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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva demonstrar os desafios do serviço social em inserir os 

idosos do Brasil aos seus direitos na sociedade atual, e para que seja atingido 
este objetivo devem-se entender os aspectos sociais do idoso no Brasil, no 

qual a compreensão sobre velhice e envelhecimento consiste em métodos 
diferentes, onde o envelhecimento representa uma condição humana, 
acontecendo desde o nascimento. Já a velhice é a condição da pessoa com 

idade avançada que passou pelo regime de envelhecimento. As peculiaridades 
desse envelhecimento serão trazidas a reflexão. Assim como demonstrar um 

panorama no Brasil da expectativa de vida, descritos em números e 
porcentagens, as explicações sobre a expectativa de vida no Brasil, e as 
perspectivas dos idosos nesse país, demonstrando como esses são 

meramente deixados à margem da população e caracterizando a velhice. Além 
de refletir sobre os desafios do serviço social na inclusão dos idosos aos seus 

direitos na sociedade brasileira atual, visando responder o questionamento do 
problema, quais são os desafios do serviço social em inserir os idosos do Brasil 
aos seus direitos na sociedade atual? Para a realização desta pesquisa se 

utilizou de uma abordagem qualitativa que, sendo a revisão da literatura a 
forma utilizada com busca de dados em autores que dominam o assunto. E 

conclui-se que embora, tenham sido garantidos alguns direitos, ainda não são 
todos que estão, na prática, sendo exercidos e muito menos, o governo 
mantém condições dignas para que essas pessoas, que tanto contribuíram 

para o país, tenham uma vida tranquila em sua velhice e vivam com um mínimo 
de conforto e sossego. Enfatizando que o auxílio de um profissional 

empenhado em ajudar é de extrema relevância. 
 

Palavras-chave: Direitos; Idosos; Aspectos sociais; Serviço social; Desafios. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to demonstrate the challenges of social worker in inserting the 
elderly in Brazil to their rights in today's society, and for this objective to be 

achieved one must understand the social aspects of the elderly in Brazil, in 
which the understanding of old age and aging in different methods, where aging 
represents a human condition, happening from birth. Old age is the co ndition of 

the elderly person who has gone through the aging regimen. The peculiarities of 
this aging will be brought to reflection. As well as showing a panorama in Brazil 

of life expectancy, described in numbers and percentages, the explanations 
about the life expectancy in Brazil, and the perspectives of the elderly in that 
country, demonstrating how they are merely left at the margin of the population 

and characterizing the old age. In addition to reflecting on the challenges of 
social worker in the inclusion of the elderly to their rights in current Brazilian 

society, in order to answer the questioning of the problem, what are the 
challenges of social worker in inserting the elderly in Brazil to their rights in 
today's society? For the accomplishment of this research we used a qualitative 

approach that, being the review of the literature the form used with search of 
data in authors who dominate the subject. And it is concluded that although 

some rights have been guaranteed, not all of them are practically exercised, 
much less, the government maintains decent conditions so that these people, 
who have contributed so much to the country, have a quiet life in their old age 

and live with a minimum of comfort and quiet. Emphasizing that the assistance 
of a professional committed to help is extremely relevant. 

 

Key-words: Laws; Seniors; Social aspects; Social worker; Challenges. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema a ser apresentado neste trabalho envolve as características do 

envelhecimento no Brasil, tornando possível ressaltar que o serviço social 

realiza intervenções no sentido de aproximar os idosos aos seus direitos de 

maneira que esta atuação seja emancipadora e autônoma, para essas pessoas 

e que a posição social da pessoa idosa seja definida por indagações 

apropriadas aos aspectos demográficos, epidemiológicos e psicossociais.  

Admiti-se que esses fatos, não obstante já largamente debatidos, não se 

deparam escassos em seu assunto e permanecem requerendo realce.   

Este trabalho foi aguçado pela experiência do convívio com os idosos 

que repercute na melhoria da autoestima, da saúde, convívio social e detenção 

dos direitos entre outros pontos. Há a necessidade de identificar o que significa 

qualidade de vida para os idosos e a socialização dos mesmos, o que suscita o 

conhecimento acerca dessa realidade, através deste trabalho apresentando a 

temática: aspectos sociais dos idosos no Brasil.  

Neste país, o progresso do crescimento da população idosa tem sido 

regular, motivo pelo qual o estudo dos aspectos sociais dos idosos e o 

reconhecimento das condições de vida do idoso passaram a ser questões 

importantes. Conforme a velhice vai chegando, as preferências e necessidades 

por produtos e serviços tendem a mudar. Desta forma esta pesquisa contrib ui 

para a motivação e consequente surgimento de novas linhas de interesse e 

novos trabalhos que proporcionem uma maior reflexão sobre o tema e traga 

uma melhoria da política de atendimento a este grupo.  

Pelos idosos demandarem cuidados peculiares devido ao processo do 

envelhecimento deve-se mantê-los sob vigilância e inclusos sem separá-los da 

sociedade. Desta forma, esse trabalho objetiva responder, quais são os 

desafios do serviço social em inserir os idosos do Brasil aos seus direitos na 

sociedade atual? Para atingir o objetivo geral do estudo de demonstrar os 

desafios do serviço social em inserir os idosos do Brasil aos seus direitos na 

sociedade atual levaram-se em consideração os objetivos específicos para 

entender os aspectos sociais do idoso no Brasil; demonstrar um panorama no 

Brasil da expectativa de vida, caracterizando a velhice; e refletir sobre os 
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desafios do serviço social na inclusão dos idosos aos seus direitos na 

sociedade brasileira atual. 

Para a realização desta pesquisa se utilizou de uma abordagem 

qualitativa que, sendo a revisão da literatura a forma utilizada com busca de 

dados em autores que dominam o assunto, e em pesquisas bibliográficas, 

documentários, artigos, publicações em redes sociais, contextualizações, 

apropriando-se nos autores: BEAUVOIR (1970), BREDEMEIER (2003), 

SALGADO (1988; 2007), DUARTE (2008), Carvalho (2010), Olsson et al., 

(2012), Dias (2013), e outros com trabalhos publicados ao longo dos anos, 

utilizando como palavras chave para agregar a pesquisa: idosos, velhice no 

Brasil, serviço social no atendimento ao idoso, direitos, desafios, expectativa de 

vida, entre outros termos que remetessem a busca pelo assunto. 

O capítulo que iniciará este estudo tratou sobre os aspectos dentro da 

sociedade dos idosos no Brasil, no qual a compreensão sobre velhice e 

envelhecimento consiste em métodos diferentes, onde o envelhecimento 

representa uma condição humana, acontecendo desde o nascimento. Já a 

velhice é a condição da pessoa com idade avançada que passou pelo regime 

de envelhecimento. As peculiaridades desse envelhecimento serão trazidas a 

reflexão, apesar dos idosos serem definidos pela realidade das mudanças 

físicas, sua natureza transcende esta perspectiva, desta maneira, o idoso 

merece ser observado como autor capaz de elaborar sua própria história, 

aglomerando suas vivências e experiências dos diversos períodos da vida.  

No decorrer do estudo, em seu segundo capítulo, descrito em números e 

porcentagens, as explicações sobre a expectativa de vida no Brasil, e as 

perspectivas dos idosos nesse país. Demonstrando como esses são 

meramente deixados à margem da população, evidenciar que as políticas 

públicas não são voltadas para as pessoas da terceira idade. Apresentando a 

realidade que percebe que o procedimento de envelhecer brasileiro acontece 

por uma grande desigualdade social. No capítulo final, nada mais oportuno do 

que apresentar os desafios dos profissionais do serviço social em incluir os 

idosos na sociedade brasileira atual, pois a pessoa idosa precisa estar 

envolvida em ações que o tornem útil e lhe propicie deleite e entusiasmo. 

Embora, tenham sido garantidos alguns direitos, ainda não são todos que 
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estão, na prática, sendo exercidos e muito menos, o governo mantém 

condições dignas para que essas pessoas, que tanto contribuíram para o país, 

tenham uma vida tranquila em sua velhice e vivam com um mínimo de conforto 

e sossego. Enfatiza-se nesse capítulo que as pessoas idosas percorreram um 

grande percurso de muita luta, mudanças e retrocesso e que o auxílio de um 

profissional empenhado em ajudar é de extrema relevância, porém muitos 

desses não conseguem desempenhar seus papéis devido ao governo não lhes 

dar condições mínimas de trabalho nessa área, o que torna ainda mais 

necessário a discussão em torno desse tema. 

. 
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2 ASPECTOS SOCIAIS DO IDOSO NO BRASIL 

 

Atualmente as indagações a cerca do envelhecer são progressivamente 

examinadas. Necessita-se diferenciar os conceitos de velhice e 

envelhecimento. Neste estudo a compreensão sobre velhice e envelhecimento 

consiste em métodos diferentes, onde o envelhecimento representa uma 

condição humana, acontecendo desde o nascimento. Já a velhice é a condição 

da pessoa com idade avançada que passou pelo regime de envelhecimento.  

O procedimento de envelhecer é global, e por acontecer naturalmente, 

não necessita do querer da pessoa. Não tem reversão, embora a medicina 

esteja bem avançada. Na literatura, o envelhecimento apresenta diferentes 

proporções: a psicológica, biológica, a social ou cronológica (DUARTE, 2008). 

O envelhecer expõe-se como cria da sociedade onde habitamos, além dos 

fatores citados anteriormente, o ambiente e as circunstâncias em que vivemos 

persuadem no procedimento de envelhecer e na maneira em que entramos na 

velhice (SALGADO, 2007). 

Em geral, a longevidade é uma indagação muito explorada por 

intermédio de investigações científicas encontradas na literatura, que 

demonstram o aumento notório desta população de idosos. A sociedade é 

submetida a diversas mudanças, a tecnologia que avança, a vida mais agitada, 

os prazos curtos com tempos menores e as condições econômicas são mais 

difíceis, principalmente à medida que as pessoas vivem mais. Logo, há a 

necessidade de adaptação, que o idoso nem sempre possui, trazendo um 

enfrentamento aos problemas sociais (ZIMERMAN, 2000). 

Com o elevado crescimento mundial da longevidade tornou-se 

interessante à reflexão de que não somente disponibilizar a pessoas uma 

expectativa de vida, porém é essencial manter situações para que o indivíduo 

percorra o tempo de forma satisfatória (Li et al., 2012). Diante disso, se torna 

intencional não apenas a longevidade, mas uma existência que permita o 

indivíduo idoso realizar as tarefas autonomamente, com realização sendo 

amado, respeitado e feliz pela sua existência contando com aparatos sociais 

que o possibilitem existir com qualidade de vida. De encontro ao exposto, a 

qualidade de vida dos indivíduos idosos merece atenção dos estudiosos, 
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zelando pelas carências da sociedade, incluindo profissionais de serviço social 

e saúde (Fernández-prado et al., 2012; Olsson et al., 2012).  

 

(...) De acordo com o complexo tema, os trabalhos, parâmetros e 
mecanismos operacionalmente viáveis constituem -se instrumentos 
fundamentais  para a prática dos profissionais de serviço social e 

saúde que praticam ações com a população idosa. Na mesma forma, 
investigações e t rabalhos populacionais a partir de temáticas distintas 
inclinam-se a demonstrar a organização, formação e a distribuição de 

específicos fatores, tornando possível rendimentos excelentes de 
condições de vida (Dias et al., 2013, p.128). 

 

Na perspectiva mundial, bem como no Brasil, o número de idosos cresce 

consideravelmente, porém o apoio para essa nova condição não segue com a 

mesma rapidez. Este aumento muda o perfil demográfico do Brasil nos  últimos 

anos. Logo, o envelhecimento tornou-se fato fundamental para as políticas 

públicas, os brasileiros com mais de 60 anos representam 8,6% da população, 

em 2025 os idosos chegarão a 14%. Necessita-se uma atenção maior voltada 

às políticas da saúde, que auxiliem a autonomia e valorizem as redes de 

suporte social (Pereira et al., 2015). Notavelmente, os idosos apresentam suas 

capacidades funcionais diminuídas com o passar do tempo, porém essas 

insuficiências não impedem o desenvolvimento de uma vida ple na (Osório; 

Pinto, 2007). 

Afirma-se a existência da desigualdade na divisão de renda entre os 

idosos, tornando claro que o crescimento nos rendimentos e na escolarização 

significa acessibilidade aos serviços básicos (SOLOMON, 2002). Nessa 

perspectiva, ressaltam-se as diversas modificações demográficas ocorridas na 

sociedade brasileira após a década de 70, especificamente as relacionadas à 

diminuição dos dados de fecundidade e mortalidade e evolução da longevidade 

tiveram (Carvalho e Alves, 2010) repercussões sobre o tamanho e composição 

das famílias. Uma das transmutações sociais mais importantes que ocorreram, 

segundo Osório e Pinto (2007), relaciona-se ao crescimento demográfico dos 

idosos. A velhice da população brasileira determina-se pela agregação de 

incapacidades contínuas relacionadas a condições socioeconômicas. Logo, o 

ligeiro processo de envelhecimento no Brasil gera novos estímulos à sociedade 

contemporânea, onde esse segmento ocorre num campo de intensas 

modificações sociais, urbanas e familiares (Pereira et al., 2005).  
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Os estudos publicados demonstram uma relevante invisibilidade nas 

atividades em dedicação à saúde, evidenciando um provável afastamento de 

investimentos essenciais na fundamentação do serviço social (Senger et al ., 

2011). Os indivíduos idosos mostram um grande predomínio de condutas ditas 

como de prejuízos à saúde como: o tabaco, álcool e má alimentação. Estes 

representam danos à interação social, comprometendo a qualidade de vida, o 

que indica a carência de atividades de saúde, além de políticas para prevenir e 

intervir nesses casos (Gomes et al., 2011). 

Logo, o cuidado com esse novo perfil populacional vem ocasionando 

diversas discussões e a realização de diferentes trabalhos com o objetivo de 

mostrarem dados que suportem o desenvolvimento de políticas e programas 

relacionados a esse grupo da população (Mendes et al., 2005). Atualmente a 

medicina vem proporcionando a longevidade, embora não signifique nada sem 

as premissas de qualidade de vida. O envelhecimento é um estágio da vida 

que pertence a todos os seres humanos, parte do ciclo natural. Observando o 

envelhecimento populacional e, por conseguinte o aumento das demandas 

sociais relacionadas à velhice, a preocupação com a qualidade de vida se torna 

mais presente (SILVA, 2009). 

As conjecturas no Brasil anunciam que até 2025 este será o 6º país do 

mundo com número superior de idosos, de acordo com dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). E até 2050 os idosos chegarão à dois bilhões de 

indivíduos, cerca de 1/5 da população do mundo. A sociedade ainda está 

estruturada para priorizar os mais jovens, ativos e produtivos, ágeis e 

modernos, deixando de lado os idosos, seja pela debilitação física, psicológica 

e social (solidão). O ser humano está moldado ao ser produtivo, logo as 

pessoas mais idosas são marginalizadas socialmente (Olsson et al., 2012). 

A velhice não deve ser somente julgada de acordo com a idade, sendo 

essencial compreender diferentes aspectos, cujo destaque nesse primeiro 

capítulo seja o caráter social sobre o envelhecimento. A pessoa idosa pode 

biologicamente demonstrar barreiras ou pequenas restrições, o que não 

caracteriza uma incapacidade. Embora, socialmente, a pessoa idosa seja é 

classificado como um inconveniente, por não ter a mesma dinâmica de quando 

mais novo ou que julguem mais acertadas. Segundo Beauvoir (1990, p. 265), 
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“categoria que domina a imposição aos indivíduos idosos seu estatuto; porém o 

grupo de pessoas ágil se faz companheiro dela”. 

A velhice da população estabelece uma conquista, pois conseguir 

alcançar certa idade deixou de ser já não é mais prerrogativa de poucos 

indivíduos. Entretanto, outros são conscientes com essas diferenças, porque 

conferem valores com relação à concorrência para seus conjuntos, dá valor a 

competência para trabalhar, se é independente e à autonomia funcional 

(VELOZ, 1999). Em um grupo que visa o poder e lucrar, a pessoa idosa se 

apresenta como impedimento no progresso, não levando em consideração toda 

a composição social construída e a aquisição de bens e sabedoria adquiridos. 

Assim, esses estereótipos retratam uma cultura de valorizar o inédito e dessa 

forma, afirmam que a pessoa idosa, embora sua sabedoria reunida e das 

colaborações realizadas para o estabelecimento do que atualmente chama-se 

de sociedade, infelizmente, se permanecer ágil neste tipo de sociedade 

atualmente é um problema para se ultrapassar.  

Diante do exposto, o governo necessita inserir políticas públicas que 

supram de maneira apropriada e com eficácia essa parte enorme da 

população. Enquanto a família conserva mantém o arranjo de recursos, 

proteção, cuidados e educação, ela omite o idoso, dando-lhe um perfil de 

inutilidade. Por um período, o idoso tinha a responsabilidade de gerenciar a 

família, tomando decisões, além de prover todas as demandas. Porém, a 

pessoa idosa é encarada como frágil ou incapaz de tomar decisões. Desta 

forma, ao se refletir os aspectos sociais do idoso esquecem-se de toda 

realização ao longo da vida e perdem estes papéis quando alcançam essa 

etapa da vida. 

 

2.1 PECULIARIDADES DA VELHICE 

 

Para NERI (2001) a velhice é a fase final do ciclo da vida e é demarcada 

por episódios de diferentes naturezas, como: prejuízos psicomotores, 

distanciamento social, limitação nas participações sociais e particularizações 

intelectivas. A definição de velhice é o período da vida no qual o indivíduo 

passa por mudanças de derrocada na força e visual, mas que não os tornam 
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incapazes, não incapacita ou invalida o processo da vida (SALGADO, 1988). 

Sendo a velhice a prolongação do procedimento de envelhecer, almejado pela 

maioria dos seres vivos (BEAUVOIR, 1970). A velhice faz parte do 

desenvolvimento do ser vivo, é consequência de diversos trechos ocorridos no 

indivíduo, tanto físico e psicológico, quanto cultural ou social. A velhice desfruta 

da observação e tratamento distintos de acordo com etapas e organizações 

sociais, culturais, econômicas e políticas de cada sociedade (MAZZUCCO, 

1995).  

A velhice por muito tempo foi sinal de status na sociedade tradicional, a 

imagem do ancião retratava o saber e passava os princípios dos ancestrais, 

era ele que passava adiante a história da comunidade. Em civilizações antigas 

o idoso era venerado e respeitado. Na China, por exemplo, todos obedeciam 

ao homem mais velho dentro da casa (BEAUVOIR, 1990). Já no Brasil, a 

velhice era mais valorizada pelos jovens, os idosos eram ícones de respeito, 

experiência de vida. Embora, ao longo do tempo isso se modificou. Com o 

aumento do envelhecer dos indivíduos, um novo desenho do envelhecimento 

aparece, concedendo novas interpretações que vão à contrapartida daqueles 

desenvolvidos e repassados pela sociedade durante anos.  

Especula-se que a carência de status dos mais velhos tem relação com 

o capitalismo, onde a construção de bens recebe valor (Santana e Sena, 2003). 

Nesse caso a sociedade inclina-se a depreciar a pessoa conforme ela for 

perdendo a premissa de construir (FRAIMAN, 1995). O capitalismo na 

sociedade apenas identifica o idoso como indivíduo de direitos pela proporção 

cronológica. Mas, a marca da velhice não é atribuída apenas à idade e sim a 

diversos princípios pejorativos. 

O símbolo da velhice retrata a negação de atributos. Ao contrário, na 

sociedade pré-industrial, o indivíduo no passar da vida, aprendia e acumulava 

valores sociais, e, quando ficava velho, permanecia respeitado socialmente 

(COSTA, 1998). O caminho está em grandes mudanças de padrões, causada 

pelo prolongamento da longevidade, junto a uma diminuição da taxa de 

fecundidade (FARIELO e VIEIRA, 2007). Após todo o exposto, nota-se que a 

velhice, apesar de definida pela realidade das mudanças físicas, sua natureza 

transcende esta perspectiva, carecendo serem encarados seus motivos 
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sociais, psicológicos, culturais econômicos, entre outros. Logo, o idoso merece 

ser observado como autor capaz de elaborar sua própria história, aglomerando 

vivências e experiências dos diversos períodos da vida. 

 

2.2 O ESTATUTO DO IDOSO: FERRAMENTA DE BEM-ESTAR 

 

É notório que o envelhecimento ocorre ao longo da vida, e não somente 

com a chegada dos 60 anos, porém constitui na relação de etapas médicas, 

sociais, ambientais e comportamentais que prejudicam a vida da pessoa. 

Sendo relevante que criem delineamentos políticos e de saúde, objetivando o 

bem-estar do idoso. 

Embora a Constituição Federal/1988 resguardar que todos são iguais 

perante a lei é viável apontar, no Brasil, parte da sociedade vulnerável que 

precisa ser protegida legalmente e exclusivamente. Os idosos dispõem de leis 

próprias que exerçam seus direitos pela constituição. O Estatuto do 

Idoso/2003, garante perante a lei aos com idade de 60 anos ou mais, a velhice 

digna com direitos em diferentes campos como: saúde, cultura e transporte. 

Após a mobilização de ações sociais a respeito do projeto de lei que Estatuto 

do Idoso foi implementado. Nesse contexto foram criadas possibilidades legais 

para prover a dignidade humana, com relação ao aumento de direitos ao idoso 

e proteção social, carências novas foram apresentadas pelo idoso, como: 

autonomia, mobilidade, acesso a informações, serviços, segurança e saúde 

preventiva.  

A Lei Federal n.º 10.741/2003, do Estatuto do Idoso, assegura os 

direitos dos idosos com ou mais de 60 anos, e outorga à família, à comunidade, 

à sociedade e ao Poder Público, o dever de executar, prioritariamente, o 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, contidos no artigo 3º. Além de também ser delimitada a 

inclusão de conteúdos do Estatuto do Idoso nos currículos mínimos do ensino 

básico expressando sobre o envelhecimento, respeito e valorização da pessoa 

idosa, com objetivo de banir o preconceito (BRASIL, 2016, p.11).  
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Somente a lei não é bastante para assegurar a proteção da pessoa 

idosa, pois o obstáculo social não é solucionado. O estatuto possibilita 

ferramentas para que a partir de ações sociais se cumpram as normas e se 

efetue transformações. A lei estabelece punições, porém não as fiscalizam 

para seu efetivo comprimento. Logo, são necessários aplicação de programas 

que reduzem a carga que os idosos retratam para a economia e a sociedade, 

assegurando serviços de saúde disponíveis, assim como serviços sociais e de 

lazer para que haja uma qualidade de vida digna aos idosos. 
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3 EXPECTATIVA DE VIDA NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA DA VELHICE 

 

Expectativa de vida, igualmente conhecida como esperança de vida, é o 

cálculo médio de anos que os habitantes de um país podem esperançar viver, 

na hipótese de se manter as condições de vida parecidas vivenciadas no 

instante do nascer. A expectativa de vida tem relação com a qualidade de vida 

que esse determinado país dispõe, visto que aspectos como o ensino e a 

saúde, serviço social, saneamento básico, segurança, violência (guerras e 

conflitos internos) atuam diretamente. No decorrer dos anos, a expectativa de 

vida diversificou conforme as circunstâncias de vida apresentadas, reduzindo 

em episódios de conflitos e aumentando com a modificação do padrão de vida 

do povo (SILVA, 2019).  

Neste contexto o grupo de pessoas da terceira idade é composto pelos 

indivíduos com 60 anos e mais, tal como definido legalmente pela Política 

Nacional do Idoso e pelo Estatuto do Idoso (BRASIL, 2016). Atribui-se que o 

avançar da idade vulnerabiliza os indivíduos, diminuindo os papéis na 

sociedade com a saída da atividade econômica, surgimento de novos papéis, 

como os de serem avós, agravamento de doenças crônicas e degenerativas, 

mortes de parentes e amigos; além de outras. Pressupõe que essa etapa é 

diferenciada pelo gênero sexual, classe social, etnia/raça, podendo ser 

diminuído através das políticas públicas. A expectativa de vida do indivíduo 

também pode variar de acordo com a condição de vida em que nascem, vivem, 

ou seja, adquirem e com as inter-relações realizadas entre os dois vieses ao 

longo da vida com as facilidades e/ou dificuldades que foram surgindo pelo 

meio ambiente, pelas políticas públicas e entre outros fatores. Além do mais, 

progresso econômico, a velhice da população e suas condições de vida têm de 

serem reconhecidos como processos relacionados entre si (CAMARANO, 

2004). 

O aumento da longevidade não demonstrava até o início dos anos 2000, 

esse panorama, salientando que é novo e vai necessitar uma transformação 

enorme nos hábitos. Em consequência do crescimento da expectativa de vida, 

equilibradamente cresceu o número de indivíduos com mais de 60 anos 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Parcela de Idosos com mais de 60 anos 

 

Legenda: Habitantes acima de 60 anos, em % dos habitantes totais;  linha azul = 

Mundial; linha laranja = América Latina; linha vermelha = países desenvolvidos; linha verde = 

países em desenvolvimento; linha amarela = Brasil.  

Fonte: ONU, 2008.  

 

Entre as razões que ajudam no aumento do número de idosos, podemos 

ressaltar a chegada das indústrias, da urbanidade, os progressos tecnológicos, 

da medicina e do saneamento básico. No Brasil, também ocorreu crescimento 

demográfico dos idosos, e já é de conhecimento que o indivíduo do sexo 

feminino, em média, apresenta a vida mais longa do que os do sexo masculino. 

No Brasil, assim como na maior parte dos países, o crescimento na expectativa 

de vida no nascimento vem sendo mais considerável nas mulheres (Gráfico 2) 

(IBGE, 2018).  

Analisando os relatos da atual mudança demográfica do Brasil sob a 

ótica de gênero, notamos que essa feminização na população é real e 

constatando esse regime de mais mulheres chegando a velhice quando 

comparadas as homens, ou seja, quanto mais a população envelhece, mais 

feminina ela se torna. Cerca de 60% da população da terceira idade no Brasil e 

mais de 61% do montante de idoso com mais de 80 anos (IBGE, 2018). Isso se 

deve pela maior expectativa de vida dos indivíduos do sexo feminino que vivem 

oito anos mais que os homens.  
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Gráfico 2: Pirâmide da população brasileira 

 

Fonte: IBGE, 2018. www.ibge.gov.br 

 

Diferentes fatores favorecem esses dados, especialmente pela mulher 

apresentar hormônios que lhes conferem proteção cardiovascular, embora elas 

sejam pouco agressivas; apresentem mais interesses ao cuidado à saúde; 

consequentemente utilizam mais os serviços de saúde; especialistas também 

demonstram que as mortes por assassinatos e acidentes, nos quais as vitimas 

(jovens e/ou adultas) em 90% dos casos são do sexo masculino; entre outros. 

Vários estudos evidenciam que a mulher segue hábitos antes pertencentes ao 

sexo masculino, como o fumo e a bebida (PEREIRA et al., 2015). 

Também é notório que a pessoa do sexo feminino é mais solitária na 

velhice que o homem. Nesse sentido, a mulher casa com menos idade que o 

homem, quando enviúva demonstra um percentual mais baixo de um novo 

relacionamento do que o homem. Os trabalhos longos com indivíduos idosos 

têm evidenciado que a satisfação no trabalho se estabelece como o mais 

necessário para a longevidade dos homens, até quando a saúde é controlada 

(SENGER et al., 2011).  

 
“A predominância do sexo feminino entre os idosos e, sobretudo,  

entre os idosos acima de 80 anos, faz crer que sejam elas as maiores 
dependentes de cuidados com repercussões importantes nas 
demandas por políticas públicas. Atualmente, a maioria dessas 
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mulheres são viúvas, sem ou com pouca experiência de trabalho no 
mercado formal, com reduzido grau de escolaridade e apresentam as 

piores condições de saúde” (CAMARANO, 2004, p. 38).  
 

Estudos também demonstram que cerca de 90% dos homens da terceira 

idade são chefes de famílias e que quase 73% trabalham 40 horas por semana 

ou mais e desses, somente 12% recebem um pagamento menor que um 

salário mínimo por mês. Em contraste, cerca de 20% dos idosos do sexo 

feminino habitam nas casas de parentes e mais de 18% apresentam nenhum 

tipo de renda, além de 17% não terem autonomia para enfrentar as ocupações 

do cotidiano. Já entre os indivíduos do sexo masculino somente 13% não 

conseguem desempenhar as atividades do cotidiano (CAMARANO, 2004; 

IBGE, 2018). 

Dados do IBGE de 2018 retratam que o estado da região Sul, Santa 

Catarina, apresenta uma maior expectativa de vida no nascimento se 

comparados aos outros estados de todas as demais regiões (79,1 anos), em 

contraponto esse estudo demonstra que Maranhão tem a mais baixa 

expectativa de vida com 70,6 anos, seguido por Piauí, Rondônia, Roraima, 

Alagoas e Amazonas (<72,0 anos). As regiões Sul (Rio Grande do Sul e 

Paraná) e Sudeste (Rio de Janeiro e Minas Gerais) complementam os estados 

com maior expectativa de vida nacional (IBGE, 2018). 

Considerando uma pessoa na terceira idade completando 65 anos em 

2016, sua expectativa de vida seria de ainda 20,1 anos no Espírito Santo. Em 

contraste, no estado de Rondônia essa expectativa de vida seria de 15,9 anos 

a mais. Refletindo sobre a expectativa de vida por sexo nos estados brasileiros, 

um indivíduo que completou 65 anos em 2016 do sexo masculino no Espírito 

Santo viveria mais 18,2 anos e feminino mais 21,8 anos. Ao meio das mais 

baixas expectativas estariam os idosos do sexo masculino do estado do Piauí 

(14,6 anos), e do sexo feminino do estado de Rondônia (17,1 anos) (Gráfico 3) 

(IBGE, 2018). 

No que diz respeito à expectativa de vida da população brasileira 

salienta-se sobre um segmento que vive a última fase da vida, composta por 

pessoas com total autonomia, com capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social e que desempenham papéis importantes 

na família ou por indivíduos que não são capazes de lidar com as atividades 
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básicas do cotidiano e sem nenhum rendimento próprio, ou seja, um grupo com 

necessidades bastante diferenciadas (VIULA, 2019). 

 

Gráfico 3: Expectativa de vida ao nascer no Brasil | UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2018. www.ibge.gov.br 

 

Demonstrando, assim, toda necessidade desses seres humanos que 

carecem de políticas públicas voltadas para eles e de ajuda da própria 

sociedade, pois sozinhos não conseguem lutar. A sociedade deve se manter 

integrante de movimentos que se solidarizam com essa faixa da população, 

faixa essa que todo jovem, se assim permitir a vida, chegarão e gozaram dos 

frutos que foram travados anteriormente e que devem permanecer em pauta  

(NERI, 2001). O jovem de hoje na pesquisa é o idoso de amanhã, este deve 

ser o pensamento ao se deparar com a retirada de direitos ou desmanches da 

saúde, pois o sofrimento sempre é maior para quem depende da “caridade”, da 

“boa ação”, pois é dessa maneira que os direitos dos idosos são enxergados, 

porém não resgatam na lembrança que esse idoso já contribuiu por toda a sua 

vida, trabalhando e lutando pela sua dignidade na terceira idade, o que 

realmente não é notado atualmente (MOTT, 2018). 

Perante o exposto, o procedimento de envelhecer brasileiro acontece 

por uma grande desigualdade social, observando a solidão, intervenções 

desumanas e pobreza na velhice. Para compreender como se definiam as 
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circunstâncias da velhice no Brasil, é necessário imaginar as oposições que 

conduziram seu trajeto. Se a velhice for considerada uma etapa habitual da 

vida existirá uma transformação em associação ao perfil e relevância dos 

idosos na sociedade brasileira (SILVA, 2003). Embora a Constituição Brasileira 

de 1934 tenha sido a 1ª a comentar da velhice, essa não denotou progressos e 

nem garantiu direitos aos idosos, foi somente abordada como direito de partes 

sociais. Conhece-se que a maioria dos idosos brasileiros, na época trabalhava 

e/ou viviam na área rural, e não recebia proteção do Estado. Sendo a principal 

maneira de proteção social ao idoso no Brasil, a aposentadoria.  
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4 DESAFIOS DO SERVIÇO SOCIAL NA INCLUSÃO DOS IDOSOS AOS 

SEUS DIREITOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA ATUAL 

 

A relação em sociedade possibilita o carinho mútuo, a permuta de 

experiência, ideias, conhecimentos, além do afeto. A pessoa idosa precisa 

estar envolvida em ações que o tornem útil e lhe propicie deleite e entusiasmo. 

As ações promovidas pelo serviço social em conjunto com a sociedade são 

maneiras de manter o idoso envolvido socialmente, na qual esse entrosamento 

com outros indivíduos, independente da idade, ajuda na qualidade de vida. A 

pessoa idosa necessita querer estar no grupo para que desfrute de maneira 

satisfatória sua vida (MENDES et al., 2005). A primeira maneira de proteger 

socialmente o idoso no Brasil foi à aposentadoria, as circunstâncias da época 

foram pontuadas por pressões sociais e transformações no país, saindo da 

política agrária para a industrialização. Essas mudanças impactaram na 

orientação do sistema da previdência. A previdência social galgou a introdução 

de maneira discriminatória àquelas porções de classe que apresentavam a 

alçada de barganha aumentada, resultando no crescimento do englobamento 

do sistema (DIAS e CABRAL, 1997). 

Ao longo dos anos, devido a diversos pedidos e entendimento do serviço 

social, da sociedade e do governo foram unifo rmizando-se os direitos 

delegados aos cidadãos, e principalmente aos idosos, permitindo o desfrute de 

diferentes benefícios, como: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por 

idade, por tempo trabalhado e assistência financeira em geral, além de seus 

dependentes passarem a ter direito a pensões, auxílio-reclusão, auxílio-funeral 

e pecúlio (HADDAD, 1993). Havendo a unificação do sistema que passou a 

implementar a aposentadoria por idade, após os 60 anos - mulheres, e 65 anos 

- homens. A aposentadoria passou a ser destinada a todos os contribuintes do 

sistema sem restrição de gênero.  

A concepção de seguridade social só surgiu na Constituição de 1988 

adquirindo uma conotação de direito do cidadão e não mais uma questão 

assistencialista. A Constituição/88 teve uma enorme influência na previdência 

do Brasil, nesse ponto, o idoso passa a ser admitido como um indivíduo de 

direitos: “A família, a comunidade e o Estado devem de amparo aos idosos, 
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proporcionando seu envolvimento na sociedade, lutando pela dignidade e bem-

estar e assegurando-lhes o direito de viver” (BRASIL, 1988).  

As pessoas idosas percorreram um grande percurso de muita luta, 

mudanças e retrocesso. Diversas organizações sociais, representantes de 

associações de aposentados e grupos, assistentes sociais pelejaram para a 

recognição efetiva dos direitos previsto na Constituição/88 (BREDEMEIER, 

2003). Desde a Política Nacional do Idoso, diferentes registros de caráter 

público vêm sendo publicados no Brasil. Sendo capaz de julgar com o mais 

significante e de papel essencial, o Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003. Este caracteriza diversos progressos no reconhecimento do 

idoso na sociedade garantindo seus direitos e qualidade de vida. 

O Estatuto determina os direitos dos idosos, define obrigações ao 

serviço social e assistencial, estipula as penalidades, além de incumbir 

competências e responsabilidades ao Ministério Público. Embora seja inovador, 

há muito a ser realizado até que os direitos sociais dos idosos sejam 

obedecidos, apesar de só se realizarem na prática. No Brasil, o Estatuto foi um 

enorme avanço, mas como relata Milnitzky, Sung e Pereira (2004) ainda há o 

preconceito sobre os benefícios da pessoa idoso, levando em consideração 

que muitas pessoas idosas não têm seus direitos respeitados. É preciso que a 

sociedade se mobilize para que haja respeito ao idoso, reivindicando do 

governo a aplicação da Política Nacional do Idoso. 

O serviço social acolhe os idosos de uma maneira geral através das 

políticas públicas. Preocupando-se com a crescente demanda social a procura 

de atendimento asilar para os indivíduos idosos, além de acolher as inúmeras 

denúncias de maus tratos, abandono e negligência que passam até o 

assistente social, pois estão de frente com a situação de fragilidade que a 

maioria dos idosos se encontra. Geralmente existem instituições para estudos 

sociais e acompanhamento sócio-familiar, de maneira a buscar e ampliar os 

serviços de atendimento voltado a essa pessoa idosa através de iniciativas 

distintas, tais como: centros de convivência para pessoas idosas, local que 

serve para permanência do idoso durante o dia, no qual a pessoa da terceira 

idade pode aproveitar um espaço de convivência em grupo e de integração 

social. Nestes locais, também são oferecidos pelo serviço social práticas que 
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aumentem a qualidade da convivência familiar e na sociedade a partir de 

diferentes atividades, evitando que este idoso acabe em um asilo e distante da 

família e da comunidade. Podem-se citar alguns dos aspectos dos direitos dos 

idosos que o serviço social ajuda estas pessoas a enfrentarem, os conflitos 

familiares, a negligência familiar e médica, os maus tratos, o abandono desse 

idoso em hospitais e/ou asilos, o serviço social pode ajudar na situação de 

risco social e até mesmo nas condições sub-humanas. Além de problema 

saúde física ou mental, furto da aposentadoria. Nem sempre é de forma 

prestativa que o serviço social consegue trabalhar, devido à alta demanda, 

baixo retorno e investimento, além do desgaste profissional sem amparo de 

entidades governamentais. Como já citado anteriormente, as ONGs são as que 

mais promovem ações para melhoria da qualidade de vida, disponibilidade e 

inclusão do idoso aos seus direitos, nesses casos sem respaldo algum do 

governo (Pereira et al., 2005). 

O serviço social no âmbito do direito ao idoso pode auxiliar também 

promovendo a orientação, o apoio e acompanhamento dos idosos como forma 

de proteger sempre os direitos demonstrados no Estatuto do Idoso e evitar que 

esses sejam ameaçados ou violados por terceiros, seja familiar ou não. 

Quando se trata do idoso asilado, o serviço social é um intermédio real entre o 

indivíduo e a família, realizando atendimento integral, prioritariamente aos 

indivíduos da terceira idade sem vínculos familiares, ou seja, indivíduos 

vulneráveis, tornando possíveis os serviços na área social, psicológica, médica, 

nutricional, fisioterápica, terapia ocupacional, e outras atividades específicas 

para este segmento social (MOTT, 2018).  

O serviço social direciona o idoso aos seus direitos sem lhes faltar com 

respeito ou com qualquer tipo de informação que não seja verídica, tornando 

possível que os indivíduos idosos consigam ter qualidade de vida e pensarem 

em momentos de esperança no restante de vida que ainda lhes esperam. Seja 

criando espaços destinados à frequência dos idosos e de seus familiares, onde 

são realizadas, planejadas e sistematizadas atividades de atenção ao idoso, 

promovendo sua participação e convivência social, assim como a cidadania e a 

integração intergeracional, pois os jovens devem se espelhar nos mais sábios 
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para poderem ter exemplo a seguirem. Se orgulharem de quem seus idosos 

foram e ainda são para a sociedade (VIULA, 2019).  

O atendimento domiciliar também é uma forma de o assistente social 

ajudar no acesso do idoso aos seus direitos, pois nesse caso lhe é prestado 

níveis de independência, promovendo a autonomia e permanência no próprio 

domicilio, assim como reforça os vínculos familiares e de vizinhança. 

Vinculando toda a ação domiciliar ao atendimento social nas ruas, onde ações 

de intermediações de idosos em situação de vulnerabilidade social, na intenção 

de enviá-las para uma rede de apoio sócio-assistencial que poderá amparar o 

idoso. Estes tipos de abordagens geralmente são feitas por assistentes sociais 

(CAMARANO, 2004). 

O serviço social em atendimento comunitário ou emergencial a famílias e 

indivíduos idosos em situação de vulnerabilidade social, verifica a carência da 

concessão de benefícios, além de também realizarem visitas nas casas dos 

idosos e seus familiares para possíveis entrevistas e enquadramento da 

comunidade. Um suporte que poderia servir para os assistentes sociais seria 

um programa de apoio individual tendo como foco acompanhar grupos de 

idosos sem rendimentos para sustento, com vínculos familiares rompidos, 

subsidiando o habitat e prestando assessoria no progresso de ações do 

cotidiano que geram oportunidades de convivência saudável e de ações 

laborais, gerando um processo emancipatório (VIULA, 2019). 

Embora tenha sido citados diversos meios pelos quais os assistentes 

sociais possam agir para garantir aos idosos acesso aos seus direitos como 

cidadãos que são de fato, torna-se necessário deixar explícito que o acesso a 

todos os projetos e serviços existentes para esse grupo é de uma grande 

incentivação ao trabalho desses profissionais, pois eles podem orientar e 

apoiar nas questões burocráticas de conveniamento à certos programas do 

governo; assim como, orientar a respeito das prestação de contas; ações de 

capacitação; acompanhamento da execução das demandas dos idosos; 

persistir na presença dos idosos à esses programas. Podendo salientar, 

orientar, divulgar e sociabilizar os idosos sobre quais ações a Secretaria de 

Saúde tem priorizado na área do Idoso: (i) vacinação contra a gripe; (ii) 

implementação dos serviços de saúde mental; (iii) acompanhamento domiciliar 
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de idosos acamados; (iv) observação das condições de saúde da população de 

sua área de abrangência; (v) atividades de educação em saúde; (vi) consultas 

médicas especializadas; (vii) fornecimento de medicamentos; entre outros 

(PEREIRA et al., 2015; MOTT, 2018) 

 

“Um avanço importante do Estatuto do Idoso foi o de estabelecer a 
obrigatoriedade de se firmar um contrato de prestação de serviços 
entre as entidades (asilos e similares) e os  idosos. Foi facultada às 

instituições a cobrança de contribuições por parte dos idosos, mas 
limitada a 70% da sua renda” (CAMARANO, 2004, p. 35).  

 

Em um contexto de baixa cobertura dos programas de cuidados 

institucionais, como o Brasil, a preparação da família pelo assistente social 

para o cuidado dos idosos destaca-se como uma alternativa mais viável para 

uma política pública de qualidade, principalmente, em virtude da escassez de 

recursos financeiros (CAMARO, 2004). 

Por esta razão, o envolvimento do serviço social na implementação de 

políticas públicas visando à integração social dos idosos também podem ser 

reconhecidas como etapa de um programa para promover um envelhecimento 

com saúde e ativo. A junção de meios de integração social em um plano de 

ação para os idosos é relativamente nova, essas meios pressupõem que a 

última etapa da vida deve ser desfrutada em condições de estabilidade 

econômica e pessoal, através de uma ativa participação na vida familiar e 

social e com uma boa avaliação da própria saúde. Essa visão é contrária ao 

estereótipo de que a idade avançada é somente uma etapa da vida marcada 

pela perda do vigor da saúde e preparação para a morte (SILVA, 2006; MOTT, 

2018). 

Contudo o exposto, o serviço social tenta introduzir o idoso na sociedade 

de maneira que a família e a comunidade o tratem como indivíduos dignos de 

direito, enfatizado esse tema nas salas de aulas, acima de tudo na formação de 

profissionais da área de saúde e de educação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Embora, nos últimos anos, os idosos venham alcançando muitas 

conquistas sejam pela representatividade ou pelas concepções de 

envelhecimento ativo e constituição de um novo ser social, vários aspectos 

ainda necessitam avançar. Em caso da pessoa idosa perder o poder, ela ainda 

tem direitos, e assim deve continuar lutando. A batalha pelos direitos dos 

idosos deve ser destacada não somente pelo idoso, mas também por toda a 

sociedade. Os idosos tem que ter conhecimento de quais são seus direitos 

básicos, e lhes serem garantidos, porém acabam permitindo que situações de 

discriminação e marginalização aconteçam por falta de esclarecimentos. Para 

que haja uma busca por todos pelos direitos dos idosos serem mantidos é 

necessário o entendimento do envelhecer. Conhecer os próprios direi tos é 

preceito elementar para que se reclame melhores condições de sobrevivência 

e uma melhor qualidade de vida. 

A constituição e o Estatuto do Idoso são uma união de leis com objetivo 

de proteger a pessoa idosa; no entanto, é notório o crescimento das infrações 

sem consequências para quem as comete, podendo ressaltar o abandono de 

idosos na rua, em instituições sem preparo, ou no próprio lar. Indubitavelmente 

é necessária uma fiscalização dessa legislação para fazer vingar e assim 

proporcionar uma vida mais digna aos idosos no Brasil. Além de atualizações 

nas leis e políticas públicas que melhorem a qualidade de vida dos indivíduos 

idosos, no Brasil, embora a responsabilidade não seja apenas no âmbito 

governamental. Pois a constituição também estabelece que a família é 

responsável pelo bem estar do seu idoso, no qual se insere a manutenção 

financeira, da saúde, moradia e alimentação adequadas, relações familiares 

respeitosas e de carinho. 

Diante deste cenário parece já estar faltando vontade política e social 

para andamento de mudanças. É necessário, portanto, que haja um esforço 

mútuo entre governo, empresas privadas e sociedade, de maneira a fluidificar 

essa responsabilidade, além de partilhar os custos do envelhecimento entre 

todos.  Aos indivíduos da terceira idade segue a necessidade de discernimento 

do que lhes é imposto pela sociedade e que lutem contra ao que está errado, 
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tendo papeis de verdadeiros seres sociais mobilizados a favor de uma 

sociedade mais justa e igualitária para toda população, em especial a idosa. 

Nestes condicionantes, o serviço social se apresenta como transformação 

social, pois a partir dele a aquisição de conhecimentos e a socialização se 

intensificam, e a formação de um sujeito crítico e reflexivo se consolida.  

O bem-estar e o exercício da cidadania dos idosos estão relacionados 

com a sociedade em que habitam. Por causa da rapidez no aumento da 

população idosa, a infraestrutura de cuidados aos idosos da sociedade 

brasileira exige serviços sociais mais eficientes e complexos. Parte de um 

pressuposto de que qualquer família pode contar com a disponibilidade de um 

de seus membros para assistir às necessidades dos idosos dependentes. Além 

da necessidade de se conhecer a estrutura familiar, delegar à família a função 

de cuidar de idosos requer estabelecer o tipo de cuidado a ser executado, o 

tempo necessário, as características da fragilidade do idoso, o tipo de apoio 

institucional e de acompanhamento profissional, principalmente com respaldo 

do assistente social.  

A junção de meios de integração social em um plano de ação para os 

idosos deve ser utilizada, visando à qualidade de vida e dignidade para o 

individuo idoso no Brasil. Nesse estudo a posição social da pessoa idosa foi 

definida por indagações apropriadas aos aspectos demográficos e 

epidemiológicos, além de aspectos psicossociais. Admite-se que esses fatos, 

não obstante já largamente debatidos, não se deparam escassos em seu 

assunto e permanecem requerendo realce. Estudos posteriores devem ser 

estabelecidos para melhor entendimento de como essas constatações na 

prática são necessárias e eficazes. 
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