

se ainda, entre as festividades e lazer, a participação cultural dos idosos que 

dançam bolero, baião outros passos. A foto abaixo registra a apresentação do 

grupo de dança, representando o Centro Comunitário na III Mostra de Dança do 

Centro de Juventude do Ponte, no projeto “Vem Dançar”38.                  

                                      Foto – nº 6  Projeto “Vem Dançar” 

     
                                                 
37

 No dia quatro de fevereiro de 2010, no Centro de Convivência de Idosos, do bairro COHAB, foi 
realizado o baile de carnaval 

38
 O projeto ”Vem Dançar” desenvolve atividade contínuas através de grupos de danças. Na foto 

está registrado o evento ocorrido em novembro de 2010. 
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        Fonte: Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta Redonda (2010). 
 

Nos registros de lazer para os idosos destacamos o passeio em sítios e 

balneários, que foi acompanhado pela jogatina do lazer, não podendo faltar, como 

atividade lúdica, o baralho, que faz parte do dia-a-dia do idoso. Não foi casual que 

os idosos tenham explicitado sua alegria nas entrevistas: ”Ser velho, minha filha, 

é padecer no paraíso, mas aqui no CCI tudo melhora; a gente vê pessoas e 

consegue sorrir com as teimas do baralho” (Caridoso).  

                              Foto – nº 7  Lazer no jogo de baralho 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, cedido para o Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta 

Redonda (2010). 

Com o registro de Caridoso, exemplifica-se aqui a contradição 

vivenciada pela pessoa idosa. Ser idoso é sofrer perdas, mas é também 

satisfação. É sofrer exclusão e dificuldades com as precariedades da vida social, 

mas é também alegria e entretenimento com atividades que favorecem a 

realização do ser social. “Na Instituição, a convivência entre os idosos nos produz 

amizade” e, consequentemente, otimiza o tempo livre, combate o isolamento e a 

solidão, produzidos nas relações primárias com a família e a sociedade em geral. 

Ao se referirem aos passeios, muitos dos idosos falam com 

entusiasmo. Para alguns deles essa é a primeira vez na vida que têm a 

oportunidade de um participar de um lazer coletivo. O registro a seguir exemplifica 

essa afirmação: “Trabalhava muito para sobreviver, pelo que não tinha tempo 

para me divertir” (Manga). Na fotografia que segue, pode-se perceber a emoção 

de alegria expressa nos semblantes dos idosos do grupo.                                               

Foto nº  5 Balneário Junco 
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Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, cedido para o Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta 

Redonda (2010). 

As aulas de hidroginástica (atividade física) colocam mais uma vez o 

idoso em contato com seus desafios. São momentos em que muitos superam os 

seus limites físicos, outros os limites do medo e de outras emoções, razão pela 

qual os profissionais que trabalham com eles relatam: 

Meu maior prazer é receber os idosos. Percebo que quando o idoso 
chega aqui, fica descontraído; a cada semana o idoso vai melhorando 
sua autoestima (Coordenadora 5). 

Às vezes o idoso demonstra insatisfação, mas procuro trabalhar a 
autoestima e a qualidade de vida dele. Observamos que os idosos 
chegam às vezes com muita tristeza, mas os trabalhos e as atividades 
laborais como dominó, artes, baralho, canto, dança, carnaval e 
hidroginástica, melhoram seu humor. É verdade que às vezes o idoso 
fica feliz ao chegar no Centro, mas há momento que fica contrariado e 
isolado”. (Coordenadora 6).   

A foto abaixo apresenta uma aula de hidroginástica realizada no 

espaço externo da Secretaria de Assistência Social, oferecida aos idosos dos 

diferentes centros. 

Foto nº  6  Aula de hidroginástica 
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Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, cedido para o Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta 

Redonda (2010). 

Não obstante a satisfação produzida por algumas atividades, há 

registros de desânimo de alguns idosos, por se sentirem cansados e pela demora 

do transporte coletivo. Essa demora acontece pelo fato de um só veículo servir os 

seis centros, além das crianças do PETI. 

As oficinas nas áreas formativas e/ou educativa têm gerado grande 

contribuição para os idosos. Mencionamos anteriormente sobre a alfabetização, 

onde os índices de analfabetismo entre os idosos têm diminuído. São 

emblemáticos os registros das entrevistas, pois revelam que a alfabetização é 

uma conquista para o cidadão. Observamos que as atividades pedagógicas 

também contribuem para elevação da satisfação dos idosos. Este Programa é 

realizado em parceria com a Secretaria de Educação, que cede uma professora 

para a classe de alfabetização, exercício da leitura, escrita e discussão de temas 

socioeducativos. Indagamos aos idosos como se sentiam ao aprender a ler e 

escrever. Alguns deles sintetizaram a resposta com pequenas expressões, 

conforme mencionado antes. 

A alfabetização do idoso é uma dívida social do Estado Brasileiro que 

por séculos abandonou as classes subalternas à sua própria sorte. Portanto, nada 

mais justo que se juntem esforços para amenizar essa dívida. A descoberta da 

leitura na idade idosa tem um significado que vai muito além do saber, pois 

conduz a determinações profundas na construção do cidadão. A foto a seguir 

apresenta um dos momentos dessa construção social: 

Foto- nº 11  Oficina de Alfabetização aos idosos 
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Fonte: Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta Redonda (2010). 
 

                       Foto – nº 10 Acesso do idoso à internet 
 

 
 

Foto: Oficinas de computação 
Fonte: Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta Redonda (2010). 

Como demonstra a foto anterior, percebe-se que há esforço dos 

Centros para incluir nas atividades a utilização do computador na vida do idoso, 

através da Oficina de Computação. Essa é mais uma das atividades formativas 

voltadas para ampliação de debates intergeracionais, pois possibilita o diálogo 

com filhos e netos, ampliando também suas perspectivas de vida. Observamos 

que nessa prática os idosos exercitam novos conhecimentos.  

Antes eu já era aposentada, sentia um vazio, tristeza no coração (Cajú). 
 
Vivia sozinha, quase não saía para lugar nenhum (Abacaxi). 
 
A vida não era boa; só vivia em casa, pensando porque eu era sozinha 
na vida (Goiaba). 

No que diz respeito à saúde, os Centros contam com a visita médica a 

cada mês. Nesse momento os idosos têm oportunidade de serem examinados. 
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Nos casos de problemas de saúde que exigem maiores cuidados, o idoso é 

encaminhado para outros serviços. Nesse processo há também o 

acompanhamento de uma enfermeira.  

Foto – nº 13  Atendimento Médico assistencial ao idoso 
 

 

                      Fonte: Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta Redonda (2010). 

Registramos em diferentes momentos, nas informações transmitidas 

pelos diferentes técnicos, que as atividades festivas acompanhadas por lanches 

tinham a participação dos familiares. Acompanhando as determinações legais do 

Município, que estabelece o Dia do Idoso, os Centros têm em sua programação a 

Semana do Idoso, quando são projetadas diferentes atividades que enaltecem os 

mais velhos na sociedade civil, levando suas famílias a também participar. A foto 

a seguir apresenta uma dessas atividades, realizada na Semana do Idoso de 

2010, quando se comemorou também o Dia da Beleza. 

Foto – nº 6  Dia  da Beleza 
 

 

                Fonte: Relatório Anual de Atividade do centro de Volta Redonda (2010). 

O referido Dia da Beleza teve como objetivo dar oportunidade para que os idosos 

tivessem um cuidado especial com eles próprios. Houve o cuidado com as unhas e pés, 

oportunizando um diálogo sobre a autovalorização. O principal objetivo da atividade consistia 



105 

  

 

na elevação de autoestima, um dos problemas detectados pelos profissionais que atuam com 

os idosos.                           

 

    Foto – nº 12  Semana do Idoso 

   

Fonte: Relatório Anual de Atividades do Centro de Volta Redonda (2010). 

 

A foto anterior registra uma das reuniões ocorridas na Semana do 

Idoso, quando se percebe uma reduzida participação dos familiares. 

Na semana em que se deu ênfase ao Idoso40, os dos Centros 

participaram de atividades internas e externas. As atividades internas, 

proporcionadas aos idosos pelas equipes dos Centros, variam entre gincanas, 

dinâmicas de grupo, recreações e palestras Nas áreas externas ocorrem feiras de 

artesanatos confeccionados pelos idosos, gincanas em ginásio aberto, passeios e 

banhos em cachoeiras e balneárias. As comemorações são realizadas com o 

conjunto de todos os CCIs. O evento da feira foi realizado na Praça da Matriz, no 

Centro da Cidade, possibilitando a visita da população em geral, quando os 

visitantes têm acesso aos produtos confeccionados pelos idosos. Percebe-se a 

grande satisfação nos semblantes dos idosos que apresentam os artigos 

produzidos por eles próprios. Ao tempo que se sentem valorizados, por poderem 

produzir alguma coisa, há também a oportunidade de trazer seus familiares para 

que a comunidade conheça e se envolva com os idosos. Nesse sentido a 

atividade pode ser entendida como um mecanismo de aproximação do idoso com 

                                                 

40
 Foto Tirada na Semana do Idoso realizada em setembro de 2010.   
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a família e também com a comunidade, havendo, ao mesmo tempo, o 

envolvimento com o poder público local. 

Tomando por base o referido Parágrafo da Lei do Idoso, ele deve ser 

sujeito e agente das mudanças, deve ser o principal responsável pelos 

posicionamentos frente às atitudes da sociedade civil e das suas próprias 

aptidões que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Nessa perspectiva, a 

interação social do idoso compreende mudanças significativas quanto à sua 

posição no contexto comunitário e quanto ao esclarecimento dos seus direitos. 

Nos CCIs são desenvolvidas palestras e são colocadas em prática visíveis ações 

que representam o exercício do direito,  questão essa que deve ser estendida 

para os demais cidadãos das diferentes faixas etárias.  

Na aplicação da lei devem ser observadas as condições sociais, nas 

quais se encontram os assistidos, viabilizando assim a construção de espaços de 

proteção voltados para esse segmento.  

Diante do exposto ao longo deste estudo, percebe-se o esforço para 

que o idoso permaneça ativo, levando-o a sentir-se valorizado. O participar do 

Centro de Convivência tem contribuído com modificações na relação dos idosos 

com seus familiares. Se antes o idoso dentro de casa não dialogava e não tinha 

um espaço para ampliar as possibilidades de suas interações, hoje ele encontra 

no Centro parceiros para jogar e interagir, possibilitando melhora na sua 

convivência. Não se pode dizer que houve maior melhora no relacionamento 

familiar, mas entendemos que algumas atividades têm servido bastante para 

aumentar sua autoestima, o que poderá levá-lo a estabelecer melhor 

relacionamento na família.  

Para muitos idosos, os Centros de Convivência tornam-se ponto de 

referência para viver a velhice e estimular a família a encarar os idosos com mais 

respeito, elemento esse fundamental para a construção de um relacionamento 

saudável para que se alcance o bem-estar. 



107 

  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Atender bem a pessoa idosa é um 
exercício de cidadania, mais do que 
isso, é realização profissional” 
(Assistente Social,  EFO). 
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Como foi percebido ao longo deste trabalho, o envelhecimento humano 

corresponde a uma etapa evolutiva do ser social que se reproduz no capitalismo, 

no bojo da desigualdade social, numa sociedade historicamente determinada. A 

esta fase estão atreladas características biológicas, psicológicas, sociais, 

econômicas, culturais e ambientais. Isso quer dizer que nem todas as pessoas 

passam por essa etapa da vida da mesma forma.  

  Contudo, a idade do idoso pode indicar mais limitações do que 

melhorias para as pessoas que conseguem alcançar essa fase. Por essa razão 

não concordamos com a utilização das terminologias como “boa idade”, “melhor 

idade” e “terceira idade”, pois camuflam o real sentido que se pretende referir e 

oculta as condições reais da sociedade de classes. Ou seja, o processo de 

envelhecimento não ocorre igualmente para todos na sociedade capitalista. 

Certamente o idoso das classes dominantes não tem que se submeter à espera 

de meses para ser atendido pelo serviço médico do SUS, nem andar quilômetros 

a pé para alcançar água ou receber uma sexta básica, deixar de comprar remédio 

para alimentar filhos, netos e outros familiares, como ocorre com os segmentos 

mais pobres dos idosos das classes subalternas. Portanto, quando se trata de 

discutir o envelhecimento populacional, há de se ter sempre a perspectiva da 

totalidade social, quando se leva em conta o contexto histórico e as múltiplas 

determinações, dentre as quais as originadas das relações capital/trabalho, de 

forma que não se pode falar de um único processo de envelhecimento, mas de 

diferentes processos que envolvem as determinações de classes. 

        Identificamos na singularidade do estudo dos Centros de 

Convivências de Idosos do Maranhão o atendimento aos idosos oriundos das 

classes subalternas, que se encontram em bairros da periferia de Caxias. Os 

Centros tornam-se locum onde se reproduz a valorização da “arte de 

envelhecimento”, com propostas de valorização do idoso, melhoria do seu bem-
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estar através de lazer, cultura e formação. As atividades são desenvolvidas nesse 

sentido. A problemática dos idosos é entendida na sua imediaticidade, quando é 

vista através de fenômenos isolados, como o próprio isolamento social dos 

idosos, sua solidão, ociosidade, revelados na perda de papéis sociais. No caso, 

tais fenômenos aparecem como determinantes, que acabam por universalizar as 

necessidades dos idosos e não como determinados no interior da reprodução da 

desigualdade social, que é imprescindível na acumulação capitalista. Mas a trama 

das relações desiguais, presente no processo de envelhecimento da classe 

trabalhadora, deixa de ser um elemento de consideração na prestação de 

serviços dos Centros. Oliveira (2008), referindo-se ao estudo de Paiva (2004), 

afirma que “o envelhecimento das primeiras gerações de operários marcou a 

associação entre velhice, pobreza e incapacidade, pois se tratava de um 

segmento da população que não podia, devido ao avanço da idade ou 

incapacidade física, vender a sua força de trabalho, constituindo-se como um 

grupo dependente de algum tipo de assistência”.  

A configuração dos Centros de Convivência em Caxias expressa a sua 

universalidade em outras áreas do Brasil, pois tiveram origem semelhante. Esta 

modalidade de atendimento é oriunda do SESC, passando a ser adotada pelo 

Governo. No nosso entender, o SESC atua como aparelho privado da hegemonia 

do capital, por isso tem assumido a direção política não só na particularidade do 

atendimento ao trabalhador idoso, mas no atendimento às classes subalternas. 

Mas, no enfoque da instituição, a relação de classes e seus antagonismos não 

são consideradas por aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente nas 

ações. Por outro lado, não se pode negar que a iniciativa dos Centros de Idosos 

pode possibilitar a oportunidade para a conquista de direitos para esses que 

outrora foram a força de trabalho vivo; aqueles que viveram e continuam na luta 

pela sobrevivência social. Como diria Rosa Luxemburg (1986), quem poderia se 

colocar contra os direitos dos trabalhadores? A conquista de direitos é legítima, 

principalmente para uma classe que se reproduz destituída de muitos dos direitos 

sociais e humanos.  

Ficou constatado no estudo que existem muitas dificuldades físicas 

para a realização das necessidades habituais ou das tarefas básicas do dia-a-dia 

da pessoa idosa, as quais ocorriam sem tanta dificuldade quando mais jovens. 
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Quanto mais velho, mais se ampliam as dificuldades. Também, quanto mais se 

desenvolvem as relações capitalistas, mais se complexificam as relações sociais, 

atingindo diretamente as relações familiares. Assim, as instituições e atividades 

que restituem os valores do ser social e desenvolvem a autoestima (através de 

esclarecimentos, formação política e, de certa forma, do incentivo ao 

congraçamento entre iguais), poderão contribuir com melhorias sociais e 

relacionais dos idosos. 

O estudo ora apresentado possibilitou que fosse detectada uma 

realidade particular, mas que é comum aos idosos das classes subalternas em 

todo o Brasil. Em outras palavras, a observação in locum dos dados colhidos em 

campo nos CCIs de Caxias apontaram para a perda do papel de trabalhador, que 

muito orgulha o idoso, gerando seu isolamento, falta de importância social e 

relativa dependência, pois ele passa à condição de subordinado na família, ainda 

que sua renda, por pensão, aposentadoria ou BPC, seja frequentemente a única 

renda familiar. Nessa situação, muitas vezes ele é tratado como um objeto de 

utilidade, necessário para a manutenção e exigências financeiras para reprodução 

social do grupo.  A consequência imediata é que o idoso passa a sofrer agressões 

psicológicas ao sentir-se inútil, mas também agressão física quando são violados 

os seus direitos e cuidados com sua própria saúde.  

No que diz respeito à responsabilidade compartilhada, família, 

sociedade e Estado, pode-se dizer que há negligencia da família assim como do 

Estado. O primeiro caso diz respeito aos atos de exploração financeira tão usual, 

não só no município estudado como em todo o país. Da sociedade civil poucos 

registros existem sobre seu empenho como comunidade local, que deveria se 

organizar para cuidar e garantir os direitos do idoso. Quanto ao Estado em suas 

três instâncias, Federal, Estadual e Municipal, sabe-se que há negligência, 

embora existam avanços legais em relação ao passado. O Estado não mede 

esforço para acudir entidades financeiras como bancos através de gigantescos 

empréstimos, ou investimentos em construções suntuosas, mas não prioriza o 

atendimento daqueles que um dia foram forças motoras da produção. Fica assim 

a responsabilidade para as famílias assumirem, ainda que precariamente, o 

cuidado da pessoa idosa, como instituição relacional afetiva. Quando não, a o 

idoso fica no abandono de sua própria sorte. 
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Na particularidade das famílias, foi observado que nos Centros de 

Convivência em Caxias a relação idoso/família não tem sido articulada pelas 

atividades desenvolvidas, ou seja, não há ações voltadas diretamente para esse 

fim, no sentido de ampliar e fortalecer os relacionamentos intrafamiliares, muito 

embora tenhamos identificado que existem trabalhos e atividades desenvolvidas 

com objetivo de suprir o isolamento ou abandono do idoso. Nos relatos 

registrados ao longo dessa dissertação, observamos que os idosos desejam 

muito que seus familiares participem junto com eles. Ainda neste aspecto, 

salientamos a execução de trabalhos nos Centros pelos profissionais, 

principalmente aqueles que são realizados em grupos, onde cada um faz a tarefa 

conforme sua habilidade, mas permite congraçamento entre eles. São ações que 

resgatam o cotidiano dos idosos para melhorar sua autoestima e para preencher 

lacunas nos sentimentos de abandono. No que diz respeito à sua subjetividade, 

percebemos na pesquisa que eles se sentem bem quando estão nos Centros, 

uma vez que se ocupam em atividades lúdicas e formativas, e a grande maioria 

dos participantes consegue se relacionar bem com os outros.  

Fica aqui registrada a certeza de que todos nós temos muito que 

aprender com os idosos, tanto pelas experiências que obtiveram ao longo da vida, 

como pela resistência de continuar na luta pela sobrevivência, mesmo diante das 

adversidades de classes. Fica também o desejo de que este trabalho não seja 

apenas um exercício acadêmico, mas que a partir dele, outros surjam para 

fundamentar as práticas sociais com este público que ainda hoje anseia obter de 

forma plena o reconhecimento dos seus direitos.   
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