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RESUMO 

Este trabalho monográfico visa investigar a qualidade de vida dos idosos do 
município de Lebon Régis, Santa Catarina, tendo como pano de fundo o modo de 
produção capitalista, gerador das expressões da questão social, essas expressões 
afetam sobremaneira a população idosa. Apresenta a profissão de Serviço Social 
sua constituição histórica e seu objeto de trabalho: a questão social. Destaca 
conceitos, estatísticas e legislações acerca dos temas idoso, seus direitos e 
qualidade de vida, pois o crescimento do número de idosos no país vem 
aumentando cada vez mais e, de certa maneira, a questão torna-se um problema 
frente a carência de estrutura para atender este público. Reflete sobre a importância 
da implementação de mais políticas e programas que atuem no bem-estar social do 
idoso, é um dos principais objetivos que movem a busca pelo conhecimento para 
atuar, futuramente, como principal agente na luta e garantias de direitos ao público 
idoso. O presente trabalho também atuou na avaliação de perspectiva e autoestima 
na visão geral que o idoso expõe em relação a situação atual que se encontra. 
Finalmente, expõe por meio da pesquisa de campo os dados acerca da qualidade 
vida dos idosos de Lebon Régis, destacando vulnerabilidades na área da saúde e 
alfabetização. A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica e de 
campo, pois entende-se que é extremamente necessário compreender e resgatar as 
novas concepções do tema a ser apresentado, pois diante o avanço constante da 
tecnologia, os conceitos de qualidade de vida mudam, devido ao conjunto de fatores 
econômicos e sociais que influenciam na condição social dos idosos e na prestação 
de serviços de qualidade. Através dos gráficos e tabelas, apresenta-se análises 
críticas em relação aos dados obtidos, pois foi possível concluir que o verdadeiro 
sentido de qualidade de vida abrange diversos fatores, inclusive o convívio familiar, 
a prática de atividades físicas e principalmente uma boa alimentação, estes 
elementos são primordiais.  
 
Palavras-chave: Idosos. Qualidade de vida. Modo de produção capitalista. Questão 
Social. Serviço Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSRACT 

This monographic work aims to investigate the quality of life of the elderly in the 
municipality of Lebon Régis, Santa Catarina, having as a backdrop the capitalist 
mode of production, which generates expressions of the social question, these 
expressions affect the elderly population greatly. The Social Service profession 
presents its historical constitution and its object of work: the social question. It 
highlights concepts, statistics and legislation on the topics of the elderly, their rights 
and quality of life, as the growth in the number of elderly people in the country has 
been increasing more and more, and in a way, the issue becomes a problem in the 
absence of structure to meet this demand. It reflects on the importance of 
implementing more policies and programs that act on the social well-being of the 
elderly, it is one of the main objectives that drive the search for knowledge to act, in 
the future, as the main agent in the fight and guarantees of rights to the elderly 
public. The present work also acted in the assessment of perspective and self-
esteem in the general view that the elderly person exposes in relation to the current 
situation. Finally, it exposes, through field research, data about the quality of life of 
the elderly in Lebon Régis, highlighting vulnerabilities in the area of health and 
literacy. Data collection took place through bibliographic and field research, as it is 
understood that it is extremely necessary to understand and rescue the new 
conceptions of the theme to be presented, because in view of the constant advance 
of technology, the concepts of quality of life change , due to the set of economic and 
social factors that influence the social condition of the elderly and the provision of 
quality services. Through graphs and tables, critical analyzes are presented in 
relation to the data obtained, as it was possible to conclude that the true sense of 
quality of life encompasses several factors, including family life, the practice of 
physical activities and especially good nutrition. elements are paramount. 
 
Keywords: Elderly. Quality of life. Capitalist mode of production. Social issues. 
Social service. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo investigar a realidade no 

âmbito da qualidade de vida em que se encontram os idosos que residem no 

município de Lebon Régis, Santa Catarina, diante dos desafios e dificuldades 

enfrentadas decorrentes do envelhecimento incluso no modo de produção 

capitalista. 

Dados do Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada – IPEA (2010), aponta 

que, nos anos de 1940, os idosos representavam 4,1% da população total brasileira, 

porém houve um salto para 11,4% em 2009. De outro modo, diminuiu a população 

de jovens. Essa propensão, deve aumentar nas próximas décadas indicando, até 

2030, uma inversão na pirâmide etária do Brasil, em síntese, teremos mais idosos 

do que crianças. 

Conforme a Organização das Nações Unidas (ONU), nos países em 

desenvolvimento, são entendidos como idosos as pessoas com 60 anos ou mais já 

em países desenvolvidos são consideradas idosas as pessoas com 65 anos ou 

mais. Vários autores e pessoas definem o termo idoso como a última etapa da vida, 

outros, já aceitam o determinado tema como naturalidade e melhor idade. 

Para a Organização Mundial da Saúde (2005, n.p) a definição de qualidade 

de vida é: 

a percepção que um indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do 
contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Trata-
se de uma definição que contempla a influência da saúde física e 
psicológica, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e 
das suas relações com características inerentes ao respectivo meio na 
avaliação subjetiva da qualidade de vida individual. Neste sentido, pode-se 
afirmar que a qualidade de vida é definida como a “satisfação do indivíduo 
no que diz respeito à sua vida cotidiana. 

As situações sociais de muitos idosos no Brasil apontam a necessidade de 

discussões mais aprofundadas em temas relevantes ao bem-estar social do mesmo, 

por exemplo, na vida em sociedade, na família, no grupo de amigos e, 

principalmente, profissionais preparados para saber lidar com todas estas questões.  

Consta, no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003, p. 08):  

Art. 3.º, que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 
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          Ainda se lê em Brasil (2003, p. 09): 

 Art. 9.º dos Direitos Fundamentais que é obrigação do Estado, garantir à 
pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições 
de dignidade, infelizmente ainda há idosos que não usufruem de seus 
direitos. 

Portanto, é possível verificar que a segurança de direitos à pessoa idosa se 

encontra não aplicada de fato, como por exemplo, na cidade de Lebon Régis, Santa 

Catarina, município locus dessa pesquisa. Há relatos de casos ocorridos 

recentemente que levaram a morte de idosos como, por exemplo, homicídio e 

doenças, onde as principais vítimas são idosos de baixa renda. Percebe-se que os 

idosos do município necessitam de maior atenção e valorização, garantindo assim, 

os seus direitos de acordo com o Estatuto do Idoso e cumprimento de políticas 

públicas de qualidade, independente da condição social que o idoso apresenta. 

O acesso à saúde é uma das principais políticas públicas que a pessoa idosa 

necessita. Neste contexto, Freese e Fontbonne (2006) se referem ao atual perfil de 

saúde brasileiro, característico da história de iniquidade social experimentada no 

país denominada perfil de desigualdades no qual se unem há alguns velhos 

problemas de saúde, novas doenças e situações de risco, tudo isso reflexo de uma 

longa história de contradições econômicas e sociais.  

Quando as políticas públicas de uma cidade, destinadas à sua população 

idosa, seguem-se os princípios do Envelhecimento Ativo, observar-se que há: 

Menos mortes prematuras (vida produtiva); menos incapacidades 
associadas entre idosos; mais pessoas envelhecendo com qualidade de 
vida; mais pessoas participando ativamente da vida social, política, cultural 
e econômica; em atividades renumeradas ou não, e na vida doméstica, 
familiar e comunitária; menos gastos com tratamento de saúde 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005, p.17-18). 

   A Organização Mundial da Saúde (OMS), através do Projeto de Política de 

Saúde chamada de Envelhecimento Ativo, deliberado como o processo de melhoria 

das oportunidades de saúde, participação e segurança com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida é medida que as pessoas ficam mais velhas e se aplica a 

indivíduos e grupos populacionais, apresenta informações que apresentam bem 

essa interface, entre as quais destacam-se: os custos de setor de saúde aumentam 

à medida que aumenta a faixa etária; os idosos representam um recursos para suas 

famílias, comunidades e para a economia: nas situações de emergência 
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(maremotos, atentados, guerras, ondas de calor, dentre outros); os idosos estão 

entre os mais vulneráveis nas questões de acessibilidade urbana e arquitetônica são 

relevantes tanto para a vida saudável com qualidade quanto para os gastos públicos 

que podem chegar a valores elevados nos sistemas de saúde, como por exemplo, 

por traumatismos relacionados a quedas em idosos; a violência entre idosos 

aumenta à medida que a população envelhece e muda a dinâmica social 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005).           . 

Sob os princípios citados, torna-se importante esta pesquisa na cidade de 

Lebon Régis - SC, relacionada à questão social e saúde dos idosos para comprovar 

e verificar se o envelhecimento está ocorrendo de maneira saudável. Neste 

contexto, o problema que foi investigado nesta monografia é: Quais os fatores 

determinantes que afetam a condição social e de saúde, indicadores de qualidade 

de vida, das pessoas idosas de Lebon Régis - SC? Como objetivo geral propõem-se 

analisar quais os principais fatores que afetam a saúde e a condição social, 

indicadores de qualidade de vida das pessoas idosas de Lebon Régis/SC. Como 

objetivos específicos elenca-se: Apresentar as concepções de idoso encontradas na 

literatura; Discorrer sobre a história do idoso; Apresentar as legislações brasileiras 

de defesa de direitos dos idosos; Refletir sobre as determinações do capitalismo na 

condição social e de saúde dos idosos; Relacionar qualidade de vida com idosos; 

Apontar a relação da profissão de Serviço Social com a questão social que afeta a 

pessoa idosa; Apresentar os dados da pesquisa. 

O primeiro título da monografia situa o modo de produção capitalista 

apresentando suas características e historicidade, destacando como resultante as 

expressões da questão social. Qualificou-se em um subtítulo a questão social e em 

outro subtítulo a profissão de Serviço Social que se debruça na atuação sobre a 

questão social. No segundo título destacam-se conceitos acerca de qualidade de 

vida, envelhecimento saudável, pessoa idosa e historicidade bem como os 

rebatimentos do modo de produção capitalista sobre a vida da pessoa idosa. Por fim 

apresenta-se o resultado e as discussões da pesquisa que visa mensurar a 

qualidade de vida da pessoa idosa do município de Lebon Régis - SC 

A preocupação em mudar a realidade da pessoa idosa lebonregense, 

trazendo melhorias nas políticas públicas com maior qualidade e equidade, é que 

motivou o desenvolvimento deste trabalho monográfico, que visa beneficiar esse 

grupo social, pois o Curso de Serviço Social nos proporcionou conhecimento e 
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competência suficiente para lutar pelos direitos das populações vulneráveis e atuar 

nas expressões da questão social advindas do modo de produção capitalista. 
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1 CAPITALISMO, QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL 

1.1 CAPITALISMO 

Esse trabalho monográfico conclui a graduação em Serviço Social. Portanto, 

a seguir será abordado o tema capitalismo com seus pontos principais a fim de 

subsidiar o referido trabalho (IAMAMOTO, 2011). 

O capitalismo é o sistema vigente que predomina em várias partes do mundo. 

Sua grande característica é a busca constante pelo lucro tal como a acumulação de 

riquezas. O capitalismo está presente cada vez mais através da modernização e, 

apesar de muitas pessoas considerarem apenas um sistema econômico, ele 

também faz parte da política, tradição, ou seja, verifica-se sua existência em 

praticamente quase todos os aspectos que abrangem a sociedade (CATANI, 2017). 

O surgimento do capitalismo foi na Baixa Idade Média, em meados do século 

XIII e XV, com o aparecimento de pequenas povoações comerciais chamadas 

burgos. Essas povoações desafiavam a ordem que predominava naquela época, ou 

seja, o feudalismo. A Europa era dividida em feudos (porções de terra) e cada feudo 

era comandado pelos senhores feudais. Desse modo, com passar do tempo, a 

classe responsável pela parte da comercialização foi crescendo cada vez mais e o 

acúmulo espalhou-se, contribuindo então para o surgimento do capitalismo 

(COGGIOLA, 2016). 

O sistema capitalista, sempre teve como principal consequência, a 

desigualdade social, que faz uma divisão de classes pois de um lado está a 

burguesia. De outro está a classe trabalhadora, ou proletários (aqueles que só tem a 

prole) que vivem com pouco, ou seja, um salário pago por seu trabalho. Neste 

processo, há a produção de extração dá mais-valia (CABRAL, 2016). 

A mais-valia, característica do capitalismo, foi um conceito criado por Karl 

Marx, no século XIX. Esta ação era marcada pela força de trabalho em relação ao 

tempo de prática e o lucro obtido. A parte do lucro que não é reinvestida no processo 

produtivo, esse excedente de exploração de mão de obra é a mais-valia ou riqueza 

(SILVA, 2018). 

Outro conceito importante adotado por Karl Marx para qualificar o capitalismo 

foi o de exército de reserva que se refere ao desemprego, ou seja, corresponde a 

força de trabalho que exagerava as necessidades da produção. O capitalismo está 

cada vez mais presente pelo fato de que boa parte da população ativa esteja 
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desempregada. Esses desempregados, segundo a teoria de Marx, atuariam como 

um inibidor das reivindicações dos trabalhadores, contribuindo para o rebaixamento 

dos salários (SILVA, 2018). 

As fases do capitalismo foram: Capitalismo Comercial, Industrial, Financeiro e 

Informacional. Vale lembrar que em cada fase o capitalismo atende as novas 

demandas e exigências de consumo da população se manter como modo de 

produção (MENDONÇA; SANTOS, 2019). 

A primeira fase a se destacar é o capitalismo comercial, que marca o 

surgimento do sistema capitalista frente a ampliação do comércio. Essa fase ficou 

bastante reconhecida pela expansão marítima e comercial. Um ponto que se 

destaca nesta fase foi a manufatura que se desenvolveu na revolução industrial. O 

espaço social foi base para o nascimento de muitas cidades e, também, o 

desenvolvimento para outras (MENDONÇA; SANTOS, 2019). 

A segunda fase foi o Capitalismo Industrial, resultado da emergência e 

necessidade de expansão pelas indústrias, iniciou no século XVII, na Inglaterra.  

Neste momento ocorreu a expansão dos países europeus pelas colônias africanas e 

americanas, o que resultou na luta por matérias primas que eram transformadas e 

industrializadas, pois de um lado estavam as colônias que forneciam as matérias 

primas do outro as grandes metrópoles e países industrializados que forneciam as 

mercadorias (MENDONÇA; SANTOS, 2019). 

A Primeira Revolução Industrial ocorreu entre XVIII e do século XIX tendo 

como fundamental aspecto o início da mecanização resultando em modificações nos 

setores da sociedade. Na questão econômica fez a separação entre o capital e a 

classe trabalhadora dando, por fim, o modo de produção sob qual faziam parte os 

artesãos (COGGIOLA, 2016). 

Dessa maneira, é possível compreender que passam a surgir as primeiras 

fábricas, empregando muitos operários, onde cada uma passa a ser responsável 

pela operação de sua máquina. Porém, devido à baixa remuneração e condições 

indignas de trabalho, os operários se juntam e se associam com organizações 

trabalhistas e sindicatos melhores salários e condições. A batalha se alastrou do 

setor têxtil para as metalúrgicas, e setores que faziam parte da economia, essa 

primeira Revolução Industrial marcou a fase do capitalismo denominada industrial 

(COGGIOLA, 2016). 
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Somente em fins do século XIX e início do Século XX que uma onda de 
inovações e avanços no conhecimento cientifico desencadeou uma ruptura 
com a base tecnológica anterior, tendo início a chamada Segunda 
Revolução Industrial está se destaca pelo desenvolvimento da eletricidade, 
do motor de combustão interna, de produtos químicos com base cientifica 
da fundição eficiente do aço e o início das tecnologias de comunicação 
(CASTELLS, 2006, p. 71). 

A Segunda Revolução Industrial marca a terceira fase do capitalismo 

denominado monopolista ou financeiro. Essa fase era composta pela formação do 

mercado de ações em termos de valores, taxas e juros. Houve, nesta fase, um 

agrupamento do capital bancário e do capital industrial, ou seja, as empresas 

dividiam-se em ações de negociações com bases em valores e calculadas em lucros 

(COGGIOLA, 2016). 

No final do século XIX e início do século XX ocorre uma gama de inovações e 

avanços na ciência desenvolveu uma ruptura com a apoio tecnológico de antes, com 

isso começou a Segunda Revolução Industrial. Esta se sobressaía pelo 

desenvolvimento da eletricidade, do motor de combustão, de produtos químicos com 

base científica, da fundição eficiente do aço e o das tecnologias de comunicação 

(CASTELLS, 2006). 

O efeito deste agrupamento foi o aceleramento do processo de 

industrialização ao longo do século XX. Muitos países passam a se industrializar em 

busca por impostos mais baratos e fácil acesso a matérias primas, ou seja, em 

busca por quem fizesse o trabalho por um valor mais baixo (COGGIOLA, 2016). 

O grande auge do capitalismo financeiro foi a bolsa de valores, onde ocorrem 

as negociações em relação às ações e investimentos de empresas, envolvendo 

negócios que traziam lucros futuros em relação a resultados imediatos, o que de fato 

é considerado risco (FRASER; JAEGGI, 2020). 

Portanto, com a Segunda Revolução Industrial devido a chegada de 

empresas aparece, o capitalismo financeiro passou a monopolizar os setores de 

indústrias e mercado, grande êxodo rural, crescimento desordenado das cidades e 

agravamento nas desigualdades sociais (LOPES, 2020). 

No período da Segunda Revolução Industrial aconteceu a intensificação da 

exploração do trabalhador. Nesse interim os estudiosos clássicos como Karl Marx e 

Friedrich Engels “[...] apontaram as perversidades das relações de trabalho 

engendradas pela sociedade industrial do seu tempo, marcada pela exploração do 
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trabalho assalariado e pela alienação do trabalhador” (LASSANCE; SPARTA, 2003, 

p. 15). 

A Segunda Revolução Industrial também gerou inúmeros novos produtos de 
consumo, que têm prolongado e enriquecido a vida humana. O nível de 
consumo cresceu mais do que a produtividade do trabalho, de modo que os 
setores novos da economia absorveram mais força de trabalho do que 
aquela liberada por setores antigos renovados (SINGER, 1996, p. 5). 

Ainda sobre a Segunda Revolução Industrial: 

Na Segunda Revolução Industrial surgem metodologias de trabalho visando 
maior produção em menor tempo, como o fordismo e o taylorismo. O 
fordismo, modelo de produção também advindo na Segunda Revolução 
Industrial, é um desenvolvimento da proposta de Taylor. Em linhas gerais, 
nele o trabalhador é fixado em seu posto de trabalho e o objeto de trabalho 
é transportado até ele objetivando mitigar o tempo de produção, melhorando 
a produtividade (MORAES NETO, 1986, p. 31-34). 

Assim, esses novos métodos de produção definem-se: 

O fordismo se distingue do taylorismo, pois no modelo industrial do primeiro 
[...] as próprias normas são incorporadas no dispositivo automático das 
máquinas”. Neste sentido, é o movimento das máquinas que dita o tempo e 
a operação necessária para conclusão do processo. Os autores ainda 
destacam que o fordismo, como modelo de industrialização, marcou a 
conclusão da revolução taylorista, sendo que o sucesso do modelo 
proporcionou ganhos de produtividade aparente (ganhos de produtividade e 
de intensidade), os quais foram a base de seu crescimento na chamada 
“idade de ouro” do fordismo. Entretanto, ao final dos anos 60, essa base 
passou a sofrer um declínio e os mesmos autores ressaltam que “a 
produtividade começou a diminuir e o capital fixo per capita a crescer. Isso 
acarretou uma queda da lucratividade, de onde decorreu (após certo prazo) 
uma queda da taxa de acumulação (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 13). 

Houve um processo contínuo de produção, dado a extensão e anuência do 

modo capitalista de fabricação a novos ramos de atividade. Assim a obrigação de 

ajustar o proletário a forma capitalista de trabalho, de suplantar a oposição a 

tecnologia que crescia e transpor a conexão às futuras gerações são valores do 

arranjo científico do trabalho (BRAVERMAN, 1987). 

A partir do avanço material observa-se progresso em diversos setores dos 
países como na economia, política, cultura, dentre outros, os quais 
impactam diretamente a velocidade e o sentido do desenvolvimento 
tecnológico. Dessa maneira, a industrialização é ponto central do processo 
de modernização e desenvolvimento econômico (CONCEIÇÃO, 2012, p. 
14). 

A Terceira Revolução Industrial ocasionou o desenvolvimento da tecnologia 

(ALMEIDA, 2005). 

Moraes e Fadel (2008, p. 2) destacam que: 
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O surgimento do computador como principal ferramenta de alteração 
profunda nos meios de comunicação, capaz de alterar drasticamente os 
modelos de produção e de trabalho. Segundo as autoras: O aparecimento e 
desenvolvimento do computador e a sua mais recente associação junto aos 
meios de comunicação já existentes, como a televisão e o telefone, 
confirmam a passagem para um estágio superior na produção de 
informações e comunicações. 

É notável entender que a Terceira Revolução Industrial traz avanços 

referentes à informática e as formas de produção, destaca-se, portanto: 

A rápida difusão de uma nova onda de inovação não só modifica a base 
técnica responsável pela dinâmica do ciclo de acumulação de capital, mas 
também termina por influenciar os mais distintos processos de produção e 
de trabalho, a partir do aumento dos lucros, dos ganhos de produtividade e 
da queda dos preços, com destaque para os segmentos modernos e mais 
dinâmicos (MORAES; FADEL, 2008, p.1). 

O capitalismo tecnológico corresponde a quarta fase do capitalismo. O 

capitalismo tecnológico teve seu surgimento com a queda da bolsa de valores, 

citada anteriormente, que ocorreu em Nova Iorque, em 1929. Porém, não há uma 

data exata sobre a origem correta. O capitalismo tecnológico está relacionado ao 

período econômico e social sob qual vivemos atualmente. Teve, e tem, seu marco 

com a chegada e avanço da globalização, ou seja, avanço dos meios tecnológicos e, 

principalmente, da robótica e internet, também pode ser conhecido como a era da 

informação (SANTOS, 2018). 

Entende-se, portanto, que o avanço da tecnologia por meio de informações, 

acelera o capital, aumenta o conhecimento dos próprios seres humanos etc. O 

aumento de informações por meio do uso da internet tornou as pessoas cada vez 

mais dependentes dessa tecnologia e meio de comunicação, principalmente, pelas 

redes sociais que permitem que as notícias e acontecimentos girem o mundo de 

maneira muito rápida. Nessa fase do capitalismo, a geração de acúmulos de lucro é 

bastante alta, pois vários estudiosos usam o conhecimento para obterem rendas, por 

isso, o saber gera capital, é o capitalismo informacional ou tecnológico (SANTOS, 

2018). 

O capitalismo passou por algumas crises que marcaram profundamente a 

sociedade. A crise de 1929 já era esperada após a Primeira Guerra Mundial, ocorreu 

um aumento geral da demanda, onde concluiu em 1920 quando os preços 

começaram a ter queda de até 70 %, até 1929 no Canadá, 4 50% para o trigo, 40% 
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para o algodão e 80 % para o milho nos Estados Unidos. A diminuição dos preços 

se tornou devastadora em 1929, tinha sido iniciada em 1925-1926 (FREITAS, 2018).  

A crise atingia os pequenos e médios agricultores, onde a renda na 

agricultura baixou de 16% para 09% da renda nacional. O setor sofreu também 

consequências de fatores climáticos que vieram para piorar a situação. Por 

consequência, a ida para as cidades cresceu em todos os países industrializados. 

Em 1929, 200 cidades detinham 50 % do capital comercial e industrial, 20 % da 

riqueza nacional. Em relação a indústria, os métodos de taylorismo fizeram com que 

crescesse o aumento da produtividade durante toda a década (FREITAS, 2018). 

Excesso de investimento, superprodução, contração monetária, especulação 

desenfreada e concentração de renda são algumas das mais variadas explicações 

para a crise da Grande Depressão (GD) de 1929-1933. Muda a interpretação para a 

crise e o que fica são dados e fatos de uma das maiores recessões econômicas que 

o planeta vivenciou. De acordo com Bernanke (2004, p.1): 

[...]durante a principal fase de contração da depressão, entre 1929 e 1933, a 
produção real nos Estados Unidos caiu quase 30 por cento. Durante o 
mesmo período, a taxa de desemprego subiu de cerca de 3 por cento para 
quase 25 por cento, e muitos dos que tinham a sorte de ter um emprego 
conseguiam trabalhar em turno parcial. [...]Outras características do declínio 
de 1929-33 incluem uma acentuada deflação, bem como um mercado de 
ações despencando, difundindo falências bancárias, e uma onda de calotes 
e falências por parte das empresas e das famílias.  

Segundo Gasparetto (2013) a partir dos anos 1970 inicia-se a grande crise do 

petróleo, por acreditar que em poucos anos o produto não iria mais existir e por esse 

motivo levou ao aumento. Os países que exportavam petróleo acabaram entrando 

em conflito pois preço do petróleo aumentou motivos que ocasionaram uma 

reviravolta na economia mundial. 

Já em relação a crise de 2008, o que levou a crise, teve como causa a bolha 

imobiliária nos Estados Unidos, motivada pelo aumento dos valores imobiliários que 

não foram acompanhados por um acrescentamento de renda da população em um 

curto tempo. Lembrando que a bolha imobiliária representa o agrupamento de 

diversos bancos no oferecimento de créditos, ampliando o crédito imobiliário e 

convidando os consumidores, o que de fato causou a maior valorização dos imóveis. 

Assim consequentemente, a taxa de juros também subiu, derrubando o preço dos 

imóveis e, como muitos desses empréstimos eram de risco, muitas pessoas não 

tiveram como fazer o pagamento e muitos bancos ficaram a falência (CECHIN; 
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MONTOYA, 2017). 

Na crise de 2008, ocorreu a troca de ações por casas, ou seja, antes o 

empréstimo era de dinheiro e as ações eram garantia e já em 2008 as garantias 

eram as casas. Por este motivo, várias pessoas passam a se desfazer de suas 

casas para pagar as altas hipotecas. Ou seja, os bancos passavam a realizar 

empréstimos a juros bem baixos para que as pessoas conseguissem financiar e 

comprar os imóveis e para que isto acontecesse as pessoas não precisavam nem 

comprovar sua renda para ter condições de quitá-los posteriormente. A procura dos 

imóveis cresceu com grande intensidade, porém, infelizmente, as pessoas pagavam 

um preço muito mais alto do que eles valiam diretamente. Com os juros altos e sem 

dinheiro a população deixava de fazer o pagamento e os bancos sem lucros para 

realizar mais procedimentos (FREITAS, 2018). 

Se por um lado as revoluções possuem seus pontos positivos, por outro lado 

contribuíram negativamente para que as desigualdades sociais aumentassem 

gradativamente na vida de cada cidadão. Conclui-se que o capitalismo é um modo 

de produção gerador no aumento de problemas (IAMAMOTO, 2012). 

Nesse cenário capitalista, descrito por Iamamoto (2012) está um grupo social 

especialmente afetado pelas expressões resultantes do modo de produção 

capitalista, a pessoa idosa, especialmente, porque o capitalismo a invalida quando 

não se torna mais produtiva, sem serventia para o sistema, por conta da sua idade.  

O envelhecimento do trabalhador constitui-se como problemática social na 
ordem do capital, em virtude da vulnerabilidade social em massa dos 
trabalhadores, em especial, quando perdem o valor de uso para o capital 
pela idade. [...] as condições materiais de produção e reprodução social sob 
a lógica do capital, da produção para valorização do capital e não de 
satisfações de necessidades humano-sociais, são geradoras de 
desigualdades sociais, pobreza, desemprego, população excedente, ‘as 
vidas sem valor’, as desvalorizações e as degradações sociais. Essas 
desigualdades sociais são reproduzidas e ampliadas no envelhecimento do 
trabalhador, que tem suas necessidades sociais rebaixadas, submetidas a 
mínimos sociais para sua sobrevivência e de sua família. [...] Envelhecer 
para o trabalhador na ordem e no tempo do capital é ter seu tempo de vida 
subordinado ao tempo de trabalho, mesmo depois de aposentado para os 
trabalhadores velhos de baixa renda no capitalismo periférico brasileiro 
(TEIXEIRA, 2003 apud MUNIZ; BARROS, 2014, p. 110). 

As expressões da questão social são o objeto da profissão de Serviço Social, 

entenderemos mais sobre esse tema a seguir (IAMAMOTO, 2012). 
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1.2 QUESTÃO SOCIAL 

A questão social foi assim nomeada pela primeira vez ainda nos anos de 

1830, numa trágica tomada de consciência das péssimas condições vivenciadas 

pela população nos anos da Revolução Industrial. Portanto, entende-se que é um 

conjunto de expressões que atingem a classe trabalhadora e, também, é uma forma 

de apresentar as desigualdades sociais existentes na sociedade, provocadas pelo 

modo de produção capitalista. Por exemplo, após o surgimento do capitalismo 

aumentou a miséria e todas as desavenças que atingem os seres humanos, hoje em 

dia existem um alto índice de desnutrição, mortes, crianças que nunca foram a 

escola, assim como adultos também, altos níveis de violência contra mulheres, 

crianças, idosos entre outros problemas que afetam as pessoas (CASTEL, 1998). 

Questão social apreendida como o conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: 
a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2007, p. 
27). 

“A questão social surge como tal no final do século XIX, com o surgimento do 

pauperismo, na Europa Ocidental, designando o fenômeno de pobreza crescente 

entre os membros da classe operária” (PASTORINI, 2004, p. 98). 

Segundo Castel (2005) muitos trabalhadores que estavam no mercado de 

trabalho, permaneciam em uma condição de vulnerabilidade social, por este motivo 

é preciso compreender que o sistema vigente no mundo que é o sistema capitalista, 

é a forma injusta com que ocorre a divisão de lucros, pois mesmo o trabalhador 

usando sua força de trabalho, nem sempre supre suas necessidades.   

Devido a questão social ser o resultado dos problemas e desigualdades 

sociais que atingem a população, o trabalhador precisa entender que deve lutar 

pelos seus direitos e essa luta ocorre através de manifestações por melhores 

condições. A Igreja passa a ideia muitas vezes de que a questão social depende do 

agir do próprio individuo, dessa maneira pretende manter a ordem social 

(IAMAMOTO, 2012). 

No Brasil, a questão se consolidou em 1930, com a chegada na 

industrialização no país, mas foi depois a Constituição Federal de 1988, que 

ocorreram transformações no cenário político, econômico e social, levando a 

necessidade de procurar uma forma para poder enfrentar as novas demandas. Foi 
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neste cenário de ampliação de mão de obra e formação das grandes instituições e 

privatizações que ocorre o surgimento do Serviço Social (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2008). 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social, que sendo desigualdade é também rebeldia, 
por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, se 
opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados 
nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é 
possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade. [...] a 
questão social, cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho 
cotidiano do assistente social (IAMAMOTO; CARVAHO, 2008, p. 14). 

 “Frente aos conceitos relacionados a questão social, objeto de profissão do 

Serviço Social compreende-se que seu significado é resultante do processo de 

acumulação e dos efeitos que produz sobre as classes trabalhadoras” (IAMAMOTO, 

2001, p.10). 

Compartilhando a ideia da autora, Netto afirma que a questão social é 
constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Diante disso, compreende-
se que a referida questão está intimamente relacionada ao sistema de 
produção capitalista, o qual engendra as desigualdades sociais (NETTO, 
2001, p. 41-49). 

A questão social vem sendo cada vez mais presenciada, o que conforme se 

justifica através de novos problemas que agravam a vida das pessoas, 

principalmente a população da classe baixa (IAMAMOTO, 2012). Essa 

naturalização, implica na perda da estrutura histórica determinada da questão social 

(NETTO, 2001). 

Atualmente os idosos são atingidos diretamente por diversas expressões da 

questão social, embora haja legislações e políticas públicas volvidas para o 

atendimento dessa população. Destaca-se dessa maneira a importância de relatar 

aqui a história do Serviço Social (SILVA; VIEIRA, 2019). 

1.3 A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

Serviço Social é uma profissão que está incluída na divisão social e técnica 

do trabalho que tem como objeto de profissão as expressões da questão social 

(IAMAMOTO, 2012). Assim, o Assistente Social atua no exercício de sua profissão 

com o seu objeto que são as expressões da questão social, estas afetam a 
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população que se situam em condições de vulnerabilidade social, também age na 

elaboração de planos, programas e projetos através de políticas públicas e sociais. 

Vale lembrar que o Assistente Social é um profissional muito importante, pois busca 

conhecer a realidade social apresentada pelo indivíduo para assim poder atuar com 

ética, responsabilidade e compromisso (YASBEK, 2009).  

A gênese do Serviço Social no Brasil, enquanto profissão inscrita na divisão 
social e técnica do trabalho, está relacionada ao contexto das grandes 
mobilizações da classe operária nas duas primeiras décadas de XX, pois o 
debate acerca da ´questão social´, que atravessa a sociedade nesse 
período, exige um posicionamento do Estado, das frações dominantes e da 
Igreja (IAMAMOTO, 2012, p. 18).  

Sobre o aparecimento do Serviço Social entende-se: 

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge como 
parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, 
articulado à necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para 
uma presença mais ativa da Igreja Católica no ‘mundo temporal’, nos inícios 
da década de 30. Na tentativa de recuperar áreas de influências e 
privilégios perdidos, em face da crescente secularização da sociedade e 
das tensões presentes nas relações entre Igreja e Estado, a Igreja procura 
superar a postura contemplativa (IAMAMOTO, 2012, p. 18). 

O aparecimento do Serviço Social no Brasil ocorre em 1936. Neste período, o 

país passava por diversas manifestações dos trabalhadores que batalhavam por 

melhores situações de trabalho e justiça social. Vale lembrar que neste período a 

Igreja Católica passou a oferecer formação para que moças de famílias 

comandassem ações sociais. Ressalta-se que neste período a questão social, objeto 

da profissão, era vista como um grupo de problemas sob quais o único responsável 

e culpado era o próprio indivíduo, mesmo os indivíduos sendo vítimas de um sistema 

capitalista resultado de um conjunto de desigualdade social entre burguesia e 

proletariado (IAMAMOTO, 2012). 

 A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à 
"evolução da ajuda", à "racionalização da filantropia", nem à "organização 
da caridade"; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica. Na emergência 
profissional do Serviço Social, não é este que se constitui para criar um 
dado espaço na rede sócio-ocupacional, mas é a existência deste espaço 
que leva à constituição profissional. [...] não é a continuidade evolutiva das 
protoformas ao Serviço Social que esclarece a sua profissionalização, e sim 
a ruptura com elas (NETTO, 2007, p. 69-70). 

Em 1930 ocorre um grande movimento que ficou conhecido como a 

Revolução dos 30, inaugura a intervenção social da igreja católica, pois com o fim da 

República Velha, a Igreja procura uma reaproximação com o Estado, a partir de 
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ações de caridade e essas ações ganham forças das famílias ricas de São Paulo e 

Rio de Janeiro o que torna realização das obras mais efetivas (PAIXÃO, 2011).  

A importância dessas instituições e obras, e de sua centralização, a partir 
da cúpula da hierarquia, não pode ser subestimada na análise da gênese do 
Serviço Social no Brasil. Se sua ação concreta é limitada, se seu conteúdo 
é assistencial e paternalista, será a partir do seu lento desenvolvimento que 
se criarão as bases materiais e organizacionais, e principalmente humanas, 
que partir da década seguinte permitirão a expansão da Ação Social e o 
surgimento das primeiras escolas de Serviço Social (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2008, p. 167). 

No limiar desse conjunto de fatos e desejos da sociedade de 1936: 

Em 1936 surge a primeira Escola de Serviço Social no Brasil, atrelada a 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mas em caráter 
de curso técnico. Fundamentada nos valores da Igreja, a formação 
profissional dos Assistentes Sociais brasileiros dá-se a partir da influência 
europeia, por meio do modelo franco-belga que tem como base princípios 
tomistas e neotomistas e o conservadorismo romântico (MENDONÇA; 
SANTOS, 2019, p. 07). 

O neotomismo reconhece o homem como ser dotado de razão, de 

capacidade de realizar escolhas, sendo “ao mesmo tempo, criatura de Deus”, ou 

seja, é uma base filosófica nascida no século XIX com o objetivo de reviver a 

filosofia de São Tomás de Aquino, do século XIII, a fim de atender os problemas 

contemporâneos (ORTIZ, 2007). 

Em meados de 1940 e 1950 a profissão passou a receber grande influência 

de Mary Richmond, marcado pelo tecnicismo e psicanálise, bem como sociologia 

positivista e funcionalista, baseado no ajustamento da ajuda psicossocial. Neste 

período, inicia as práticas de organização e desenvolvimento de comunidade além 

de abordagens individuais e, também, grupais, assim ficou versado a atuação do 

Serviço Social de caso, grupo e comunidade (CASTRO, 1984). 

As ações de caso, grupo e comunidade eram ensinamentos que orientavam o 

Serviço Social na busca de intercâmbio com as pessoas e, também, seu meio social 

(TRINDADE, 2001).  

 “O Serviço Social de Casos é o processo que desenvolve a personalidade 

através de um ajustamento consciente, indivíduo por indivíduo, entre os homens e 

seu ambiente” (RICHMOND, 1915 apud BALBINA, 1978, p. 44).  

O Serviço Social de caso fundava-se na teoria de Mary Richmond, cujo a 

preocupação baseava-se na personalidade do usuário. O trabalho seguido por estas 

teorias tinha como objetivo realizar mudanças no indivíduo, pois o indivíduo era visto 
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como um elemento que precisava ser trabalhado e inserido na sociedade cumprindo 

seu papel (TRINDADE, 2001). 

Já o Serviço Social de Grupo, de acordo com Konopka (1979, p. 33) é 

definido como “um método do SS que ajuda os indivíduos a aumentarem o seu 

funcionamento social, através de objetivas experiências de grupo e a enfrentarem, 

de modo mais eficaz os seus problemas pessoais, de grupo ou de comunidade”. 

Além de ser [...] uma prática que visa minorar o sofrimento e melhorar o 

funcionamento pessoal e social de seus membros, através de específica e 

controlada intervenção de grupo, com a ajuda de um profissional (KONOPKA, 1979, 

p. 45) 

Em relação ao Serviço Social de Comunidade como apresenta os autores tem 

o objetivo de ajustamento social do indivíduo concomitante a um trabalho 

assistencial, de acordo com esta afirmação está o pensamento: 

O processo de Serviço Social com Comunidades se caracteriza pelo 
desenvolvimento social dos indivíduos e sua orientação pela promoção das 
relações eficientes e úteis entre eles em busca de um desenvolvimento 
equilibrado e harmonioso. As técnicas empregadas pelos assistentes 
sociais são as que estimulam e orientam os indivíduos e grupos sem 
controlá-los; as medidas e providencias, visam a solução de determinado 
problema (JOHNS; DE MARCHE, 1954 apud ANDRADE, 2008, p. 285).  

O processo se baseia nas teorias sociológicas de alguns filósofos e são 

voltadas a Psicologia Social e da Pedagogia, devido à grande bagagem de 

informação estando intimamente ligados a autoajuda (ANDRADE, 2008). 

Dessa maneira, é possível compreender que quando voltamos para o uso dos 

métodos profissionais de Caso, Grupo e Comunidade, ocorre a associação desses 

métodos: 

Trouxe um embasamento técnico mais consistente para a ação profissional, 
com a consequente utilização de um instrumental mais elaborado. No 
entanto, neles prevalece a centralidade formalista do método, levando o 
profissional a se preocupar tão somente em definir um instrumental-técnico, 
com maior precisão e controle. Desta maneira, encontramos uma 
concepção de método limitada a um conjunto de procedimentos 
predeterminados com a função de operacionalizar as ações através de 
instrumentos e técnicas que, por sua vez, são abordados apenas como 
atitudes e habilidades (TRINDADE, 2001, p. 14). 

Um pouco mais tarde, 

O fortalecimento profissional do/a Assistente Social no final dos anos de 
1940, fomentava à organização de congressos, a criação, em 1945, da 
Associação Brasileira das Escolas de Serviço Social (ABESS), em 1946, a 
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Associação Brasileira 27 de Assistentes Sociais (ABAS), a criação do 
Código de Ética (1948) e, consolidada a regulamentação do ensino (1954) e 
o reconhecimento do Serviço Social enquanto profissão (1956) (ANDRADE, 
2008, p. 18). 

No próximo ano de 1950, período pós-guerra, o qual foi marcado pela procura 

de libertação do comunismo e de tentativas de ascensão do capitalismo 

internacional, exige-se que a sociedade passe por um processo de modernização e 

acréscimo das políticas sociais, sendo necessária a atuação do/a profissional que 

tivesse o arcabouço da teoria e prática para delinear as políticas sociais, para fins de 

responder as problemáticas de cunho social que se desenvolveram no pós-guerra. 

Essas respostas consistiam, por exemplo, em serviços sociais básicos e programas 

volvidos para as comunidades mais vulneráveis, sob a amparo da Organização das 

Nações Unidas – ONU (SANTOS, 2011). 

 Todos esses acontecimentos históricos e todas essas propostas e demais 

conteúdos irão permear e delinear o início da profissão, nos quais os 

desdobramentos são visualizados em diversos setores, porém com mais foco, aos 

ligados a organização da categoria, à alargamento do ensino e da profissão 

(ANDRADE, 2008). 

A década de 1960 é assinalada pela iniciativa de programas sociais 

nacionais, os quais eram ajuntados por segmentos progressistas da sociedade. Em 

1964, no Brasil, ocorre a ditadura militar, comandado pelo exército marcado pela 

perseguição política, a cassação de direitos individuais, a ausência da democracia e, 

consequentemente, da participação da população nas decisões do Estado, além da 

repressão vivida por opositores a esse regime (CARDOSO, 2013). 

Em 1960 também inicia um processo de reformulação na América Latina, 
suscitando um redimensionamento e um amadurecimento profissional 
exigindo a construção de uma nova imagem para o Serviço Social brasileiro. 
Nessa época, na América Latina, surge o Movimento de Reconceituação, 
que pode ser considerado como “um marco decisivo do processo de revisão 
crítica do Serviço Social no continente” e que explicita uma preocupação 
dos profissionais em repensar a estrutura excludente do capitalismo. Isto fez 
com que a influência da Reconceituação no Brasil tivesse características 
distintas do restante da América Latina”, pois as possibilidades concretas de 
participação conjunta da população brasileira nesse processo foram 
oprimidas (CARDOSO, 2013, p. 68). 

“Como ressalta o autor, esse ambiente promove profundas alterações 

também no âmbito do perfil profissional do/a Serviço Social, que se vê diante de 

novas demandas” (CARDOSO, 2013, p. 68). 
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Tendo em vista as características relativas ao período ditatorial, os/as 

profissionais passam a ser mais críticos quanto aos seus próprios métodos, dando a 

origem ao método de Belo Horizonte (BH) que propunha uma reflexão quanto a 

perspectiva tradicional da profissão, como cita Netto (2007, p. 276-277): 

O método que ali se elaborou foi além da crítica ideológica, da denúncia 
epistemológica e metodológica e da recusa das práticas próprias do 
tradicionalismo; envolvendo todos estes passos, ele coroou a sua 
ultrapassagem no desenho de um inteiro projeto profissional, abrangente 
oferecendo uma pauta paradigmática dedicada a dar conta inclusive do 
conjunto de suportes acadêmicos para a formação dos quadros técnicos e 
para a intervenção do Serviço Social. 

O Movimento de Reconceituação chega para romper com as práticas 

tradicionais e, através desse movimento, surge um profissional mais crítico, 

preparado para atuar frente aos desafios afrontados pela profissão. Períodos 

anteriores ao Movimento de Reconceituação marcam um Serviço Social com 

práticas assistencialistas (IAMAMOTO, 2010). 

O Movimento de Reconceituação segundo “é dominado pela contestação ao 
tradicionalismo profissional, implicou um questionamento global da 
profissão: de seus fundamentos ídeo-teóricos, de suas raízes sociopolíticas, 
da direção social da prática profissional e de seu modus operandi”, é um 
processo que busca dar ao Serviço Social uma prática mais eficaz, que 
busque caminhos em novos fundamentos teórico-metodológicos 
(IAMAMOTO, 2010, p. 205). 

Ligado ao Movimento de Reconceituação está o projeto ético-político. Sua 

formação foi marcada no final de 1970, através do Movimento de Reconceituação. O 

movimento foi a ruptura da profissão com o conservadorismo.  

O projeto profissional progrediu pela década de 1980, solidificou-se em 1990 

com o Código de Ética de 1993. Portanto, o projeto ético-político significa o apoio 

norteador do Serviço Social. Nele, o Serviço Social vislumbra um ideal para a 

sociedade que a profissão quer alcançar. Sua operacionalidade se dá através da 

capacitação profissional, apropriação de referencial teórico crítico, cobrindo a prática 

social com importância e articulação com os demais profissionais. Sua materialidade 

ocorre através das Diretrizes Curriculares de 1996, da Lei de Regulamentação da 

Profissão Lei nº 8662/93 e do código de Ética de 1993 (IAMAMOTO, 2012). 

O projeto profissional deve ser compreendido por: 

Apresentar a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
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estabelecem balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com 
as outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas 
e públicas (NETTO, 2007, p. 95). 

Infere-se, portanto, que o Projeto Ético Político possui como estrutura um 

projeto societário nítido e democrático, tendo como eixo a classe trabalhadora. É 

necessário, também, compreendê-lo a partir de uma dimensão dupla: uma que 

permeia pelo modo como o/a assistente social entende e circula por ele. A outra 

estando relacionada à organização da categoria em torno do projeto de modo a dá-

lo visibilidade e fazê-lo ser factível (AVILLA, 2017). 

Todavia, a década que se inicia mostra dois processos com relação ao projeto 

ético-político e as ameaças que repercutiram negativamente na profissão, sendo que 

esses dois processos não foram nada bons para a profissão, pois o povo sentiu os 

impactos das estratégias do capitalismo, contraditoriamente, foi nesse tempo que o 

projeto ético-político se solidificou por volta de 1990 (NETTO, 2007). 

No decorrer das décadas de 1980-1990, o Serviço Social ascendeu 

qualitativamente em sua concepção teórica e prática, na medida em que 

considerava o adensamento do debate profissional, a articulação aos movimentos 

sociais. A Regulamentação Profissional, constituída em 1993 (ano o qual foi 

abonado o novo Código de Ética Profissional), a reestruturação da identidade 

profissional com maior teor crítico/ propositivo e a proposta das diretrizes gerais que 

compunham o curso em matéria de Serviço Social (NETTO, 2007). 

Para aliar as rupturas com a ideologia conservadora enraizada em sua 

gênese, as lutas engendradas pela categoria, o movimento de reconceituação 

profissional, até as produções científicas fazem parte de toda a estruturação 

profissional e que incidem diretamente na conduta das práxis (NETTO, 2007). 

Se na atualidade melhor se compreende e explica as expressões 

prevalecentes da questão social, elemento substancial do trabalho, buscando a 

superação do método aparente, mesmo que dela partamos, é devido as 

intercessões constituídas frente as dimensões (PRATES; CARRARO, 2017). 

Assim, levando em consideração que o projeto profissional se analisa uma 

compreensão das dimensões ético-politicas, teoria metodológicas e técnicas-

operativas, na aplicação do serviço social, os quais englobam no exercício 

profissional, esses fundamentos do trabalho composta por estas três dimensões 

contêm níveis e entendimentos diferentes do entendimento da realidade do 
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profissional (GUERRA, 2017). 

Quanto ao Código de Ética do Serviço Social, um elemento que materializa 
o projeto ético-político, para revisão do código de 1986, foi necessário um 
envolvimento das entidades representativas da categoria profissional, ou 
seja, uma vasta participação dos/a assistentes sociais, o que culminou no 
código de ética de 1993 em face das transformações macro societárias Este 
atribuiu maior amplitude política à atuação profissional, segundo seus 
considerados, por meio da criação de novos valores éticos fundamentos na 
definição mais abrangente de compromisso com os usuários, com base na 
liberdade, democracia, cidadania, justiça e igualdade social (SIMÕES, 2009, 
p. 521). 

Dessa forma, referir-se aos constituintes basilares que concretizam a 

profissão e que constituem seus pilares, são todos os subsídios que forma a 

profissão, denominado de dimensão. Quais sejam os princípios do termo “dimensão” 

despacha às características de alguma coisa, no sentido de seus pressupostos. 

Tomando por base essas três dimensões (técnico-operativa, ético-política e teórico-

metodológica) poderá se discutir as estratégias e técnicas da ingerência do 

assistente social, partindo entendimentos: assim o entendimento da construção 

operacional da dimensão do trabalho, considerando o que é mais necessário para a 

elaboração do afazer do assistente social (SANTOS; BACKX; GUERRA, 2012). 

Ressalva a importância de conceber a unidade dessas três dimensões, 
justamente no sentido de evitar concepções equivocadas que 
costumeiramente surgem na intervenção profissional cotidiana de alguns 
assistentes sociais que afirmam que a “teoria é diferente da prática”. 
Segundo essa autora, alguns mitos ainda rondam a profissão, 
dicotomizando processos que estão intimamente interligados, gerando uma 
ilusão de que existem práticas sem componentes conceituais e teóricos que 
lhe sustentem e de que existem teorias sem impactos reais na vida das 
populações (SANTOS, BACKX; GUERRA, 2012, p. 184). 

Sobre essa discussão Santos (2006) afirma que na realidade é uma dúvida 

que alguns profissionais possuem ao aliar teoria e prática, é a dificuldade de ligação 

entre as dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas que 

cercam a profissão. 

Uma das dimensões que compõe os elementos do projeto ético-político, e 

quando se discursa sobre ética na profissão está relacionada aos valores e 

princípios protegidos pelo próprio Código (BARROCO, 2008). 

Conceitualmente, a ética profissional é definida como “um modo particular 
de objetivação da vida ética” ou seja, consiste na aplicação da ética geral no 
campo das atividades profissionais, tendo em vista que o profissional deve 
estar imbuído de determinados princípios ou valores próprios do ser 
humano para vivê-los nas suas atividades de trabalho; valores estes que 



32 
 

agregam ainda os valores pessoais, familiares e culturais que formatam o 
homem (BARROCO, 2006, p. 67). 

Nessa direção, tanto Barroso (2008) quanto Iamamoto (2001) entendem que 

a dimensão ética-política do Assistente Social, em suas intervenções, só pode ser 

vista  quando o profissional realizada as ações conscientes e críticas, um 

posicionamento político e crítico em defesa  do público atendido, dessa maneira, 

quando o Assistente Social tem consciência plena do seu compromisso no 

enfrentamento da desigualdade social  está exercendo e pondo em prática tudo os 

elementos protegido e exigido pelo Código de Ética.  

A dimensão ético-política no Serviço Social aborda a prática de criação de 

valores sociais e aplicados pelo profissional em seu trabalho no dia a dia em defesa 

dos direitos que se encontram em desigualdade: Essa dimensão, portanto é o 

compromisso dos profissionais frente os problemas sociais que atingem a população 

(IAMAMOTO, 2001). 

Explicando sobre os fundamentos teórico-metodológicos conclui-se que: 

Os fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social podem ser 
explicados, a partir do olhar dos métodos, técnicas e instrumentos utilizados 
pelo profissional, no exercício diário de sua função, no qual, com um 
posicionamento direcionado ao projeto ético-político, este, diante das 
manifestações e expressões da questão social, e numa abordagem crítico-
dialética, deve decidir qual a melhor forma de aplicá-lo em um 
posicionamento retido nas práxis profissionais (YASBEK, 2009, p. 143-164).  

Na dimensão técnico-operativa o profissional adquire muitos ensinamentos, 

para assim realizar suas atribuições e competências. O profissional deve realizar 

perguntas de extrema importância para assim atingir a raiz de determinados 

problemas, perguntado no sentido de por que fazer, o que fazer e de que modo 

fazer. Essas estratégias devem fazer parte da prática profissional, pois são 

estratégias que conduziram seus atendimentos (GUERRA, 2017). 

A dimensão técnico-operativa é uma ferramenta consistente de trabalho do 

Assistente Social rumo ao seu objetivo na intervenção de seus propostos, conforme 

ressalta a seguir: 

As estratégias e técnicas de operacionalização devem estar articuladas aos 
referenciais teórico-críticos, buscando trabalhar situações da realidade 
como fundamentos da intervenção. As situações são dinâmicas e dizem 
respeito à relação entre assistente social e usuário frente as questões 
sociais. As estratégias são, pois, mediações complexas que implicam 
articulações entre as trajetórias pessoais, os ciclos de vida, as condições 
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sociais dos sujeitos envolvidos para fortalecê-los e contribuir para a solução 
de seus problemas/questões (ABEPSS, 1996, p.14). 

Portanto segundo ABEPSS (1996) a teoria como forma que ampara o 

profissional da Assistência Social e utiliza-se para absorver a realidade e as 

expressões em questão social. 

A importância de discutir as dimensões e instrumentalidade tanta nos cursos 

superiores quanto nos campos de trabalhos que no qual se encontram os 

profissionais é desfazer com a ideia de que são apenas simples instrumentos. 

Pensar na instrumentalidade não se restringe a mera resolução pronta dos 

problemas, nada se trata de receitas prontas, mas sim de possibilidades de analisar 

com clareza, observando os mínimos detalhes e assim concluir qual o melhor 

instrumental a ser usado. Debater significa desenvolver a capacidade crítica de 

assistente social, e não o simples fato de reproduzir um roteiro pronto (IAMAMOTO, 

2008). 

Deste modo, a instrumentalidade constitui a capacidade do profissional em 

atuar com mais segurança, ou seja, avaliar qual opção é a mais correta a ser 

seguida. Em resumo é o conjunto de habilidades e estratégias (IAMAMOTO, 2008). 

O instrumental é a chave do processo, pois dá norte a atuação profissional, os 

instrumentais não devem ser analisados de forma isolada, pois possuem vínculos 

entre si, e são continuidade um do outro para resolução de determinado problema 

(MARTINELLI; KOURMOWYON, 1994).  

Os instrumentais são o norte da profissão, é uma base que se constrói da 

junção e ligação das ações realizadas em cada momento a partir de determinantes 

sociais, institucionais e políticos (SOUSA, 2008). 

Cabe então relatar alguns instrumentais:  

Reuniões: As reuniões podem ocorrer de diferentes maneiras, e podem ser 

efetivadas com ou sem a presença da população. São encontros realizados por um 

grupo de pessoas ou profissionais, geralmente, quando se pretende tomar alguma 

decisão, tanto de forma individual quanto coletiva. Um ponto relevante nas reuniões 

é o ponto de pauta e, também, a ata, local onde irá constar e registar tudo que 

ocorreu durante a reunião assim como seus participantes (SOUSA, 2008). 

Entrevista: A entrevista não deve ser apenas com perguntas prontas, é 

necessário traçar metas. Há alguns tipos de entrevistas como por exemplo: 

entrevista estruturada, que é estabelecida através de roteiros já elaborados, o 
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entrevistador formula perguntas já estabelecidas, como por exemplo: nome, filiação, 

documentação entre outros aspectos importantes que são essenciais para um 

levantamento de dados (SOUSA, 2008). 

Folha de produção diária: É um instrumento no qual a Assistente Social utiliza 

para fazer suas anotações diárias, é uma forma de controle, pois contém as datas, 

horários e datas dos acontecimentos (SOUSA, 2008). 

 Observação: A observação é o método utilizado para compreender a 

realidade, não basta somente o olhar, mas sim o observar com profundidade, estar 

atendo em cada detalhe, muitas vezes omitidos pelo usuário (SOUSA, 2008). 

Visita Domiciliar: É uma ação realizada por um ou mais profissionais, ou por 

toda a equipe, indo diretamente até o indivíduo no seu meio social, com o objetivo a 

serem cumpridos (SOUSA, 2008). 

 Acompanhamento Social: É uma conexão entre usuário e profissional, por 

ser um ato continuado por um período muitas vezes indeterminado (SOUSA, 2008). 

 Relatório: É um documento no qual se registra todas as informações obtidas 

pelo Assistente Social (SOUSA, 2008). 

 Encaminhamento: Os encaminhamentos, muitas vezes, são a base de 

estrutura para se concluir determinado processo, ou seja, para que o trabalho do 

assistente social fique efetivado (SOUSA, 2008). 

 Ficha de Cadastro: É um instrumento que serve para realizar o agrupamento 

de dados e informações do usuário. Na ficha de cadastro contém todos os dados 

pessoais, como por exemplo, nome, idade, endereço, pessoas que moram junto na 

casa, programa que está vinculado, entre outros (SOUSA, 2008). 

· Levantamento Sócio Econômico: É uma junção de elementos sociais e 

econômicos utilizados para conhecer mais a realidade vivida pelo usuário, intervindo 

em todos os programas e políticas sociais que garantem os direitos dos cidadãos 

(SOUSA, 2008). 

Conforme já mencionado anteriormente, as três dimensões são fundamentais 

para elaboração do profissional no Serviço Social, sendo que deve sempre ser vistas 

juntas, pois nenhuma é de menor importância. Portanto, pode-se concluir que 

profissional desenvolve no processo de trabalho e atendimento a todas as classes 

sociais da sociedade, contudo esse assistente social possa trabalhar e desenvolver 

todos os fundamentos com base em sua intervenção necessita das três dimensões: 

teórico-metodológicos, ética-políticos e técnico-operativo (IAMAMOTO, 2006). 
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1.4 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DO SERVIÇO SOCIAL 

O Serviço Social vem buscando ser uma profissão que atue de maneira 

integral com o indivíduo e seu meio social. Porém, é importante lembrar que a 

profissão já enfrentou muitas dificuldades, pois o mesmo nasceu diante das práticas 

de caridade e filantropia e foi usado pelas classes dominantes que mantinham o 

proletariado sob controle, era uma forma de amenizar a situação sem suprir 

realmente as necessidades (MONTAÑO, 2006). 

O Serviço Social atual apresenta muitas mudanças, ao ser relacionado com o 

Serviço Social anterior ao movimento de reconceituação, acrítico e tradicionalista, 

que era baseado e recebia grande influência da igreja católica. O profissional 

enfrenta muitos obstáculos, e limites, com os princípios e diretrizes que estão 

pautados no Código de Ética Profissional, dessa maneira, a prática se torna 

inovadora e com muitas possibilidades bem diferentes da tradição antiga. Se 

desfazer da ideia de caridade e romper com as práticas antigas foi um grande 

desafio. Foi necessário adotar medidas de intervenção e não mais o chamado 

assistencialismo, ou seja, a filantropia, que tem como significado caridade e auxílio. 

(LOPES, 2016). 

Frente as diversas transformações da globalização, o profissional Assistente 

Social está inserido para buscar respostas para os problemas sociais que atingem a 

população, assim como problemas econômicos, políticos e sociais. Intervir na 

realidade do usuário muitas vezes e um grande repto para o profissional, tal como 

construir propostas de trabalhos com objetivos de preservar os direitos da população 

e não ser um profissional apenas mero executor. E é por esse e outros motivos que 

ao atuar o Assistente Social de não deve ser um mero executor (LOPES, 2019). 

O profissional, ao iniciar sua prática no campo de atuação, deve desenvolver 

pesquisas junto aos usuários para conhecer o perfil e realidade da população que irá 

atender, dessa forma, será possível identificar os problemas e alternativas para 

resolução dos mesmos. A realidade dos usuários nem sempre é notável em uma 

primeira vista, mas sim é vista como uma realidade que é preciso, conhecer, analisar 

e, por fim, intervir (LOPES, 2019). 

Os Assistentes Sociais possuem como dever atuar junto à população a todas 

as demandas sociais que as cercam. Os assistentes sociais operam na elaboração 

de laudos, pareceres sociais e estudos sociais dentre demais situações que 
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apresentem pessoas em condições de vulneráveis (VASCONCELOS, 2017). 

1.5 CONCEITOS E LEGISLAÇÕES SOBRE IDOSO E QUALIDADE DE VIDA 

1.5.1 Conceitos Sobre Idoso e Qualidade De Vida 

O envelhecimento não deve ser baseado somente na idade do indivíduo, mas 

sim em uma forma de processo, com acontecimentos diferentes e do qual o idoso 

está incluso, e a família e sociedade precisa dar todo o apoio necessário neste 

cotidiano de novas mudanças (FRAIMAN, 1995).  

O termo Qualidade de Vida acumulou uma diversidade de definições ao 
longo do tempo. Sua definição pode tomar por base três princípios 
fundamentais: capacidade funcional, nível socioeconômico e satisfação com 
a vida. Também pode estar ligada a fatores como: capacidade física, estado 
emocional, interação social, atividade intelectual, situação econômica e 
auto- proteção de saúde (SANTOS et al., 2002, n.p). 

Conforme o Dicionário da Qualidade (1993, p. 339), entende-se como 

qualidade de vida: 

A avaliação qualitativa das condições de vida dos seres humanos e dos 
animais, bem como a satisfação das necessidades e expectativas do 
cidadão. O conceito está associado ao bem-estar, à segurança, à 
expectativa de vida, à paz de espírito e ao desfrute das condições 
essenciais do que o cidadão deve ter ao seu alcance (água, luz, higiene, 
telefone, etc.). Esse conceito difere do desenvolvimento e progresso como é 
aplicado rotineiramente, que está centrado na realização material e no 
faturamento. 

Simões (2001, p. 176) afirma que a concepção de qualidade de vida vem 

mudando com o passar dos anos: 

Neste final de milênio se fala em qualidade de vida aliada a obtenção de 
saúde, melhores condições de trabalho, aperfeiçoamento da moradia, boa 
alimentação, uma educação satisfatória, liberdade política, proteção contra 
a violência, usufruir as horas de lazer, participar de atividades motoras e 
esportivas, necessidade de conviver com o outro ou então almejar uma vida 
longa, saudável e satisfatória. 

Simões (2001) ressalta de que maneira a população pode ter uma boa 

qualidade de vida numa sociedade tão injusta e desigual como a nossa, pois as 

condições de vida estão praticamente privadas aos indivíduos, aos quais os 

recursos são ofertados de forma limitada. 

Conforme Neri (1993, p. 10) a qualidade de vida na velhice alude diversos 

fatores: 
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Avaliar a qualidade de vida na velhice implica adoção de múltiplos critérios 
de natureza biológica, psicológica e socioestrutural. Vários elementos são 
apontados como determinantes de bem-estar na velhice: longevidade, 
saúde biológica, saúde mental, controle cognitivo, competência social, 
produtividade, eficácia cognitiva, status social, renda, continuidade de 
papéis familiares e ocupacionais e continuidade de relações informais em 
grupos primários.  

Também sobre o envelhecimento e o ser humano conclui-se que: 

O processo de envelhecimento de qualquer pessoa é sempre diferente, sua 
condição de vida, os valores da sociedade, as expectativas dos indivíduos, 
as soluções possíveis, tudo muda com o passar do tempo. Além disso, para 
cada pessoa existe uma reação diferente e inúmeras possibilidades do 
resultado final, dependendo dos determinantes do envelhecimento. “Alguns 
determinantes são imutáveis como raça, sexo, ambiente social e familiar 
onde se nasce, enquanto outros são amplamente modificáveis, como 
hábitos e estilos de vida, maneira de encarar a vida e meio ambiente” 
(PASCHOAL, 2002, 79-84). 

A situação social de muitos idosos no Brasil aponta a necessidade de 

discussões mais aprofundadas em temas relevantes ao bem-estar social do mesmo, 

por exemplo, na vida em sociedade, na família, no grupo de amigos e, 

essencialmente, profissionais preparados para saber lidar com todas estas 

questões. Apesar de constar no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004). 

Art. 3.º, na lei número 10.741 que é obrigação da família, da comunidade, 
da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária e 
no Art. 9.º dos Direitos Fundamentais que é obrigação do Estado, garantir à 
pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições 
de dignidade, infelizmente ainda há idosos que não usufruem de seus 
direitos (BRASIL, 2004, n.p). 

De acordo com Freese e Fontbonne (2006) o atual perfil de saúde brasileiro, 

característico da história de iniquidade social experimentada no país denominada 

perfil de desigualdades no qual se coadunam há velhos problemas de saúde, novas 

doenças e situações de risco, tudo isso reflexo de uma longa história de 

contradições econômicas e sociais. O Brasil precisa estar mais preparado e mais 

estruturado para cuidar a população idosa que como apontam dados do IBGE só 

tendem a aumentar.  

Quando as políticas públicas de uma cidade, destinadas à sua população 

idosa, forem norteadas pelos princípios do Envelhecimento Ativo, observar-se a: 

Menos mortes prematuras (vida produtiva); menos incapacidades 
associadas entre idosos; mais pessoas envelhecendo com qualidade de 
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vida; mais pessoas participando ativamente da vida social, política, cultural 
e econômica; em atividades renumeradas ou não, e na vida doméstica, 
familiar e comunitária; menos gastos com tratamento de saúde 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005, p. 17-18). 

A Organização Mundial da Saúde - OMS (2005), por meio do Projeto de 

Política de Saúde denominada Envelhecimento Ativo, definido como “o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida é medida que as pessoas ficam mais velhas”. Esse 

conceito se aplica a indivíduos e grupos populacionais, apresenta informações que 

apresentam bem essa interface, entre as quais destacam-se: os custos de setor de 

saúde aumentam à medida que aumenta a faixa etária; os idosos representam um 

recursos para suas famílias, comunidades e para a economia: nas situações de 

emergência (maremotos, atentados, guerras, ondas de calor, dentre outros) os 

idosos estão entre os mais vulneráveis questões de acessibilidade urbana e 

arquitetônica são relevantes tanto para a vida  saudável com qualidade quanto para 

os gastos públicos que podem chegar a valores elevados nos sistemas de saúde, 

como por exemplo, por traumatismos relacionados a quedas em idosos; a violência 

entre idosos aumenta à medida que a população envelhece e muda a dinâmica 

social (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005). 

É esperado de todas as pessoas que seus órgãos, funções do corpo e 

funções psicológicas envelheçam ao longo da vida. Desse modo conclui-se que 

muitos idosos envelhecem de maneira diferente, ou seja, alguns se preparam para 

este ciclo da vida, praticando atividades que envolvam corpo e mente e se tornando 

dessa maneira mais preparados fisicamente e psicologicamente (FONTAINE, 2007). 

1.5.2 Processo Histórico do Idoso no Brasil 

Segundo Paula (2016) frente a evolução constante da tecnologia, a sociedade 

também apresente evoluções nos programas de atendimentos ao ensino dos idosos, 

com conteúdos inovadores e, também, desafiadores, com o objetivo de quebrar os 

diversos paradigmas impostos pela sociedade. 

O idoso é a fonte de sabedoria mais próxima de qualquer ser humano, com 
sua grande experiência de vida profissional, social, emocional, psicológica e 
comportamental possibilita à mais jovens oportunidades de 
compartilhamento de saber com um nível considerável de qualidade de 
informação. Nos tempos passados a velhice foi lugar privilegiado e honrado. 
Aos mais velhos cabiam as decisões e muitas vezes até as decisões em 
relação ao futuro. Sinal de ponderação e sabedoria, a velhice era de fato um 
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posto e um posto honrado. Mas os tempos são outros e a sociedade atual 
criou o mito do homem perfeito, o super-homem, que tem como 
consequência à supressão de tudo o que é sinal de debilidade. Sociedades 
perfeitas, que queremos construir a todo o custo, não são compatíveis com 
doenças ou doentes, nem com pobreza ou pobres (COELHO-FILHO; 
RAMOS, p. 445-453, 1999). 

Desse modo, infere-se que, 

Os desafios trazidos pelo envelhecimento da população têm diversas 
dimensões e dificuldades. Porém, nada é mais justo do que garantir ao 
idoso a sua integração na comunidade. O envelhecimento da população 
influencia o consumo, a transferência de capital e propriedades, impostos, 
pensões, o mercado de trabalho, a saúde e assistência médica, a 
composição e organização da família. É um processo normal, inevitável, 
irreversível e não uma doença. Portanto, não deve ser tratado apenas com 
soluções médicas, mas também por intervenções sociais, econômicas e 
ambientais (CAVALCANTI, 2012, p. 10-11) 

Após muitas lutas e batalhas finalmente foi aprovado a Política Nacional do 
Idoso: 

Em 04 de janeiro de 1994, foi promulgada a Lei 8.8429, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Idoso (PNI) que veio garantir, legalmente, ao idoso, o 
status de sujeito de direitos, ativo na sociedade. Em 2003, foi aprovado o 
Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), com intensa participação da sociedade 
civil, no intuito de regulamentar os direitos assegurados as pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos (LEI N. 10.741/03, 2003) (RAUTH, 2016, 
p. 51-62). 

1.5.3 O Estatuto do Idoso e as Políticas Públicas para o Idoso 

 Havendo o aumento da população de idosos, é extremamente necessário que 

mais direitos sejam conquistados, pois faz parte do procedimento, porém este 

processo é lento e muitas vezes o resultado só chega após muitos anos (BOBBIO, 

1992). 

Com a aprovação do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741), em setembro de 
2003, e sancionado em outubro desse mesmo ano, passando a vigorar em 
janeiro de 2004, os direitos da pessoa idosa foram ampliados e legitimados 
perante a sociedade, garantindo punição severa para aqueles que 
desrespeitarem ou abandonarem os cidadãos na velhice. Esse Estatuto 
resgatou princípios constitucionais que garantem, aos cidadãos, direitos que 
preservem a dignidade da pessoa humana, sem discriminação de origem, 
raça, sexo, cor e idade (CAVALCANTI, 2012, p. 17). 

Apesar do estatuto ser uma grande conquista de acordo com Milnitzky, Sung 

e Pereira (2004) embora existem muitas barreiras frente as políticas de atendimento 

ao idoso. A persistência na luta e mobilização deve ser constante pelos 

profissionais, com objetivo de exigir melhorias. 
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O Estatuto do Idoso é composto por 118 artigos que definem medidas de 
proteção às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. O 
Projeto que regulamenta os direitos da pessoa idosa determina obrigações 
da Entidade Assistenciais e estabelece penalidades para uma série de 
situações de desrespeito a essas pessoas. O referido Estatuto institui penas 
severas para quem desrespeita ou abandona a pessoa idosa 
(CAVALCANTI, 2012, p. 18). 

Quanto à Política de Assistência Social: 

A Assistência Social é dever do Estado e os benefícios, serviços, programas 
e projetos nesse ramo da Seguridade são instrumentos poderosos para a 
solução do grave problema da pobreza, desigualdade e exclusão social no 
Brasil, na medida em que visam não somente garantir os mínimos sociais 
aos indivíduos necessitados, mas também integrá-los na sociedade e no 
mercado de trabalho, para que consigam uma elevação no padrão de vida. 
Isso é possível porque, a Assistência cria possibilidades para que o usuário 
tome conta de suas necessidades de forma independente, tudo para dar 
primazia aos direitos mínimos de cidadania e dignidade (BRASIL, 2004 
apud CAVALCANTI, 2012, p.19). 

Ainda referindo-se ao conjunto de legislações de proteção à pessoa idosa, 
infere-se, 

A importância do Estatuto em proteger a pessoa idosa, preservar as 
condições mínimas nas famílias, entidades governamentais e não-
governamentais, dá ao Ministério Público atribuições, à Vigilância e aos 
Conselhos de Idosos (as) (municipais, estaduais e nacionais) a função de 
fiscalizar os estabelecimentos que atendem a (s) idosa (s), imputando 
penalidades administrativas aos que descumprirem as determinações da 
Lei, de acordo com a natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos causados e as circunstâncias, agravantes ou atenuantes, dos 
estabelecimentos. Dessa forma, serão aplicadas penalidades assistenciais 
aos profissionais da saúde que infringirem a Lei ou omitirem crimes contra 
as pessoas idosas (BRASIL, 2004, p. 54). 

Conforme o Estatuto do Idoso foi um grande passo para novas conquistas de 
direitos: 

A Lei nº 10.741/2003, instituindo o Estatuto do Idoso, representa um marco 
legal na defesa e efetivação do referido segmento, muitas vezes tão 
vulnerável. Assim, um dos grandes avanços do Estatuto do Idoso está em 
seu art. 74, ao estabelecer as atribuições do Ministério Público, entre elas a 
de atuar judicialmente e extrajudicialmente, principalmente na defesa da 
idosa em situação de risco para aplicar medida de proteção quando os 
direitos da referida Lei forem ameaçados ou violados: Por ação ou omissão 
da sociedade ou do Estado;  Por falta, omissão ou abuso da família, curador 
ou entidade de atendimento; em razão de sua condição pessoal (BRASIL, 
2004, n.p.).  

Seguindo os paradigmas deste contexto vale ressaltar que: 

Dessa forma, face os novos encargos assumidos pelo Ministério Público, 
com a Resolução CPJ nº 004/2005 do Colégio de Procuradores de Justiça, 
foram modificadas as atribuições da 30ª Promotoria de Justiça da Cidadania 
da Capital, para atuar na Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa no 
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Recife, passando a ter as seguintes atribuições:  Promover e defender os 
Direitos Humanos da pessoa idosa, visando à proteção dos interesses 
individuais indisponíveis, individuais homogêneos, coletivos e difusos, 
especialmente daqueles em situação de risco; Zelar pela correta aplicação 
das normas relativas à pessoa idosa, garantindo o seu bem-estar, a sua 
integridade social e a não ocorrência de ameaças e violações aos seus 
direitos; Inspecionar mensalmente entidades públicas e particulares que 
prestem serviços de atendimento à pessoa idosa, adotando as providências 
cabíveis;  Fiscalizar a implantação e execução das Políticas Públicas 
destinadas às pessoas idosas e a correta aplicação de seus recursos, 
promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias (BRASIL, 
2005, n.p). 

Ainda voltado as Leis que garantem a seguridade do idoso apresenta-se: 

A Lei nº 10.643/91 – estabelece gratuidade no transporte coletivo 
intermunicipal para idosos a partir de 65 anos. Portaria nº 115/94 – autoriza 
a permanência de acompanhante às pessoas idosas impossibilitadas de 
auto cuidar- se quando da internação hospitalar. Lei nº 11.519/98 – 
estabelece critérios para concessão de gratuidade de transporte coletivo 
interestadual e dá outras providências. Lei nº 11.628/98 – institui meia 
entrada para maiores de 65 anos em teatro, cinemas e outros espetáculos. 
Portaria nº 880/99 – determina o atendimento de idosos em guichês 
especiais em cada posto médico de grande porte, com prioridade da 
marcação de consultas, exames e a implementação de cursos e seminários 
para treinamentos de pessoal de saúde que lida com pacientes idosos. Lei 
nº 12.109/2001 – dispõe sobre política estadual do idoso e dá outras 
providências. Lei nº 12.809/2005 – obrigada as empresas administrativas de 
estacionamentos públicos do estado, a reservar no mínimo 5% das vagas 
nos estabelecimentos para idosos (BRASIL, 2004, n.p). 

Teixeira (2003) apresenta que um grande passo da Constituição é o conceito 

amplo de proteção social nominado de Seguridade Social compreendendo um 

conjunto de iniciativas tomadas pela sociedade, com o objetivo de garantir os 

direitos sociais. 

Com relação à proteção ao idoso foi possível observar, a partir da 

Constituição Federal de 1988, no contexto das mudanças sociais, da reorganização 

da sociedade civil e da ampliação dos direitos sociais das políticas públicas que este 

segmento populacional, foi conquistando maior destaque, principalmente, quando 

explicita, logo no art. 1º da CF de 1988, que a “República Federativa do Brasil possui 

como fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana” (BRASIL, 1988, 

p. 01).  

As políticas públicas surgem muitas vezes provocadas pelos cidadãos que 
sentem a necessidade de algum serviço específico ou da falta de solução 
para problemas que estão passando. A sociedade civil, por meio das suas 
mais diversas organizações, pressiona o estado para ofertar uma política 
pública (BERZIZNS, 2008, p. 31). 
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Neste contexto, o avanço das Políticas Públicas de atenção ao idoso foram 

promulgadas a partir da luta da população idosa, complementa (BERZINS, 2008, p. 

31): 

Para que as políticas públicas sejam efetivadas e possam alcançar os 
resultados esperados, elas devem contar com a participação dos cidadãos, 
inclusive fiscalizando a sua realização. A participação das pessoas nos 
negócios do Estado é uma forma de exercer a cidadania. Isso é muito 
importante e é um mecanismo reconhecido nos estados democráticos. 

A Política Nacional do Idoso – PNI21, estabelecida em 04 de janeiro de 1994 

pela Lei nº 8.842, regulamentada pelo decreto nº 1948/1996 surge “num cenário de 

crise no atendimento à pessoa idosa, exigindo uma reformulação em toda estrutura 

disponível de responsabilidade do governo e da sociedade civil” (COSTA, 1996, p. 

46-63). 

Neste documento legal foram criadas normas para garantir direitos sociais 
dos idosos, com o intuito de contribuir para a conquista da autonomia, 
integração e participação efetiva como instrumento de cidadania, na 
perspectiva de compromisso entre o poder público e a sociedade civil. A 
PNI, Lei nº 8.842/1994 está norteada por cinco princípios, (art. 3º do 
Capítulo II, seção I):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;-O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em 
geral, devendo ser objetivo de conhecimento e informação para todos; O 
idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; O idoso deve ser 
o principal agente e destinatário das transformações a serem efetivadas 
através desta política; As diferenças econômicas sociais regionais e 
particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil 
deverão ser observadas pelos poderes e pela sociedade em geral na 
aplicação desta lei (BRASIL,1994, n.p). 

Na análise documental percebe-se que: 

A análise dos princípios ora expostos permite-nos afirmar que a lei atende a 
moderna concepção de Assistência Social como política de direito, o que 
implica não apenas a garantia de uma renda, mas também vínculos 
relacionados e de pertencimento que assegurem mínimos de proteção 
social, visando a participação, a emancipação, a construção da cidadania e 
de um novo conceito social para a velhice. Esclarece (FERNANDES; 
SANTOS, 2008, p. 49-60). 

Quanto às políticas para a pessoa idosa ainda se infere: 

Além da Política Nacional do Idoso como garantidora de seus direitos 
sociais, o idoso ainda possui a Política Estadual, bem como a Política 
Municipal do Idoso e seus respectivos Conselhos de Direitos, onde o 
governo e sociedade civil, em participação paritária, atuam juntos na 
formulação e no controle das políticas destinadas a este segmento. 
Ressalta-se que as execuções destas ações ficam a cargo das Secretarias 
de Estado Nacional, Estadual e Municipal (BREDEMEIER, 2003, n.p). 
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A população idosa necessita de maior atenção, para assim enfrentar os novos 
desafios que vem surgindo, portanto: 

É de fundamental importância que cada Estado e Município criem seu 
respectivo Conselho Estadual e Municipal do Idoso, possibilitando e 
facilitando, assim, o acesso a população idosa aos benefícios instituídos na 
Lei” (WALDOW, 1994, p. 26). 

Sendo assim as Políticas Públicas são a chave neste processo: 

Podem-se entender por políticas públicas “o conjunto de ações coletivas 
voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso 
público que visa a dar conta de determinada demanda, em diversas áreas” 
(GUARESCHI et al., 2004, p.180)  

A Instituição de uma política pública para idosos exigem profissionais com 

qualificação, preparação e, principalmente, conhecimento nas legislações e 

programas de qualificação e educação incluindo gestores com maior capacidade de 

administração sobre as políticas públicas do idoso.  

No suporte a garantia de direitos tem-se a Política Nacional de Assistência 
Social: 

A PNAS (Política Nacional de Assistência Social) que garante a pessoa idosa 

e para a família do idoso o acesso a programas, serviços, projetos e benefícios para 

que contribuam para efetivação de seus direitos. São organizados pelo SUAS 

(Sistema Único de Assistência Social) que estabelece um arcabouço de regras 

dominadas Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB-SUAS) e Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH) 

organizando o funcionamento da gestão do SUAS (PEREIRA, 2004). 

A implantação da PNAS (2004) determina a assistência uma política voltada 

as pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade social, faz distinção 

entre Proteção Social Básica e Proteção Social Especial e tem por objetivo 

estabelecer diretrizes e princípios congruentes para implantação do Sistema 

A Política em vigor, enfrentando desafios cotidianamente, contém 
contribuições advindas de conselhos de Assistência Social, associações de 
municípios, colegiados de gestores, comissões, trabalhadores, 
universidades, estudantes, entre tantas outras, reafirmando o princípio 
democrático e participativo necessário para a política (LOPES, 2006, p. 83). 

O Sistema de Proteção Social, é direito de todos os cidadãos sem qualquer 

restrição, sendo subdivididos em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 

Estes devem ser dispostos de forma que afiance aos seus usuários o integral 
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acesso ao conhecimento de direitos sócio assistenciais e da sua defesa (BRASIL, 

2004). 

Diante deste processo Sposati (2006, p. 102) ressalta que “o SUAS não é 

produto do inesperado, da genialidade ou da prepotência da equipe do governo 

federal. Ele resulta de quase 20 anos de luta na Assistência Social e do aprendizado 

com a gestão da saúde, em particular com o SUS”. 

 Os serviços e benefícios de proteção prometidas a pessoa idosa e seus 

familiares abrangem: Centro de Convivência para Idoso, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, Ações Sócio educativas promovidas 

pelo Programa de Atenção Integral as Famílias (PAIF). Os serviços de proteção 

social especial, devem ser pautados de modo amplo pelo descrito no Estatuto do 

Idoso e pela normativas legais especificas de amparo aos direitos do idoso 

(SANTOS, 2013). 

Diante o apresentado, em relação às interfaces presentes no processo de 

envelhecimento populacional, percebemos a existência de um importante desafio 

para que a ampliação da vida se dê com qualidade, frente a está questão apresenta-

se o papel dos Assistentes Sociais neste processo (SOUZA, 2003). 

1.6 SERVIÇO SOCIAL E IDOSO 

Segundo Souza (2003) os profissionais, assistentes sociais devem batalhar 

junto a população idosa para que sejam escutados e mais respeitados, visto que a 

tecnologia cada vez mais vem ganhando espaço e tornando o idoso agente 

esquecido frente as poucas oportunidades de ensino. Este fator influencia 

diretamente sobre a vida dos idosos, causando-os certos anseios e dúvidas.  

Cabe ao Serviço Social, em sua função educativa e política, trabalhar os 
direitos sociais do idoso, resgatar sua dignidade, estimular consciência 
participativa do idoso objetivando sua integração com as pessoas, 
trabalhando o idoso na sua particularidade e singularidade, levando em 
consideração que ele é parcela de uma totalidade que é complexa e 
contraditória. No tange à família e à sociedade civil, o Serviço Social tem 
como missão precípua, tecer considerações e reflexões sobre a questão do 
idoso, baseado numa visão transformadora e crítica, despertando em 
ambas o cuidado e o respeito pela pessoa idosa. Isso nos servirá como 
sinal de valorização do respeito pelo nosso próprio futuro, pois haveremos 
de adquirir idade e inevitavelmente nos confrontaremos com a velhice 
(BIEGER, 2013, p. 22-24) 

A velhice precisa ser mostrada para que as pessoas possam entender melhor 

este ciclo, ou seja através de experiências para que assim a compreensão sobre 
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está fase de vida e visão de mundo sejam mais evoluídas. Por exemplo muitas 

pessoas na sociedade não compreendem que na vida dos idosos ocorrem muitas 

mudanças, e uma delas é o atraso frente as novas tecnologias e demandas 

advindas de novas formas de comunicação (MORAES; NERI; CACHIONI, 2015). 

O idoso é um ser de direitos, porém a autonomia e liberdade estão muito 

distantes de serem conquistadas, frente as diversas barreiras que precisam ser 

enfrentadas. Uma das principais barreiras ainda é o preconceito e a própria 

ingenuidade do idoso frente ao desconhecimento de seus direitos (ALENCAR, 

2017).  

A profissão de Serviço Social tem desafio de enfrentar novas demandas, 
atribuições e competências, o que amplia seu espaço de intervenção. No 
atual contexto social e econômico, a intervenção dos assistentes sociais 
assume novas formas e expressões, tais como: a vulnerabilidade do 
trabalho e a penalização da classe trabalhadora, o desemprego, o 
achatamento salarial, o aumento da exploração do trabalho feminino e 
infanto-juvenil, fragilidade no sistema de saúde, todos os tipos violência, 
habitação precária, mendicância, a alimentação insuficiente, o 
envelhecimento sem recursos e a falta de respeito com o meio ambiente. 
(YASBECK, 2009, p. 121). 

Conclui-se que perante as várias crises econômicas ocorrendo atualmente no 

mundo inteiro, as desigualdades crescem, e com elas crescem também as 

expressões da questão social, afetando principalmente aqueles idosos da classe 

baixa por esse e outros motivos que o Assistente Social entra como principal 

protagonista da situação apresentando novos olhares e perspectivas, garantindo o 

direito de cada idoso na sociedade (TORRES, 2008).  

1.6.1 As Determinações do Capitalismo na Qualidade de Vida da Pessoa Idosa 

Segundo Cavalcante (2005) na atual sociedade, principalmente as empresas 

empregatícias têm hábito de descartar tudo que é velho, pois a tendência é sempre 

inovar e estar atuando as novas tecnologias que se renovam cada dia mais, e 

excepcionalmente a maioria dos idosos ainda não desenvolveram aptidões para lidar 

com tudo isso. Por isso alguns idosos acabam dedicando seu tempo e vida somente 

para sua família contribuindo financeiramente com quase todo seu salário, como 

forma de contribuir já que não pode mais trabalhar e não quer ser apenas mais um 

ser sem nenhuma serventia.  

O sistema de produção de mercadorias no capitalismo transforma a energia 
humana em dinheiro, “o tempo deixa de ser um tempo vivido e vivenciado, 
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torna-se simples matéria-prima que tem que ser otimizada” Nessa 
perspectiva, o idoso que já está cansado, devido à idade avançada e ao 
tempo de vida submetido ao tempo de trabalho, é desvalorizado 
socialmente, sem que seja levada em consideração toda sua vida de 
dispêndio de energia no trabalho e sua colaboração para a constituição da 
riqueza no país (TEIXEIRA, 2008, p. 62). 

Segundo Morais (2008) no atual contexto que vivemos atualmente e como 

futuros assistentes sociais devemos acabar com essa ideia que idoso não serve 

para mais nada, mas sim valorizar a sua existência, ouvir os seus conselhos, 

oferecer oportunidades que possam demonstrar que eles são seres capazes, e que 

só chegaram a uma fase que todos nós chegaremos um dia, mas que ainda podem 

continuar com seus sonhos lutando por cada um deles. Afinal é difícil ser descartado 

pela sociedade quando a única forma de sobrevivência é o trabalho. 

Portanto concluísse que o capitalismo é baseado na exploração e como o 

trabalhador idoso vai perdendo as forças físicas para o labor, compreendemos que:  

A realidade do trabalhador idoso é marcada pelo não reconhecimento das 
suas potencialidades, como a experiência e a riqueza de sua vivência, sua 
realidade é fortemente caracterizada pelo estigma e preconceito. Desta 
forma, o idoso que não consegue trabalho formal, acaba por se se sujeitar a 
informalidade como forma de possibilitar sua sobrevivência ou de contribuir 
na renda familiar. A partir das intensas transformações ocorridas com a 
reestruturação produtiva e a inserção das políticas neoliberais, é possível 
visualizar, com frequência, inúmeros idosos que trabalham informalmente 
em diversos segmentos, que vão desde os serviços temporários e sem 
vínculos empregatícios a outras atividades exercidas em casa ou na rua 
(MUNIZ; BARROS, 2014, p.112). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A pesquisa teve caráter bibliográfico e de campo, no aspecto da pesquisa de 

campo foram coletados dados quantitativos, qualitativos. O lócus da pesquisa foi o 

município de Lebon Régis situado no meio oeste catarinense. Conforme o último 

censo do IBGE em 2010 o município de Lebon Regis possuía 11.838 pessoas. 

Destas 1.176 são pessoas acima de 60 anos, ou seja, idosas. Outro dado a se 

ressaltar são os níveis de IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, que mede 

critérios de qualidade de vida como educação, longevidade e renda do município de 

Lebon Régis que figura entre os considerados mais baixos do país.  

A pesquisa realizada, teve amostragem de 90 pessoas idosas, 

correspondendo a um percentual de aproximadamente 8% que voluntariamente e 

aleatoriamente foram entrevistados, sendo estes moradores de Lebon Régis, com 

idade superior a 60 anos. A devolutiva dos sujeitos da pesquisa, atingiu 100%. No 

entanto, considera-se que este número é válido e expressivo para dar conta daquilo 

que buscou conhecer com esta pesquisa. 

O primeiro passo na pesquisa foi elaborar os questionários, que foi o 

instrumento da coleta de dados. Para isso, elencou-se itens que normalmente se 

mede para caracterizar a qualidade de vida como: longevidade, acesso a 

saneamento básico, escolaridade, alfabetização, acesso à energia elétrica 

condições de moradia, acesso à saúde e atividades de cuidado em saúde, dados 

sobre a convivência familiar e social e sobre felicidade. Após esse momento, 

realizaram-se abordagens individuais para aplicação do questionário de pesquisa. 

Observou-se que idosos (sujeitos desta pesquisa) demonstraram certa resistência 

e/ou desconfiança no momento da pesquisa por desconfiarem que era uma 

pesquisa política.  No entanto ninguém se recusou a responder.  

O questionário de pesquisa consistiu em 27 perguntas, organizadas através 

de perguntas abertas (descritivas) e perguntas de múltipla escolha (objetivas). 

O período de realização da pesquisa foi de maio a setembro de 2020. 

A análise dos dados constitui-se no momento da finalização da pesquisa de 

campo e na construção concreta de novos saberes. Os dados foram organizados 

graficamente e posteriormente analisados.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentamos a seguir os dados da pesquisa que tem como objetivo 

responder a pergunta-problema: Qual o nível de qualidade de vida das pessoas 

idosas de Lebon Régis?  

Os Gráficos 01, 02, e 03 se iniciam em questões baseadas nos aspectos 

gerais relacionados ao idoso: 

Quadro 1 - Qual seu sexo? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Feminino 31 34% 
Masculino 59 66% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 1 - Dados relacionados ao sexo dos idosos da cidade de Lebon Régis- SC no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Por meio da análise dos dados foi possível verificar que a porcentagem de 

idosos do sexo masculino é 59 % ou seja maior que a porcentagem de idosos do 

sexo feminino que atingem 39% de mulheres idosas no município de Lebon Régis.  

Quadro 2 - Qual a sua idade? 

Dado Quantidade Porcentagem 
60 a 70 anos 49 54% 
70 a 80 anos 33 37% 
80 a 90 anos 8 9% 
90 a 100 anos 0 0% 
100 anos ou mais 0 0% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 2 - Dados relacionados a idade dos idosos que moram na cidade de Lebon Régis-SC no ano 

de 2020 

 

Fonte: A autora (2020). 

Através da análise dos dados verificou-se que 54% dos idosos possuem de 

60 a 70 anos de idade, 37% de 70 a 80 anos, 9% de 80 a 90 anos, e nenhum idoso 

com idade que supere os 90 anos. Um aspecto observado através do Gráfico 02 é 

que não ocorreu a entrevista com nenhum idoso com idade igual ou superior a 90 

anos, percebe-se então como é difícil encontrar idosos com idades mais avançadas 

realizando uma caminhada, por exemplo, pois muitos idosos foram entrevistados 

caminhando ou em praças públicas no centro de Lebon Régis. Destaca-se os 9% de 

idosos que possuem entre 80 e 90 anos, pois esse grupo está acima da média de 

vida do brasileiro que é 75 anos de vida. A idade traz mudanças e que cada idoso 

reage de uma maneira diferente a cada uma delas.  

Quadro 3 - Qual sua cor de pele? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Branca 28 31% 
Amarela 0 0% 
Parda 57 63% 
Preta 5 5% 
Não Declarar 0 0% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 3 - Dados referentes a cor de pele dos idosos da cidade de Lebon Régis- SC no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

De acordo com o Gráfico de número 03, 63% dos idosos entrevistados são de 

cor parda, 31%de cor branca, 5% de cor preta e ninguém se declara sendo da cor 

amarela. Observei nesta pergunta que as pessoas não sabiam ao certo como 

declarar a cor de sua pele, e acabavam optando pela cor ´´parda´´ que se resume 

em uma mistura de cores do branco, preto, indígena, ou seja mais conhecida pela 

pele de cor morena, o típico caboclo da região do contestado. Muitos idosos afirmam 

que a cor da pele mudou bastante com o decorrer dos anos e pela longa jornada de 

trabalho no sol. Lebon Régis é uma cidade que prevalece muito a cultura cabocla e, 

também, as tradições, muitas pessoas são descendentes de origens indígenas, o 

que de fato explica a maior porcentagem na cor da pele. 

Os Gráficos de número 04 e 05 apresentam aspectos relacionados a 

educação: 

Quadro 4 - Qual seu grau de escolaridade? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

17 19% 

Ensino Fundamental 
Completo 

48 53% 

Ensino Médio Incompleto 4 0,4% 
Ensino Médio Completo 3 0,3% 
Ensino Superior Incompleto 0 0% 
Ensino Superior Completo 0 0% 
Nunca fui a escola 24 27% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 4 - Dados relacionados a escolaridade dos idosos da cidade de Lebon Régis SC, no ano de 

2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Ao fazer a análise do Gráfico de número 05 percebe-se que 53% dos idosos 

possuem ensino fundamental completo, 27% nunca foram a escola, 19% possuem 

ensino fundamental incompleto, 4% ensino médio incompleto, 3% ensino médio 

completo, e nenhum idoso possui ensino superior completo e nem incompleto. 

Observa-se que existem idosos que nunca foram a escola, ou iniciaram e logo 

desistiram e um dos principais motivos relatados pelos mesmos é que na época não 

tinha as diversas oportunidades que existem agora. O trabalho na infância era 

necessário para poder ajudar nos gastos da família. De modo geral os idosos que 

nunca frequentaram a escola relataram passar a sua infância trabalhando na roça 

com seus pais, empregados em casas de famílias mais ricas, vendedores de 

produtos coloniais, artesãos entre outros trabalhos típicos da época para geração de 

lucros.  

Essas formas de trabalho, não exigiam escolaridade, geralmente eram longas 

jornadas de trabalho e muitas vezes sem reconhecimento nenhum. Mas os idosos 

se sentem orgulhosos por terem ajudado de uma forma, ainda relatam que os 

casamentos ocorriam quando ainda eram muito jovens fator que dificultava mais 

ainda para voltar a escola, pois iniciava outro ciclo familiar para dar continuidade ao 

trabalho como meio de sustento. Outro rompimento citado para a não participação 

nas escolas era a falta das mesmas ou o difícil acesso.  
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Quadro 5 - Você sabe ler? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim  63 77% 
Não 27 30% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 5 - Dados relacionados a porcentagem de idosos que são alfabetizados no município de 

Lebon Régis-SC no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Através da análise dos dados percebe-se que 77% dos idosos sabem ler, e 

30 % não. O Analfabetismo é uma das formas mais austeras de exclusão social, 

com o resultado apresentado nesse gráfico vale lembrar que a educação é uma 

grande oportunidade de o idoso aperfeiçoar conhecimento e se expressar melhor na 

linguagem e comunicação com a sociedade.  

Os Gráficos de número 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, e 14 apresentam em 

aspectos de saúde: 

Quadro 6 - Qual sua maior necessidade? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Falta de Remédios 43 47% 
Falta de Atenção 28 31% 
Falta de alimentos 01 0,1% 
Falta de Roupas 0 0% 

Outros 18 20% 

Total: 90 100% 

Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 6 - Dados relevantes as principais faltas que os idosos consideram essências para sua 

sobrevivência na cidade de Lebon Régis-SC 

 
Fonte: A autora (2020). 

Na análise dos dados 47% das pessoas relatam que a maior necessidade é a 

falta de remédios, 31% a falta de atenção, 30% outros, 1% falta de alimentos e 

nenhuma pessoa relatou precisar de roupas. Os idosos de Lebon Régis, assim como 

os idosos de todo o mundo, apresentam muitas doenças e por esse motivo a busca 

constante por medicações é uma das principais necessidades do idoso 

lebonregense, principalmente para aqueles idosos que realizam tratamento para 

doenças que não tem cura, como diabetes, pressão, Alzheimer entre outras. Em 

Lebon Régis os idosos podem contar com uma farmácia pública, onde muitos 

remédios usados pelos mesmos são oferecidos de maneira gratuita, por esse motivo 

o fato de umas das maiores necessidades está relacionado ao uso constantes de 

remédios.  Em segundo lugar estão os idosos que relatam como maior necessidade 

a falta de atenção, ainda que muitas vezes rodeados pela família, percebe-se que 

estes idosos mencionam está necessidade como a maneira que são tratados 

afetivamente, é um sentimento um pouco difícil de explicar ou seja é estar 

acompanhado e se sentir só.  

Uma breve observação é que os familiares destes idosos entrevistados 

devem estar atentos a forma que utilizam para se comunicar, pois os idosos 

costumam expressar seus sentimentos através de queixas, isolamentos, depressões 

e em casos mais grave ao suicídio.  
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Quadro 7 - Com que frequência você realiza consultas médicas? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sempre 25 27% 
Às vezes, ou seja, só quando 
necessário 

59 65% 

Nunca 06 6% 
Total: 90 100% 

Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 7 - Dados relacionados as frequências sob quais os idosos realizam consultas médicas na 

cidade de Lebon Régis no ano de 2020. 

Fonte: A autora (2020). 

Ao realizar a análise de dados percebe-se que 65% dos idosos só realizam 

consultas médicas às vezes ou quando necessário, 27% sempre, e 6% nunca 

realizam uma consulta médica. A precaução e o acompanhamento médico, no 

decorrer de sua vida são a base para uma qualidade de vida positiva, consultas e 

exames são essenciais em qualquer idade, mas de maneira especial na velhice, 

pelo fato dos idosos serem agentes mais frágeis. Entretanto a maioria dos idosos ao 

serem questionados respondem estarem cientes da relevância de uma consulta 

médica, relatam que em Lebon Régis não existem profissionais voltados e 

preparados para o atendimento do idoso, tal como a falta de equipamentos 

necessários para atendimento dos mesmos. Outros já afirmam que não realizam 

consultas médicas pelo fato de não verem necessidades, também existe idosos que 

nunca foram ao médico fator que assusta apesar de serem uma porcentagem baixa.  
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Quadro 8 - Costuma praticar atividades físicas? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim 26 28% 
Às vezes 55 61% 
Nunca 09 1% 
Total: 90 100% 

Fonte: A autora (2020). 

 Gráfico 8 - Dados relacionados a frequência que os idosos realizam atividades físicas na cidade de 

Lebon Régis-SC no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Percebe-se através do Gráfico que 61% dos idosos praticam atividades 

físicas só as vezes, 28% praticam, e apenas 1% relataram nunca praticar nenhuma 

atividade física. Para manutenção uma boa qualidade de vida, precisa ter uma rotina 

de atividades físicas é a acompanhamento ideal para o funcionamento ativo. Praticar 

atividades físicas na terceira idade, reduz os dados que atingem e prejudicam a 

saúde do idoso, como a falta de apetite, de equilíbrio, flexibilidade, agilidade, 

raciocínio entre outros problemas.  

Muitos idosos entrevistados, associam atividade física apenas com exercícios, 

por esse motivo muitos relataram não praticar nenhuma atividade, e vale lembrar 

que a atividade física depende da condição de locomoção de cada idoso. E que o 

simples fato de subir e descer uma escada pode ser entendido um exercício. O 

principal exercício que os idosos lebonregenses praticam é a caminhada.  
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Quadro 9 - Você manteve isolamento social na pandemia Covid-19 saindo somente para o 

necessário e com toda a proteção indicada? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim 85 94% 
Não 5 6% 

Total: 90 10 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 9 - Dados relacionados aos idosos que mantiveram isolamento social no auge da pandemia, 

saindo somente para o necessário com toda proteção indicada na cidade de Lebon Régis-SC no ano 

de 2020 

 

Fonte: A autora (2020). 

De acordo com o gráfico 94% dos idosos respeitaram as regras e o 

isolamento social e 6% não. A pandemia do novo vírus que atinge a população em 

todo o redor do mundo é o motivo pelo qual deve se manter o isolamento social e as 

regras de proteção, porém vale lembrar que o isolamento social provoca grandes 

implicações na vida do idoso, que caracterizam os agentes de risco. Pois no 

isolamento social os idosos são informados e prevenidos da importância de 

permanecerem em suas residências e impedirem o contato físico com outras 

pessoas, mesmo estas pessoas sendo da própria família, fator este que causa 

angústias nos idosos pois os mesmos são privados de sair, e as consequências 

ainda são maiores no caso dos idosos que têm dificuldades de saúde como por 

exemplo a depressão. Interagir com a sociedade e ter contato com os amigos e 

família é relevante para uma boa qualidade de vida do idoso. Em Lebon Régis foram 

registrados poucos casos em relação as demais cidades, as regras eram rigorosas e 

de fato aplicadas, este fator auxiliou para que os idosos só saíssem quando 
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realmente precisassem, já os idosos que não respeitaram as regras, falaram que 

não poderiam deixar de fazer suas coisas, e em alguns casos afirmaram que a 

“morte vai chegar de qualquer maneira...” (sic). 

Quadro 10 - Como definiria sua saúde? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Excelente 0 0% 
Boa 23 25% 
Média 60 66% 
Ruim 07 7% 
Péssima 0 0% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 10 - Dados relacionados a definição de como se encontra a atual saúde dos idosos da cidade 

de Lebon Régis-SC no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Através dos dados 66% dos idosos caracterizaram sua saúde como média, 

25% como boa, 7% como ruim e nenhum idoso como excelente ou péssima. 

Nenhum idoso relatou não ter nenhum problema de saúde, fato que se relaciona à 

saúde ser média ou boa, nenhum idoso se encontra extremamente doente e 

desenganado para considerar sua saúde como ruim ou péssima. 

Quadro 11 - Quantas refeições completas realiza por dia? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Uma ou mais 13 14% 
Duas ou três  65 72% 
Três ou mais 12 13% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 11 - Dados relacionados as refeições completas que os idosos realizam diariamente na 

cidade de Lebon Régis-SC no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Através da análise de dados percebe-se que 72% dos idosos realizam apenas 

2 ou 3 refeições por dia, 14% uma ou mais e 13% três ou mais. Manter a 

alimentação saudável faz toda diferença, principalmente na vida dos idosos, além de 

ajudar no combate e prevenção de muitas doenças. O recomendável é realizar no 

mínimo 3 refeições diárias, ou seja, café, almoço e jantar, portanto, percebe-se que 

somente 12% dos idosos se alimentam como de fato deve ser. 

Quadro 12 - É Fumante? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim 51 56% 
Não 39 43% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 12 - Dados relacionados ao número de idosos fumantes na cidade de Lebon Régis-SC no 

ano de 2020  

 
Fonte: A autora (2020). 

Através da análise dos dados é possível verificar que 56% dos idosos são 

fumantes e 43% dos entrevistados não. Percebe-se nas entrevistas que muitos 

idosos desejam parar de fumar, e sabem como o cigarro é uma droga prejudicial 

para saúde, porém a grande maioria dos entrevistados já fuma a muitos anos e por 

esse motivo a dependência e vício é maior. Porém também teve idosos que 

relataram abandonar o vício pelo agravamento de doenças.  

Quadro 13 - Você consome bebidas alcoólicas? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim 32 36% 
Não 58 64% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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 Gráfico 13 - Dados relacionados ao número de idosos que consomem bebida alcoólica na cidade de 

Lebon Régis-SC no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Percebe-se através da análise de dados que 64% dos idosos não fazem uso 

de bebidas alcoólicas, e 32% responderam que sim. Um dos grandes problemas ao 

tratar do tema alcoolismo na vida dos idosos é que geralmente eles são pessoas 

muitas vezes esquecidas no mundo comparado a um adolescente por exemplo, e o 

álcool passa a não ser considerado por eles como um grave problema. Alguns dos 

idosos que relatam fazer uso de bebidas alcoólicas afirmam só tomar socialmente ou 

em alguma ocasião especial. Já outros para amenizar as frustrações, ou 

simplesmente por ser uma tradição de família, um costume que geralmente passou 

de pai para filho. Em relação aos idosos que declaram nunca ter feito uso de 

bebidas alcoólicas ou simplesmente apenas experimentado afirmam que o álcool 

não faz falta alguma, muito pelo contrário, opinam que é uma droga que só prejudica 

qualquer ser humano. Na entrevista de M, relata: “todo dia 47%tenho que tomar um 

desses para tocar a vida” (sic). 
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Quadro 14 - Você tem alguns dos problemas de saúde listados abaixo? Se sim qual? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Diabetes 43 47% 
Colesterol 58 64% 
Parkinson 13 14% 
Hipertensão 78 86% 
Câncer 3 3% 
Alzheimer 49 54% 
Dores no Corpo 77 85% 
Outros 18 2% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 14 - Dados relacionados aos principais problemas de saúde que afetam os idosos da cidade 

de Lebon Régis-SC no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Através da análise de dados observa-se que 86% dos idosos tem problema 

de hipertensão, 85% Dores no corpo, 64% colesterol alto, 54% Alzheimer, 47% 

Diabetes, 14% Parkinson, 3% Câncer, e 2% outros. Portanto percebe-se que o 

problema que mais atingem os idosos é a pressão, seja ela baixa ou alta, percebe-

se que muitos idosos consideram este problema como normal diante das idades, e 

essa teoria precisa acabar, nenhum problema deve ser compreendido como habitual 

em nenhuma idade.  

Os Gráficos de número 15, 16 e 17 apresentam dados referente a habitação 

do idoso: 
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Quadro 15 - Qual o tipo da sua moradia? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Própria 67 74%% 
Cedida 17 19% 
Alugada 6 6% 
Financiada 0 0% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 15 - Dados de produção relacionados a moradia dos idosos da cidade de Lebon Régis-SC no 

ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Percebe-se através da análise de dados que 74% dos idosos tem suas 

moradias próprias, 19% cedida e apenas 6% alugada, nenhum idoso relatou morar 

em casa financiada. A casa própria é um ponto muito importante para que o idoso se 

sinta feliz e livre, boa parte dos idosos valorizam muito o fato de terem casas 

próprias, e aqueles que não possuem geralmente é por que estavam sob cuidado 

dos filhos, ou por algum motivo tiveram que se desfazer de suas casas 

Quadro 16 - Na sua casa possui água e luz? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim 90 100% 
Não 0 0 
Total: 90 100% 

Fonte: A autora (2020). 

Ao realizar a análise de dados percebe-se 100% dos idosos possuem água e 

luz em suas residências.  
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Gráfico 16 - Dados relacionados aos idosos que possuem acesso a água e luz em suas casas no 

ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Percebe-se através do gráfico que todos os idosos têm acesso a água e luz. 

Interessante destacar que 10 idosos fazem uso de água de poço, ou seja, não 

tratada. Este dado demonstra que a questão de saneamento básico em nosso 

município é algo que precisa de atenção, outros idosos também afirmam que 

preferem fazer uso de água de poço pela forte presença do cloro na água vinda da 

empresa de água. 

Quadro 17 - Na sua casa possui banheiro? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim  90 100% 
Não  0 0 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 17 - Dados relacionados a porcentagem de pessoas que possuem banheiros sanitários em 

suas residências  

 
Fonte: A autora (2020). 

Através da análise dos dados nota-se que 100% idosos contem banheiro em 

suas residências.  

Gráficos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 relacionados aos vínculos 

familiares e comunitários do idoso. 

Quadro 18 - Com quem você mora? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Filhos 37 41% 
Cônjuge 64 71% 
Irmãos 5 5% 

Integrante da família 6 6% 
Amigos 0 0% 
Sozinho 04 4% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Gráfico 18 - Dados relacionados a composição familiar do idoso na cidade de Lebon égis- SC no ano 

de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

De acordo com o gráfico 71% dos idosos relataram morar com cônjuge, 41% 

com seus filhos, 5% com seus irmãos, 6% com integrante da família, e apenas 4% 

sozinhos. A qualidade de vida do ser humano principalmente os idosos, perpassa 

por estarem acolhidos no seio familiar, no entanto este dado não significa que este 

idoso esteja sendo respeitado e viva harmoniosamente com sua família. Nesta 

pesquisa verificou-se que os idosos que convivem com seus companheiros, estimam 

a importância do matrimônio, observa-se que os casais que convivem a dois são 

mais felizes e não se sentem sozinhos.  

Quadro 19 - Qual a renda mensal da sua família?  

Dado Quantidade Porcentagem 
01 Salário-Mínimo 12 13% 
Acima de 01 Salário-Mínimo 70 77% 
Abaixo de 01 Salário-Mínimo 06 7% 
Não possui renda 2 2% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 19 - Dados relacionados a renda mensal dos idosos da cidade de Lebon Régis-SC no ano de 

2020 

 
Fonte: A autora (2020). 

Através da análise de dados é possível verificar que 77% dos possuem renda 

mensal acima de um salário-mínimo, 13% vivem com um salário-mínimo ,7% abaixo 

de um salário-mínimo e 2% não possuem nenhuma renda. Ao relacionar apenas a 

parte financeira, foco do gráfico, os idosos de Lebon Régis vivem com uma renda 

acessível para sobrevivência do ser humano. Porém ao analisar a composição 

familiar que depende dessa renda e os altos custos de vida atualmente no mundo 

verifica-se que muitas vezes essa renda não é suficiente para suprir os custos de 

vida do idoso, principalmente na questão de saúde, pois os idosos relatam que 

necessitam se dirigir para outras cidades para consultar com um bom médico e 

realizar exames. 
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Quadro 20 - O que falta em Lebon Régis para os idosos? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Profissionais da área da 
saúde que estejam 
preparados somente para 
atender o público idoso e 
que tenham formação para 
poder atuar com ética e 
comprometimento exemplo:  
médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, psicólogos, 
dentistas entre outros. 
 

71 78% 

Espaço para que o idoso 
possa praticar atividades 
diferenciadas como esporte, 
lazer, aulas de dança, 
brincadeiras etc. 
 

 0% 

Profissionais voltados 
somente para o bem-estar 
social do idoso exemplo 
(médicos, professores, 
assistentes sociais, 
advogados (para que o idoso 
possa estar informado de 
seus interesses pessoais) 
 

11 12% 

Respeito, Igualdade e 
Inclusão. 
 

18 20% 

Total:  100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 20 - Dados relacionados as principais ausências em Lebon Régis para um melhor 

atendimento do idoso no ano de 2020  

 

Fonte: A autora (2020). 

Conforme o gráfico nota-se que 78% dos idosos descrevem que a maior falta 
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é a de profissionais da área da saúde que estejam preparados somente para 

atender o público idoso e que tenham formação para poder atuar com ética e 

comprometimento exemplo (médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, 

dentistas entre outros, 20% relatam que em Lebon Régis falta mais respeito, 

Igualdade e Inclusão, 12% profissionais voltados somente para o bem-estar social 

do idoso exemplo (médicos, professores, assistentes sociais, advogados (para que o 

idoso possa estar informado de seus interesses pessoais) e nenhum idoso relata a 

falta de espaço para que o idoso possa praticar atividades diferenciadas como 

esporte, lazer, aulas de dança, brincadeiras etc.  

O atendimento ao público idoso requer bastante competência, e não só 

conhecimentos, pois esta fase da vida exige um profissional qualificado no 

atendimento e por esse motivo muitos profissionais enfrentam muitas dificuldades na 

hora atuar com os idosos, os idosos gostam de carinho, afeto, atenção e por esse 

motivo agir no atendimento desta demanda torna-se necessário profissionais 

preparados. 

Quadro 21 - Situação Conjugal atual 

Dado Quantidade Porcentagem 
Casado(a) 58 64% 
União estável 25 27% 
Solteiro(a) 2 2% 
Divorciado(a) 1 1% 
Viúvo(a) 12 13% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 21 - Gráfico relacionado a situação conjugal atual dos idosos da cidade de Lebon Régis-SC 

no ano de 2020  

 
Fonte: A autora (2020). 
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Ao realizar a análise dos dados percebe-se que 64% dos idosos são casados, 

27% vivem em uma união estável, 13% são viúvos 2% são solteiros e 1% são 

divorciados. Os casais idosos, apresentam-se uma maneira verdadeira de 

demonstrarem afeto um com o outro, estarem casados durante tantos anos 

representa uma maneira de retribuir a atenção e carinho que recebeu por toda a 

vida. Os casais entrevistados apresentam manter um laço afetivo mantendo um 

vínculo de respeito ao matrimônio, além de se sentirem muito felizes por terem com 

quem contar e dividir uma vida. Já os demais idosos que estão divorciados, solteiros 

e principalmente os viúvos afirmam ainda respeitarem seus parceiros após a morte. 

Os idosos solteiros relatam que “estão em busca da pessoa certa” (sic). Mas 

afirmam se sentirem bastante sozinhos e a falta em dividir a vida com outra pessoa.  

Quadro 22 - Possui quantos filhos? 

Dado Quantidade Porcentagem 
01 a 02 12 13% 
02 a 04 30 33% 
04 a 06 38 42% 
06 ou mais 6 6% 
Nenhum 4 4% 

Total: 90 100% 
 Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 22 - Dados relacionados ao número de filhos por idosos na cidade de Lebon Régis-SC no 

ano de 2020  

 
Fonte: A autora (2020). 



70 
 

Através da análise de dados percebe-se que 42% dos idosos possuem 4 a 6 

filhos, 33% de dois a quatro filhos 13% de 1 a 2 filhos, 6% 06 ou mais e 4% dos 

idosos não possuem nenhum filho. Segundo as mulheres idosas entrevistadas, 

afirmam que “no tempo em que ficaram grávidas não existia os diversos 

contraceptivos existentes atualmente” (sic), e que era normal as mulheres terem 

muitos filhos. 

Quadro 23 - Qual seu maior arrependimento? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Não poder me formar e ser o 
profissional dos meus 
sonhos 

25 28% 

Não lutar por um amor 01 1% 
Não cuidar bem da minha 
saúde 

57 63% 

Não poder viajar para o lugar 
dos sonhos 

3 3% 

Estar vivo 0 0% 
Não lutar mais por meus 
objetivos 

14 16% 

Outro 08 9% 
Total: 90 100% 

Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 23 - Dados relacionados aos principais arrependimentos dos idosos no decorrer de suas 

vidas, no ano de 2020 da cidade de Lebon Régis-SC 

 
Fonte: A autora (2020). 

Percebe-se através da análise dos dados que 63% dos idosos se arrependem 

de não cuidarem bem de sua saúde, 28% de não poder se formar e ter um diploma 

16%não lutar mais pelos seus objetivos, apenas 1% respondeu não lutar por um 
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amor e nenhum idoso respondeu que se arrepende por estar vivo. O fato da grande 

porcentagem dos idosos não poderem se formar é baseado ao mesmo motivo do 

gráfico anterior que corresponde ao fato dos idosos nunca terem ido para escola, ou 

simplesmente desistido pela falta de oportunidades.  

Em relação aos idosos que responderam que se arrependem por não cuidar 

melhor de sua saúde, relacionam o desenvolvimento físico e mental que se 

encontram atualmente, ainda levantam a questão de que quando eram jovens não 

existia tantas doenças como as que existem nos dias de hoje, os cuidados não eram 

tão rígidos e nem a ciência tão avançada por esse e outros motivos os idosos 

entrevistados relatam não cuidar bem de sua saúde e hoje sofrem as 

consequências. Já os idosos que declararam não lutar por seus objetivos, sempre 

batem na mesma tecla que foi a falta de oportunidade, e ao serem questionados por 

que não lutar por esses objetivos hoje, as respostas são: talvez, quem sabe, já estou 

muito velho pra isso, entre outras desculpas. Uma idosa relata que seu principal 

arrependimento foi não lutar por um amor, segundo ela a vontade dos pais 

prevalecia, e não a dela, teve que abrir mão de um grande amor e se entregar a um 

relacionamento arranjado pelos pais, típico da época.  

Quadro 24 - Você é aposentado? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim 78 87% 
Não 12 13% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 24 – Dados relacionados aos idosos que são aposentados no município de Lebon Régis-SC 

no ano de 2020 

 
Fonte: A autora (2020). 
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Ao realizar a análise dos gráficos é possível observar que 87% dos idosos 

entrevistados são aposentados e apenas 12% não. A aposentadoria destina-se a 

todos os idosos que seguem os critérios necessários. 

Quadro 25 - Você já teve seus direitos violados? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim 18 20% 
Não 72 80% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 25 - Dados relacionados aos idosos que já tiveram seus direitos violados na cidade de Lebon 

Régis-SC 

 
Fonte: A autora (2020). 

 Através da análise de dados é possível perceber que 80% dos idosos 

afirmam nunca terem tido seus direitos violados, e 20% seus direitos violados. O 

idoso merecesse respeito, é dever e obrigação da família e sociedade, zelar por 

eles. 

Quadro 26 - Você se considera uma pessoa feliz? 

Dado Quantidade Porcentagem 
Sim 79 88% 
Não 11 12% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 26 - Dados relacionados aos idosos da cidade de Lebon Régis-SC, que se consideram 

pessoas felizes 

Fonte: A autora (2020). 

Percebe-se no gráfico número 26, que 79% dos idosos se consideram uma 

pessoa feliz e apenas 11% infeliz. A Felicidade é um momento passageiro, portanto 

não se trata de algo que acompanha o ser humano em todos os momentos da vida, 

pois a pesquisa foi desenvolvida em um momento de pandemia, de isolamento 

social, um ano muito difícil principalmente para os idosos que são os principais 

agentes de risco. Por este motivo foi aceitável concluir que os idosos que 

responderam estar infelizes relacionaram felicidade apenas com o momento que 

estavam passando atualmente. 

O simples fato de estar vivo pode ser considerado um motivo de felicidade, 

porém para os idosos não basta estar vivo, mas sim ter saúde, e autonomia para 

serem livres.  

Quadro 27 - O que em sua opinião Lebon Régis possui de positivo para os idosos 

Dado Quantidade Porcentagem 
Nada 57 63% 
Paz e Tranquilidade 12 13% 
Grupo dos Idosos 08 9% 

Total: 90 100% 
Fonte: A autora (2020). 
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Gráfico 27 - Dados referentes ao que Lebon Régis oferece de bom para o público idoso no ano de 

2020  

 
Fonte: A autora (2020). 

Conforme com a análise de dados 63% dos idosos afirmam que Lebon Régis 

não possui nada de bom para os idosos, 13% responderam que o município oferece 

paz e tranquilidade, e 9% mencionaram o grupo de idosos. Percebe-se que a grande 

maioria respondeu que não existe nada de bom para os idosos, porém alguns idosos 

mencionaram saber da existência do grupo de idosos. Assim como também teve 

idosos que desconhecem a existência do grupo. Em relação aos idosos que 

responderam que Lebon Régis possuí paz e tranquilidade, se referiram ao sossego 

que a cidade proporciona, onde o idoso pode sair tranquilo fazer seus afazeres, 

diferente de cidades maiores, onde o risco de um idoso sair sozinho nas ruas é 

bastante alto.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema capitalista, interfere na qualidade de vida da pessoa idosa, por ser 

um sistema baseado na exploração e desigualdade social da classe trabalhadora, 

pois permeia na sociedade, trazendo inúmeras expressões da questão social.  

O idoso perde seu status social, resultando no seu descarte pelo sistema 

capitalista, já que esse trabalhador na maioria das vezes não se encontra em 

condições de trabalhar, perdendo então a funcionalidade para o capital e não 

gerando mais altos lucros. 

Diante deste contexto o processo de trabalho do Assistente Social com o 

idoso deve ser desenvolvido com intuito de “garantir que família e sociedade 

respeitem não apenas a legislação brasileira, mas fundamentalmente os valores 

humanos, a qualidade de vida e dignidade dos cidadãos que estão em processo de 

envelhecimento” (RIOS; REIS, 2016, p.160).   

“[...] Entre os direitos do idoso relacionados ao Serviço Social destaca-se a 

saúde, transporte, proteção contra a violência e abandono, entidades de 

atendimento ao idoso, lazer, cultura e esporte, trabalho, habitação” (BRASIL, n.p, 

2009). 

Com base nos dados apresentados: bibliográficos e da pesquisa de campo, e 

destacando os apontadores de qualidade de vida como saúde, educação, habitação, 

renda, felicidade e vínculos familiares e comunitários, infere-se que a maior parte 

dos idosos de Lebon Régis sofre com vulnerabilidades sociais especialmente na 

área da saúde, educação e renda. O analfabetismo, a falta de profissionais 

especializados para o atendimento em saúde do idoso, a carência de atividade 

física, o grande número de doenças crônicas, o alto índice de fumantes, a falta de 

remédios e a baixa renda são os principais indicadores negativos na mensuração do 

índice de qualidade de vida. Conclui-se que as políticas públicas ainda não estão 

sendo suficientes na garantia dos direitos constitucionais e dos direitos 

estabelecidos no Estatuto do Idoso. 

Observando o envelhecimento da população brasileira com previsão do IBGE 

exige-se a necessidade de definir quais atitudes devem ser tomadas para que o 

idoso possa ter qualidade de vida digna e com mais alternativas de atividades que 

cooperem para um funcionamento ativo seja ele físico, psicológico, social, 

econômico ou cultural.  
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Este trabalho de conclusão de curso espera contribuir principalmente para 

que o idoso tenha seu espaço, respeito e dignidade na cidade de Lebon Régis-SC 

afim de garantir a proteção social para essa população enquanto sujeitos de direitos. 
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