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1. RESUMO 

 

A expectativa de vida das pessoas no Brasil aumenta a cada ano de forma 

considerável, este trabalho aborda a conscientização da população de Peruíbe 

em relação a população da terceira idade. Nele é apresentado o aumento de 

idosos abandonados em casas de repouso, a situação que eles se encontram 

sua saúde física e mental e qual a visão de seus familiares e da sociedade 

diante desta situação. Neste cenário identificamos desafios e possibilidades de 

uma gestão de administração com olhar para o social.     

 

Palavras-chave: Conscientização. Idoso. Legislação. Gestão Social. 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

número de idosos a partir de 60 anos foi de 9,8%, em 2005, para 14,3%, em 

2015.  

Em 1° de outubro de 2013 foi criada a lei nº 10.741 do Estatuto do Idoso, com 

118 artigos, que assegurou direitos a proteção das pessoas acima de 60 anos, 

criando condições para um envelhecimento tranquilo, saudável com qualidade 

e dignidade. 

Artigo 3, “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. ” 

Artigo 14, “Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas 

de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no 

âmbito da assistência social. ” 

Uma sociedade para todas as idades possui metas para dar aos 

idosos a oportunidade de continuar contribuindo com a sociedade. 



Para trabalhar neste sentido é necessário remover tudo que 

representa exclusão e discriminação contra eles. (Plano de Ação 

Internacional sobre o Envelhecimento, Madrid 2002, parágrafo 19) 

3. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desta pesquisa é informar quais os direitos presentes no estatuto do 

idoso perante os seus representantes legais e familiares que usam de atitudes 

não condizente com as leis e contribuir para melhorias na gestão social. 

  

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa terá fonte de investigação referências bibliográficas, sites 

acadêmicos, legislação elaboração e aplicação de questionário de pesquisa, 

artigos, entrevistas com informações sobre as necessidades para captar as 

explicações e interpretações da realidade do estudo de caso: na casa de 

repouso Nossa Senhora de Aparecida de Peruíbe, uma entidade sem fins 

lucrativos. 

 

GIL (2008), definiu que estudo de caso consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 DADOS ESTATÍSTICOS 

 

O processo de envelhecimento chega para todos, segundo dados da 

Organização das Nações Unidas (ONU) com a diminuição da taxa de 

fertilidade o número de pessoas com 60 anos ou mais deve triplicar 

chegando a dois bilhões em 2050, apesar de sabermos que a expectativa de 

vida tem aumentado, é natural que com a idade avançada também aumente 

a chance de doenças, sejam elas crônicas, hereditárias, mentais e até 



mesmo depressão, porém a importância do idoso não se resume apenas ao 

aumento da população idosa. 

 

Envelhecer é um processo fisiológico e natural pelos quais todos os 

seres vivos passam, e em especial o ser humano. (CALDAS, 1998) 

 

O mercado de trabalho encontra-se cada vez mais exigente, inclusive 

para os jovens, diante da dificuldade física e mental de muitos idosos, 

apesar da experiência, eles não se enquadram dentro do esperado das 

empresas no geral.  

Devido a essa realidade, não conseguem manter seus empregos, nem 

obter novas oportunidades e sem ter aposentadorias dignas, sendo assim 

acabam se sentindo inúteis, um incômodo para seus familiares dentro de 

seus próprios lares. As empresas precisam se adequar nessas situações, o 

governo precisa realizar projetos para que os idosos não se sintam 

incapazes. 

A má qualidade de vida de idosos brasileiros pode ser notada 

diariamente, em uma pesquisa realizada pela Global Age Watch 2014 o 

Brasil encontra-se na 58° posição no ranking de 96 países atrás mesmo de 

nações consideradas pobres, como Bolívia, Equador e El Salvador.  

 

A tabela 1: Apresenta a expectativa de vida do brasileiro é de 74,9 anos, 

mas segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) até 2050 a 

esperança de vida ao nascer subirá para 81,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ano Expectativa de vida ao nascer (ano) 

1980 62,6 

1991 66,9 

2000 69,8 

2010 73,9 

2014 74,9 

2050 81,2 

TABELA 01 – EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER,fonte ONU 2016. 

 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DO LOCAL DA iNVESTIGAÇÃO 

 

Peruíbe é uma cidade do litoral sul de São Paulo, seu número de 

habitantes segundo o IBGE era de 59.773 em 2010 com estimativa de 

65.907 em 2016, expectativa de vida de 69 anos e conforme dados da 

vigilância sanitária possui 12 casas de repouso. Quase metade do seu 

território é de conservação ambiental como a reserva florestal, é considerada 

uma cidade com baixo índice de poluição, 32 km de praia, seu clima é o 

subtropical úmido, durante o ano prevalece o calor. É uma cidade tranquila, 

dispões de atrativos como o núcleo da terceira idade, a praia, o clima, o ar, 

que motiva muitas pessoas aposentadas e idosos que procuram qualidade 

de vida.  

 

5.3 TERCEIRO SETOR 

 

O chamado Terceiro Setor é uma reunião de instituições como fundações, 

associações comunitárias, organizações não-governamentais, entidades 

filantrópicas e outras, que são iniciativas privadas, porém sem fins lucrativos, 

que atuam em benefício da dignidade e o resgate a cidadania. 



 

Ele está intimamente relacionado com a área de serviço social, sendo que 

muitas vezes os assistentes sociais desempenham um papel fundamental na 

atuação dos elementos do terceiro setor na sociedade e é significativo para 

a comunidade no tocante ao desenvolvimento social. 

 

5.4 GESTÃO SOCIAL 

 

A gestão social é diretamente ligada ao terceiro setor, pois gerencia, 

administra e orienta as empresas em seus projetos de responsabilidade 

social para que sejam valorizados os relacionamentos éticos entre a 

organização, colaboradores e a comunidade visando a melhoria no 

desenvolvimento e sustentabilidade. 

 

 

 

5.5 CASA DE REPOUSO 

 

A casa de Repouso Nossa Senhora de Aparecida, situada em Peruíbe no 

bairro Estância Antônio Novaes, objeto da pesquisa deste trabalho, é uma 

entidade filantrópica sem fins lucrativos. Fundada oficialmente no dia 15 de 

dezembro de 1991, abriga atualmente 24 idosos carentes, sendo a única 

entidade nesse segmento na cidade, contando com uma equipe operacional 

de 22 funcionários e uma multidisciplinar com médicos, enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assistente social. Mantém 

atualmente convênio com os governos, Municipal, Estadual e Federal, tendo 

repasse de 45% das despesas e os outros 55% da comunidade. Além dos 

abrigados, a casa de repouso possui projetos sociais onde atende 42 idosos 

e famílias através de ações socioeducativas proporcionando lazer e 

atividades culturais, visando à melhoria na qualidade de vida e fortalecimento 

dos vínculos familiares. 

 

Imagem 01 – Casa de Repouso - Entrada 



 

Fonte: http://www.crp1.org.br/estrutura.php 

 

Imagem 02 – Casa de Repouso - Refeitório 

 

Fonte: http://www.crp1.org.br/estrutura.php 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O trabalho encontra-se em andamento, no entanto pode-se entender que 

com o aumento da expectativa de vida, aumentam-se as responsabilidades 

daqueles envolvidos legalmente com os idosos. É necessário adequação e 

inovação para qualidade de vida. Verifica-se um canal de desafios e 

possibilidades através da gestão social. 

http://www.crp1.org.br/estrutura.php
http://www.crp1.org.br/estrutura.php


Mediante dados coletados de gestão, contribuiu com o conhecimento e 

competência adquiridos e desenvolvidos na faculdade e a oportunidade de 

colocar em prática o caminho efetivo de colaboração para a instituição 

pesquisada. 
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