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Resumo: Este trabalho se propõe a estudar a questão da velhice. Nesse sentido foi 
apontado o envelhecimento no Brasil em um aspecto geral, dando ênfase as 
instituições de longa permanência para idosos e as suas finalidades. As legislações 
que abarcam esse seguimento também foram aprofundadas, juntamente com a 
Política Nacional de Assistência Social e também do Sistema Único de Assistência 
Social, focado na atuação do Serviço Social frente as demandas decorrentes da 
velhice numa Instituição de Longa Permanência para Idosos. 
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Abstract: This paper proposes to study the issue of old age. In this sense, it was 
pointed out the aging in Brazil in a general aspect, emphasizing long-stay institutions 
for the elderly and their purposes. The laws that cover this follow-up have also been 
deepened, together with the National Social Assistance Policy and also the Single 
Social Assistance System, focused on the work of the Social Work in response to the 
demands arising from old age in a Long Stay Institution for the Elderly. 
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1. Introdução 

A sociedade contemporânea registra um número bastante expressivo de pessoas 

idosas, o que de imediato se apresenta como uma grande conquista para a humanidade, a 

qual merece ser comemorada, porém este quadro, resultante da chamada transição 

demográfica ocorrida no decorrer do século XX ao redor do mundo, reconhecido como o 

fenômeno do envelhecimento populacional, aponta inúmeros desafios à família, à sociedade 

e ao Estado na direção de responder as necessidades demandadas por essa população de 

idosos. 

O envelhecimento populacional é uma mudança na estrutura etária da população, 

caracterizado por uma maior proporção de idosos em relação ao conjunto da população, 

resultado da redução da fecundidade, o que torna os grupos etários mais jovens com menor 

representatividade no total da população. Assim, o envelhecimento populacional é uma das 

consequências da transição demográfica, ou seja, do declínio das taxas de fecundidade e 

mortalidade. 

No contexto do envelhecimento populacional, inúmeros aspectos da vida em 

sociedade são colocados em pauta no campo dos direitos, tais como o acesso a saúde, a 

renda, a moradia, a convivência social e familiar, dentre outros, implicando em redefinições 

de um conjunto de políticas públicas na direção da garantia de direitos sociais e uma vida 

digna a este grupo etário. 

No campo das legislações, no contexto brasileiro, destaca-se a Política Nacional do 

Idoso e o Estatuto do Idoso que são grandes avanços conquistados ao longo do tempo, 

juntamente com a promulgação da Política Nacional de Assistência Social de 2004, que 

abarca um conjunto de programas, projetos e serviços, visando garantir a proteção social 

integral a sujeitos que se encontram nesse ciclo etário.  

Nesse contexto brevemente descrito acima, observa-se que o conjunto de ações 

ofertados no campo da proteção social particularmente para aqueles idosos que tiveram 

seus vínculos rompidos com a família, que a sua renda não é suficiente para arcar as 

despesas de moradia e alimentação e mediante as próprias limitações que acometem o 

cidadão idoso, demanda um conjunto de serviços mais especializado de proteção social, 

sob responsabilidade do Estado. Assim, no âmbito da Política de Assistência Social, a nível 

de proteção social de alta complexidade, sob a égide de um sistema único que se operam 

as Instituições de Longa Permanência, cuja, finalidade articula-se diretamente a garantir o 

direito de proteção integral de sujeitos idosos que se encontram nessas condições. 

2. Objetivo  
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Identificar as demandas sociais presentes nas Instituições de Longa Permanência 

para a pessoa idosa, e de que forma acarretaria a atuação e intervenção de um profissional 

de Serviço Social. 

3. Justificativa 

A população idosa tem aumentado significativamente nos últimos anos, isso se dá 

devido a alguns fatores, como a queda na fecundidade e também pelas grandes conquistas 

da ciência e a qualidade de vida alcançada ao longo do tempo. Esse processo tem 

acontecido não somente no Brasil, mais em vários países. De acordo com Monteiro (2013): 

“o envelhecimento populacional, entendido como um aumento 
do percentual de idosos em relação à população total é um 
fenômeno mundial. Esse processo, que se iniciou nos países 
desenvolvidos, ocorre, no presente momento, também nos 
países em via de desenvolvimento”. (MONTEIRO, p. 130-131, 
2013). 

Cabe destacar que o envelhecimento populacional, não se trata de um fenômeno 

isolado, mas sim global. O aumento da população idosa relativa resulta do acentuado 

declínio da taxa de fertilidade e do aumento da expectativa de vida, registrado desde 

meados do século XX, e observado a continuidade desse fenômeno de forma progressiva e 

acelerada. 

O processo de envelhecimento acontece por meio das experiências vividas e não 

ocorre isoladamente, ou seja, as experiências da pessoa idosa perpassam por todas as 

pessoas que estão ligadas diretamente a ela. O seu contexto histórico está marcado pelas 

relações sociais que foram construídas ao longo da sua vida e isso contribui também para a 

forma de como vai ser esse processo de envelhecimento. Além de ser um processo natural 

que acarreta mudanças físicas, psicológicas e sociais. 

Como apontam Mendes, Gusmão, Faro e Leite: 

(...) o envelhecimento é entendido como parte integrante e 
fundamental no curso de vida de cada indivíduo. É nessa fase que 
emergem experiências e características próprias e peculiares, 
resultantes da trajetória de vida, na qual umas têm maior dimensão e 
complexidade que outras, integrando assim a formação do indivíduo 
idoso. As tensões psicológicas e sociais podem apressar. (MENDES, 
GUSMÂO, FARO, LEITE. p. 424. 2005). 

O Brasil não fica fora das estatísticas de aumento da população idosa, isso devido 

aos avanços tecnológicos relacionados à área da saúde, como vacinas, antibióticos, 

quimioterápicos que tem ajudado na prevenção, tratamento e cura de muitas doenças, não 
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deixando de considerar a grande queda na fecundidade, que fez com que a população de 

crianças diminuísse e a de idosos aumentasse em proporções significativas. 

Pedro e Chalco (2015) apontam: 

“As projeções para o ano de 2025 apontam que o Brasil terá cerca de 
32 milhões de pessoas com 60+ anos, ou seja, será o sexto país do 
mundo, em números absolutos de população idosa (WHO, 2005). 
Também o censo brasileiro de 2010 apurou que existem 23.760 
brasileiros com mais de 100 anos (Brasil, 2011). (PEDRO, CHALCO, 
p. 33, 2005)”. 

Mesmo tendo esses dados apontando sobre o considerável aumento da população 

idosa, a sociedade ainda não analisou satisfatoriamente a situação social da pessoa idosa, 

ou seja, ainda não analisou de fato quais são as reais condições de vida em que essa 

população se encontra e quais são suas principais necessidades e que por não fazer essa 

análise satisfatória, acaba deixando de garantir as mínimas condições de sobrevivência.  

Ao reconhecer o envelhecimento populacional como umas das principais conquistas 

sociais da humanidade no século XX, reconheceu-se também grandes desafios para as 

políticas públicas. Dessa forma, foi instaurada uma agenda internacional, objetivando a 

discussão de políticas públicas para assegurar um patamar econômico e social mínimo para 

a manutenção da dignidade humana e a equidade entre os grupos etários na garantia de 

direitos e responsabilidades sociais destinadas esse segmento populacional. 

A Constituição Federal de 1988, ao introduzir o conceito de seguridade social, a em 

seu art. 230, preconiza que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 

bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

A família tem responsabilidade com o seu idoso, assim como tem com sua criança. 

Apesar da pessoa idosa não ter condições de exercer suas funções como um jovem, tem o 

direito de envelhecer com qualidade de vida e de se sentir acolhido pela família na qual 

pertence. Segundo Jede e Spuldaro (2009) “a família é considerada o habitat natural da 

pessoa. Assim, podemos considerar que o relacionamento do idoso com a família é 

importante em qualquer fase da vida.”. 

O Estado neoliberal tenta suprir as necessidades básicas da pessoa idosa por meio 

das políticas públicas, seria o que podemos chamar de Estado mínimo, que visa garantir 

saúde, previdência e assistência a todos os indivíduos, inclusive para a pessoa idosa. Esse 

neoliberalismo focaliza, privatiza e descentraliza, gerando assim o assistencialismo e a 

desuniversalização das ações, ocorrendo cortes nos gastos com as políticas sociais, 

solucionando assim apenas os problemas de que a família, o mercado e a sociedade não 

conseguem suprir. 
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A Constituição Federal de 1988 garante direitos fundamentais e sociais, sendo 

responsabilidade estatal e fixa a Assistência Social no campo da Seguridade Social. A Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS) foi promulgada em 1993 onde instituiu 

definitivamente a Assistência Social como um direito social não contributivo, que tinha como 

princípio a proteção social, garantida por meio dos serviços públicos, como benefícios, 

programas e projetos. 

Cabe registrar que até a Constituição de 1988 não existia nenhum mecanismo 

tratando dos direitos dos cidadãos idosos, isso porque a problemática do envelhecimento 

não era tão importante (visível) para um país de uma população considerada jovem até 

pouco tempo. No entanto, a Constituição foi o inicio da preocupação com o segmento idoso, 

garantindo o seu amparo (Artigo 230) e ainda colaborando com edição da Lei n.º 8.842, de 

04 de janeiro de 1994, que regulou a Política Nacional do Idoso e a criação do Conselho 

Nacional do Idoso entre outras providências.  

A LOAS ainda passou por algumas transformações, a partir da aprovação da Política 

Nacional Assistência Social (PNAS) em 2004, que tem como objetivo materializar as 

diretrizes da LOAS e incluiu o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), serviços e 

projetos socioassistenciais na legislação nacional, além também de introduzir novos 

dispositivos relacionados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). A LOAS estabelece 

em seu art. 2°, inciso a, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice. 

A LOAS é fundamentada em princípios e diretrizes, onde segundo Quinomero, 

Ishikawa, Nascimento e Mantovan (2013) nos dizem que: 

(...) é imprescindível a apresentação do significado dos termos 
PRINCÍPIO e DIRETRIZ, cuja bibliografia léxica define que o primeiro 
é um preceito, uma regra ou lei, sendo que preceito remete a norma 
de procedimento, a ensinamento, doutrina, ordem, determinação ou 
prescrição. Sobre diretriz encontra-se a seguinte definição: um 
conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo 
um plano ou ação; também subentendida como norma de 
procedimento (...). (QUINOMERO, ISHIKAWA, NASCIMENTO e 
MANTOVAN, p. 49, 2013). 

A LOAS, contudo, pode ser considerado um grande avanço na questão dos direitos 

sociais, pois garantir que o cidadão tenha acesso as políticas sociais e seus programas, 

abrangendo a pessoa idosa com um de seus benefícios, como o BPC que é direcionado a 

pessoa idosa que não consegue possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

por sua família. 
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O BPC é composto por apenas um salário mínimo, o que não garante total 

estabilidade para alguns idosos, visto que, a maioria se encontra abaixo da linha da 

pobreza, como apontam Fernandes e Santos: 

“(...) essa política pouco vem contribuindo para a construção da 
cidadania, pois aqueles que se encontram abaixo da linha de pobreza 
possuem tantas necessidades básicas não atendidas que um salário-
mínimo não basta para lhes garantir uma vida digna.” (FERNANDES, 
SANTOS, p. 55) 

Muitos idosos também não são inseridos no programa, devido aos critérios adotados 

pela LOAS, onde Silva (2006) “destaca que o grau de seletividade existente na LOAS faz 

com que muitos idosos não sejam incluídos nos benefícios, seja por estarem fora do 

patamar de pobreza ou da faixa etária estipulados pelos critérios da lei (65 anos), seja por 

não terem acesso aos documentos exigidos ou por não se encontrarem na condição de 

“incapazes para o trabalho”. 

O BPC por adotar esse critério de idade (65 anos), exclui naturalmente muitos 

idosos. Idosos esses que na maioria das vezes não possuem mais a capacidade laborativa, 

não tendo como se sustentar sozinhos, que não tem o apoio da família e sem o benefício à 

vida se torna ainda mais difícil. Não que um salário mínimo vá garantir uma vida de 

qualidade (com moradia digna, alimentação saudável e lazer), mas já seria uma forma de 

tentar amenizar um pouco da carência financeira. 

A pessoa idosa conforme traz a Constituição Federal de 1988, o Estatuto do Idoso e 

também a Política Nacional do Idoso tem direitos tais como moradia, alimentação, saúde, 

laser, dentre outros, tanto, quanto a população jovem. Essas legislações visam isso, que 

esses direitos sejam efetivados de forma a garantir um envelhecimento de qualidade. 

Neste contexto regulatório, podemos observar que a Constituição Cidadã de 1988 

inicia alguns sistemas de proteção ao idoso e a Política Nacional do Idoso (PNI) e o Estatuto 

do Idoso vieram para amparar, viabilizar e assegurar o exercício dos direitos assegurados 

por leis, na prática (no dia a dia) os direitos considerados essenciais como é o direito de 

cidadania, que vem sendo negados ao idoso.  

4. Método 

A pesquisa realizada é de caráter exploratória, visto que proporciona uma maior 

aproximação com o problema a ser pesquisado e o torna mais explícito. (MINAYO, 2001).  

A autora ainda aponta em seus estudos que além da fase de exploração de campo 

(escolha do espaço da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, estabelecimento dos 

critérios de amostragem e construção de estratégias para entrada em campo, definição de 

instrumentos e procedimentos para análise dos dados) a investigação deve contar com 
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alicerces como a pesquisa bibliográfica disciplinada, crítica e ampla. Disciplinada porque se 

deve ter uma prática sistemática; crítica, por estabelecer um diálogo reflexivo entre a teoria 

e o objeto de investigação escolhida e ampla, porque deve dar conta do “estado” do 

conhecimento atual sobre o problema. 

A abordagem será qualitativa e além da pesquisa bibliográfica, será utilizada a 

pesquisa documental, tendo como base a Constituição Federal de 1988 e outras leis 

específicas de atendimento aos direitos sociais da pessoa idosa. 

Minayo (2001) em seus estudos enfatiza que a pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 A pesquisa de campo foi desenvolvida após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFTM. Minayo (2001) aponta que o trabalho de campo, em síntese, é fruto de 

um momento relacional e prático: as inquietações que nos levam ao desenvolvimento de 

uma pesquisa nascem no universo do cotidiano. O que atrai na produção do conhecimento é 

a existência do desconhecido, é o sentido da novidade e o confronto com que nos é 

estranho. Essa produção, por sua vez, requer sucessivas aproximações em direção ao que 

se quer conhecer. E o pesquisador, ao se empenhar em gerar conhecimentos, não pode 

reduzir a pesquisa à denúncia, nem substituir os grupos estudados em suas tarefas 

políticos-sociais. 

A investigação teve como instrumental a entrevista semiestruturada com os 

coordenadores de ILPIs, a fim de conhecer a instituição e também com os idosos para 

reconhecer em suas falas suas principais demandas sociais. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa na prefeitura de Uberaba, MG onde foram 

encontradas doze instituições de longa permanência para idosos cadastrados na SEDS 

(Secretaria de Desenvolvimento Social). Dentre essas doze, foram escolhidas duas 

instituições que atendiam dois dos principais critérios, uma deveria ter um profissional 

deServiço Social e outra não.A investigação também terá como critério que sejam 

instituições de Uberaba- MG cadastradas no CNAS (Conselho Nacional de Assistência 

Social.  

Além da entrevista com os coordenadores, também foi realizado a entrevista com os 

idosos, sendo dois de cada instituição, um homem e uma mulher, que atendessem os 

critérios de serem maiores de sessenta anos e condições mentais compatíveis com a idade. 
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Foi solicitado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e autorização 

para a gravação da entrevista que posteriormente serão transcritas e guardadas pela 

pesquisadora responsável, durante 05 anos.  

A abordagem será dialética qualitativa e Minayo diz: 

[...]  ela se propõe a abarcar o sistema de relações que constrói, o modo de 
conhecimento exterior ao sujeito, mas também as representações sociais 
que traduzem o mundo dos significados. A Dialética pensa a relação da 
quantidade como uma das qualidades dos fatos e fenômenos. Busca 
encontrar, na parte, a compreensão e a relação com o todo; e a 
interioridade e a exterioridade como constitutivas dos fenômenos.” 
(MINAYO, 2001, p. 24,25) 

Com os resultados da pesquisa, será possível identificar quais são as demandas 

sociais que existem nas instituições de longa permanência para idosos e a partir daí 

fomentar a importância do assistente social neste espaço. 

5. Resultados obtidos 

Através das entrevistas realizadas com os idosos foi possível identificar duas 

demandas que para os idosos entrevistados são de extrema importância. São elas a 

ausência da família e o pouco lazer oferecido pela instituição. 

Ao falar da familía alguns idosos demonstraram bastante tristeza em suas falas, 

citando várias vezes da falta que sentem de seus familiares, que não recebem visitas e que 

também não possuem mais contato algum com nenhum membro da familia. 

A família tem papel fundamental nessa fase da vida, pois é com ela que o idoso 

manteve suas principais relações sociais, criando laços de amor e afeto e a falta desse 

convivio e desse carinho pode acarretar problemas como a tristeza profunda e a depressão. 

Podemos identificar essas questões nas seguintes falas: 

IDOSO A 

Entrevistador: E a senhora tem família? Entrevistado: Tenho meu irmão que mora com as 

filhas, meu irmão mora com as filhas, as filhas tomam conta do pai. Minha mãe e meu pai já 

morreu. Entrevistador: E ele vem aqui visitar a senhora? Entrevistado: Vem nada, minha 

filha faz tempo que ele não aparece aqui pra me ver. Entrevistador: E a senhora sente falta 

dele? Entrevistado: Eu sinto falta deles, sinto muita falta deles, e ele não aparece aqui nem 

vê. 
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IDOSO B 

Entrevistador: E o senhor veio sozinho ou com a família? Entrevistado: Sozinho, devido a 

uma briga de família, vim parar no Brasil. 

Entrevistador: Então a família do senhor nem vem aqui visitar o senhor? Entrevistado: 

Nunca veio, estão todos em Portugal. Assim eu briguei... minha família brigou comigo, eu 

briguei com a família e nesse meio tempo fiquei meio desorientado da cabeça e vim parar 

no Brasil. Entrevistador: E eles sabem que o senhor ta aqui no asilo? Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Então não tem contato nenhum? Entrevistado: Nada.  

Além da ausência da família também destacaram o pouco lazer oferecido pelas 

instituições. Entende-se que o lazer é um direito dos idosos fomentado pela Constituição 

Federal de 1988 e tem grande importância na vida do ser humano e também do idoso, 

principalmente para aquele idoso que se encontra institucionalizado. 

O idoso institucionalizado tem que seguir normas e padrões das instituições, não tem 

autonomia para tomar suas próprias decisões e a falta do lazer faz com que ele se sinta 

menos inserido ainda na sociedade. 

IDOSO C 

Entrevistador:O senhor tem algum desejo? Entrevistado: Não...o desejo que eu tenho é 

tenha mais forró.  

O assistente social tem papel fundamental nesse sentido dentro das instituições, pois 

além de fortalecer os vínculos familiares, também pode buscar alternativas para reconstruir 

vínculos familiares rompidos. Pode também construir projetos e buscar parcerias fora da 

instituição para proporcioar maiores momentos de lazer para os idosos institucionalizados. 

6. Considerações finais 

A institucionalização de fato, tem sim seus benefícios, pois é uma forma de garantir o 

direito a moradia e a alimentação ao idoso. Em muitas das instituições no Brasil ainda é 

possível perceber uma precariedade no atendimento das principais necessidades dos 

idosos, muitas vezes até o básico é oferecido com precariedade, como alimentação e 

moradia, direitos esses garantidos pela Constituição Federal de 1988 e fomentados ainda 

pelo Estatuto do Idoso e Política Nacional do Idoso. 
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O idoso tem as mesmas necessidades que uma pessoa jovem, no entanto, essas 

devem ser vistas com um olhar mais atento pelos profissionais envolvidos com a 

institucionalização. Deve-se levar em consideração todo o processo pelo qual o idoso 

passou até chegar a instituição, os motivos pelos quais ele foi institucionalizado, analisar se 

existem vínculos familiares, além de outras necessidades direcionadas a área da saúde e 

lazer. 

É possível perceber algumas dessas necessidades nas falas dos idosos 

entrevistados durante a pesquisa. No campo afetivo é notável que os dois entrevistados da 

instituição que não possui em seu quadro de funcionário um assistente social, sentem a 

necessidade do convívio familiar. O assistente social nesse sentido teria o papel de fazer 

uma intervenção, buscando uma possível aproximação, principalmente no caso do Sr. 

Portuga, que saiu brigado com sua família de Portugal e não teve mais contato nenhum 

desde então. 

A família se faz muito importante nesse processo de envelhecimento. É através do 

carinho, afeto e amor que o idoso pode ter uma velhice mais tranqüila e talvez o resgate do 

vínculo familiar para esse idoso, poderia trazer um pouco mais de alegria e felicidade para 

sua velhice. Visto que ele mesmo relata que não possui muitos amigos dentro da instituição, 

que a maioria não gosta muito de ter contato, ele acaba ficando sozinho e se entristecendo 

mais. 

O assistente social tem papel importantíssimo nesse sentido, pois entende que as 

relações sociais são fontes de uma construção sócio-histórica e que são necessárias a vida 

humana. O vínculo familiar deve tentar ser mantido e preservado e se não há tentar 

recuperá-lo pelo menos. 

Os entrevistados da instituição que consta em seu quadro de funcionários o 

assistente social tem o seu vínculo familiar bastante fortalecido, é possível observar isso 

durante toda e entrevista. A assistente social presa bastante esse vínculo dentro da 

instituição. 

Outro aspecto não menos relevante foi o direito ao lazer. Proporcionar lazer aos 

idosos institucionalizados é uma forma de fazer com que eles se sintam vivos e ativos, já 

que dentro da instituição ele apenas recebe os cuidados necessários a sua sobrevivência.  

O fato é que ter o profissional dentro dessas instituições é importante, pois somente 

esse profissional tem a capacidade de reconhecer as demandas trazidas pelos idosos, 

sejam elas explícitas ou implícitas, conhece as legislações que abrangem essa categoria a 

fundo, é capaz de fazer estudo de caso e intervir em cada situação referente a violação de 

direitos do idoso. 

Em instituições de longa permanência se tem normas e horários para cumprir, 

deixando de lado a vontade do próprio idoso. O idoso dentro dessas instituições não tem 
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liberdade para escolher o que querem vestir, não podem sair sozinhos, mesmo aqueles que 

se encontra com a saúde mental estável. O assistente social dentro dessas instituições, 

além de preservar os vínculos familiares, tem capacidade para tentar mudar essa realidade 

e para que isso aconteça é necessário que a luta se fortaleça cada dia mais. 
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