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RESUMO 

 

NUNES. A.C.R. A Atenção ao Cuidador Familiar diante do ato de cuidar e o Impacto na 

Produção de Subjetividade no Sistema Capitalista. 2015,Trabalho de conclusão de curso – 

Centro Universitário Uniabeu, Rio de Janeiro, 2015. 

 

 

 

Esse estudo foi elaborado com o intuito de dar atenção ao cuidador de idoso que realiza, a 

tarefa de cuidar, contribuindo para a qualidade de vida do idoso. Favorecendo a este, na 

interação social e no relacionamento familiar. Com o objetivo de abordar sobre a função deste 

profissional que é o “ato de cuidar” e investigar a seguinte hipótese “essa função ainda 

suporta a sua essência diante do capitalismo? Existe amor ao realizar essa função?”.  

Todo estudo foi fundamentado em pesquisa de método qualitativo através de uma revisão 

bibliográfica na Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Revista 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Dissertação em Psicologia, Caderno de Saúde 

Coletiva, livros entre outros. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Cuidador – Idoso – Capitalismo. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study was prepared in order to give attention to the caregiver of elderly that performs the 

task of taking care, contributing to the quality of life of the elderly. Favoring this, in social 

interaction and in family relationships. In order to address about the function of this 

professional is the "Act of caring" and investigate the hypothesis "this function still supports 

its essence in front of capitalism? Thereislovetoperformthisfunction? ". 

The entire study was based on research of qualitative method through a literature review on 

National Secretariat of Promotion and defense of human rights, Journal of Geriatrics and 

Gerontology, psychology Dissertation, book of collective health, among other books. 

 

 

Ofkeywords: Caregiver – elderly - capitalism 
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Introdução 

 

            A iniciação do pensamento científico desse trabalho partiu pelo atendimento realizado 

no Serviço de Psicologia Aplicada, a uma idosa que tinha uma grande preocupação de está 

com Alzheimer, devido aos esquecimentos que ocorriam no seu cotidiano e também por sua 

mãe ter falecido da doença. Então, a pesquisa foi iniciada em relação ao cuidador que 

acompanha o idoso com a Doença de Alzheimer e os impactos da doença no cuidador. 

            E diante de todas as pesquisas foi percebido que todos os trabalhos sobre o Alzheimer 

a direção do estudo é sempre relacionado à família e o doente. O cuidador não tem ênfase nos 

estudos. 

Partindo de toda revisão bibliográfica a direção desse trabalho foi realizado com a 

intenção de dar a atenção ao cuidador de idoso que realiza várias atividades do cuidar que 

contribui para que o idoso tenha uma qualidade de vida na fase de sua velhice. Favorecendo a 

interação social e um ambiente saudável. E diante, dessas atividades em relação ao outro, ele 

fica esquecido pela Sociedade e Estado que não o valoriza.  

Com o objetivo de abordar sobre a função primordial deste, profissional que é o “ato 

de cuidar” e investigar a hipótese “essa função ainda suporta a sua essência diante do 

capitalismo? Existe amor ao realizar essa função?” 

Em primeiro momento aborda o envelhecimento populacional com dados sobre o 

crescimento população idosa e as consequências ocorridas pelo envelhecimento da população 

no Brasil. Fato que trouxeram a necessidade de estudos sobre o processo de envelhecimento e 

as doenças causadas por este processo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, estudos sobre um envelhecimento bem sucedido apresentado pelos autores 

Rowe e Karhn (1998) que revela os fatores modificadores evidenciam no envelhecimento 

saudável e que as mudanças ocorridas em relação a um bem-estar, condições e qualidade de 

vida acarretam mudanças em políticas públicas que sustente a demanda do perfil da população 

idosa.  

Modificações de hábitos por uma vida saudável que segundo Foucault (2002) 

configura-se numa estratégia de biopolítica e biopoder, o poder que controla a vida do 

indivíduo para a conquista de um envelhecimento saudável. E com o aumento da expectativa 

de vida no Brasil, temos avanços significativos, na área da saúde como promoção e prevenção 

à saúde, medicamentos, estudos sobre as doenças e seus respectivos tratamentos. 
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O trabalho aborda a situação do idoso no contemporâneo, interação social prejudicada 

por não ter uma vida ativa, a importância do ambiente familiar e as bases legislativas 

implementadas para garantir direitos, proteção e assistência à saúde com base do atendimento 

do SUS. 

Aprofundando, o assunto no segundo momento à necessidade do cuidado ao idoso 

devido, a mudança de perfil populacional, definindo cuidar segundo o discurso do autor 

Leonardo Boff (1999), qual a implicação do ato de cuidar, conflito entre cuidador e família na 

tarefa de cuidar, a relação das funções trabalho e cuidado, dois modos de ser no mundo pelo 

trabalho e cuidado que transformam a vida do homem. 

Diante da procura por este, profissional que realiza várias atividades relacionadas ao 

cuidar busca-se a regulamentação da função no projeto de lei nº284/2011. 

E finalizando com o discurso de Marx (1999) que o capitalismo conduz as duas 

funções de trabalho e cuidado desqualificando o trabalhador e valorizando o capital. 

E diante do modo capitalista a função do cuidador que é o ato de cuidar fica entre o 

impasse da desvalorização do indivíduo e a valorização do capital. 

E a perda da essência quando o homem se torna escravo do objeto, o cuidador muda o 

seu foco da relação sujeito-sujeito para sujeito-objeto, tornando o cuidado institucionalizado. 

Este trabalho científico foi fundamentado a partir de uma pesquisa de método 

qualitativo através de uma revisão bibliográfica em Secretaria Nacional de Promoção e 

Defesa dos Direitos Humanos, Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Dissertação em 

Psicologia, Caderno de Saúde Coletiva, Livros entre outros. Com as seguintes palavras 

chaves: cuidador - idoso - capitalismo, os artigos foram selecionados de acordo com o 

objetivo da pesquisa. 
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“Feliz de quem atravessa a vida inteira tendo mil razões para viver.” 

Dom. Hélder Câmara. 
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CAPÍTULO I 

O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E SUAS CONSEQUENCIAS 

 

 1.1-As consequências ocasionadas pelo envelhecimento na sociedade 

 

Bem antes de se iniciar o envelhecimento populacional, configurando-se hoje uma 

realidade temos que relembrar de fatos que implicaram nas mudanças de hábitos que vieram 

ocorrendo, nessa população que vem crescendo. 

De acordo com os dados da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos, o número de idoso vem crescendo com o passar dos anos pesquisas das Nações 

Unidas (Fundo de populações) apontam que o crescimento de pessoas idosas é 1 para cada 5 

em 2050. E estima-se que haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos em 2050. Em 

2012 pessoas com mais de 60 anos ou mais constituiu 11,5% da população. Espera-se que 

esse número alcance a 22% da população. 

 

 Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011) o número de 

idosos dobrou nos últimos 20 anos nas últimas divulgações de suas pesquisas, pessoas com 

mais de 60 anos chegam atualmente a 23,5 milhões de brasileiros. 

 De acordo com Carvalho (1996) nos estudos de Moura (2005) um projeto de Lei do 

Senado Federal de 1954, uniu um grupo de profissionais para criar uma Instituição Brasileira 

dedicada, ao estudo da geriatria e gerontologia. Diante disso foi realizado um evento que se 

apresentou numa Mesa Redonda, especialistas que explicassem sobre as diferenças do 

funcionamento do corpo humano, determinadas pelo processo de envelhecimento. 

 Temendo ao fato que a geriatria permanecesse elitizada, três médicos- Roberto 

Segadas Viana, Abrahão Isaac Waisman e Paulo Uchoa Cavalcanti, fundaram a Sociedade 

Brasileira de Geriatria (SBG) para o estudo de enfermidades da idade avançada e nomeado 

para presidente, Prof. Dr. Deolindo Couto. Em 1969, obteve-se a primeira publicação da 

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia que foi um meio muito importante para 

divulgação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, conquistando seu 

reconhecimento pelo mundo inteiro. Visto que, o foco da Sociedade era o estudo das doenças 

causadas pelo envelhecimento e não pelo o principal objeto de estudo, o idoso sem 

representatividade e reconhecimento no sistema econômico. 

 A partir do crescimento da população idosa que começou a ser vista como 

consumidora para conquista do envelhecimento bem sucedido, passou a receber atenção e um 
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grande interesse nessa população, dentro de uma produção capitalista e através do consumo 

obtém, o reconhecimento e ao mesmo tempo cai nas garras do capitalismo.  

 A partir de estudos de Neri (2008), Rowe e Kahn (1998) mencionados por Galhardoni, 

Silva e Silva (2010) o conceito envelhecer bem, afirmado por Havighurst na década de 1960, 

é o indivíduo que participa de atividades que proporcionam satisfação, manutenção da saúde e 

participação social. Conceito que modificou os estudos sobre o envelhecimento, trazendo, 

novas perspectivas para a questão e a valorização para as descobertas sobre os aspectos 

positivos na velhice e o potencial do idoso associado ao envelhecimento.  

 Nesse momento o Brasil ainda não passava pelas consequências ocorridas pelo 

envelhecimento da população. 

 Continuando no mesmo estudo de Garlhardoni, Silva e Silva (2010) o autor Britton 

(2008) nos revela que numa economia neoliberal que visa em controlar uma população e 

transformá-la em consumidores ativos, para a conquista de um envelhecimento bem sucedido, 

produzido pela gerontologia que estuda os processos do envelhecimento, revelando a 

importância dos modos de envelhecer. Definido em Forúm Mundial de Saúde (1995) com o 

assunto abordado Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. O envelhecimento bem 

sucedido – idoso com a capacidade de desempenho funcional igual ou apenas ligeiramente a 

abaixo dos adultos jovens, preservando a eficiência na capacidade adaptativa de seu 

organismo. O envelhecimento normal ou comum representado por aqueles que têm 

comprometida a eficiência na capacidade de adaptação orgânica, apresentando uma perda 

significativa em sua capacidade funcional. 

 Esse termo Envelhecimento Bem Sucedido foi apresentado por Rowe e Karhn no 

artigo apresentado por Claudio Burlas de Moura (2005) em Produção do Envelhecimento 

Bem-Sucedido: novas formas de subjetivação com a seguinte publicação dos autores: 

 

Desde a publicação do influente artigo por Rowe e Karhn em 1987, 

na revista Science, o conceito de envelhecimento bem sucedido passou a ser 
discutido, modificando a visão corrente que valorizava as perdas associadas 

ao envelhecimento e enfatizando a importância dos “fatores modificadores”, 

que poderiam exercer um papel positivo em envelhecimento saudável 
(BOTTINO,2002. p. 12). 

 

 

  Tais fatores modificadores sugeridos por Rowe e Karhn (1998) evidenciam na 

incapacidade relacionada à prática de hábitos saudáveis para redução de riscos, manutenção 

das habilidades funcionais e cognitiva, participação do indivíduo com a vida. Fatores que 
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evidenciam no envelhecimento saudável, embora que esse modelo não dá importância para 

tratar as dimensões socioculturais relacionadas à saúde na velhice. 

 Moura (2005) menciona em sua dissertação que o conceito de envelhecimento 

saudável, vem ganhando novos contornos nas questões relacionados a bem-estar, condições e 

qualidade de vida, mudanças que ocorreram em várias áreas tais como: na estrutura social, 

econômica e principalmente em políticas públicas, que garantem um serviço de saúde com 

qualidade para receber as demandas de doenças, apresentadas pelo crescimento da população 

idosa, considerando os hábitos e estilos de vida sedentários que foram se modificando. 

Podemos observar que tal ampliação do termo Envelhecimento Saudável promoveram 

mudanças na estrutura da sociedade.   

Modificação de hábitos por uma vida saudável com condições e qualidade de vida 

configura-se segundo Foucault uma estratégia de biopolítica e biopoder, efeito que chamou de 

“assunção da vida pelo poder” sendo um dos modelos mais importantes de controle sobre a 

vida que surgiu no século XIX. 

Continuando nos estudos de Moura (2005) que analisa a abordagem do poder na obra 

de Foucault (2002) em Microfísica do Poder. O poder não se destaca numa estratégia do 

campo social, onde os indivíduos necessitam e oferece algo, o poder está entre as relações e 

nas disputas. 

Nas práticas sociais o poder não fica situado, num ponto específico da prática uma 

relação em que todos estão inseridos numa relação de poder, não havendo separação níveis ou 

classe, quando existe a disputa. 

O poder é uma prática nas relações um mecanismo que se amplia por toda estrutura 

social e que se estende por toda sociedade. 

Foucault identifica esse poder através das regras, intervenções e manutenções para se 

viver bem, governando a vida do indivíduo para obter um envelhecimento saudável. 

E uma das práticas do poder é feita através da mídia que age na forma de orientação a 

população de como viver e ter condutas corretas para garantir, o bem-estar, a longevidade, ou 

seja, um envelhecimento saudável. Com muita flexibilidade argumentativa para que não 

pareça uma obrigação. 

 

Esse poder seduz por induzir a crença de que nossas decisões e ações são 

orientadas pela vontade própria, em interesses e desejos que se formam em 

um plano de liberdade, representante da “livre escolha subjetiva”:”(...) não 
se trata de se impor uma lei aos homens, mas de dispor as coisas, Isto é, 

utilizar mais táticas do que leis, ou utilizar ao máximo as táticas como leis” 

(FOUCAULT, 2002b, p. 284). 
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A política de biopoder que atuando através de um discurso de produção de saber, 

conhecimento e táticas que incide na procura de buscar uma qualidade de vida. 

Essas Táticas deveram se adequar a cada perfil dessa população idosa, “Técnicas 

destinados a dirigir a conduta dos homens.” 

Segundo Foucault (2002) nos estudos de Moura (2005): 

 

“(...) sua separação, seu alinhamento, sua colocação em série e em vigilância 

e a organização, em torno desses corpos individuais, de todo um campo de 
visibilidade. Eram também as técnicas pelas quais se incumbiam desses 

corpos, tentavam aumentar-lhes a força útil através do exercício e do 

treinamento, etc”. (FOUCAULT, 2002 p. 288). 

 

E com o crescimento da população idosa atualmente, as técnicas disciplinar vão se 

aperfeiçoando, para atender a demanda do envelhecimento populacional. Mas através de uma 

construção de saber coletivo não só em direção ao homem-corpo, mas em todo o seu conjunto 

biopolítico da espécie humana. Constituindo em práticas e políticas de controle. 

 De acordo com os autores Britto (2008), Chaimowicz (1997), Ramos (1987), Rodrigo 

(2009), Veras (2009) na contribuição dos estudos apresentados por Cruz, Caetano e Leite 

(2010), no Brasil o crescimento acompanhou tendência mundial, que trouxe desafios na aérea 

da Saúde Pública, na questão de doenças causadas pelo envelhecimento como: as doenças 

crônicas complexas e onerosas, em número elevado e com limitações funcionais, doenças que 

podem perdurar por anos e exigindo cuidados constantes. 

Transformação gerada em decorrência desse crescimento populacional foi de grande 

valia, para o planejamento de políticas públicas e conhecimento científico, tais como: as 

descobertas na área médica, condições sanitárias adequadas, melhoria nutricional, 

informações sobre higiene pessoal, ambiental nas residências e no trabalho estão sendo mais 

utilizadas e os avanços tecnológicos. Fatores esses que vieram ocorrendo desde a década de 

40. 

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000) a expectativa 

de vida no Brasil que já vinha aumentando e trouxe avanços significativos, principalmente na 

área da saúde com as descobertas em promoção de saúde, prevenção, medicamentos, a cura de 

muitas doenças e tratamento das doenças crônico-degenerativas. 

 

 

 



17 
 

1.2- Ser idoso no Contemporâneo. 

 

 No histórico da OMS - Organização Mundial de Saúde (2014) menciona que a 

organização é um segmento das nações unidas que tinha um grande interesse de implantar 

uma organização que se envolvesse diretamente, com as questões relativas à saúde global. 

Assim, os estatutos da OMS foram apresentados e aprovados na Conferência Internacional de 

Saúde em 22 de julho de 1946, através do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

em Nova York. 

Depois de comprovado os seus estatutos a Organização de Mundial de Saúde foi 

realmente fundada em 07 de abril de 1948, por 26 membros das Nações Unidas que 

confirmaram a aprovação dos seus estatutos. 

Na Constituição da Organização Mundial de Saúde (1946) o 1º artigo da sua 

constituição tem como objetivo principal garantir o nível mais elevado de saúde para todos os 

seres humanos, entendendo saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade.  

Com informações coletadas na Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da 

Universidade de São Paulo (2014) a OMS segue com a sua proposta de permitir o acesso 

universal à saúde, com atividades que integram a Coordenação Técnica e seus membros na 

realização de melhorias no saneamento básico, saúde familiar, capacitação de trabalhadores 

na área de saúde, fortalecimento de serviços médicos, formulação de políticas de 

medicamentos e pesquisa biomédica e principalmente, na luta contra doenças. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) define-se idoso a partir da 

faixa etária de 60 anos ou mais de países em desenvolvimento. No Brasil o Estatuto do Idoso 

também o define com 60 anos ou mais. 

Visto que, para Carvalho e Garcia (2003), consideram que “a idade definidora como 

início da velhice dependerá de cada sociedade”. 

 De acordo com que foi mencionado acima Silvia (2001) nos revela em estudos 

realizados por Martins (2008) que o idoso é visto de várias maneiras, seja no passar do tempo 

ou de acordo com a cultura estabelecida por cada sociedade. Nas sociedades Orientais era 

reconhecido como um indivíduo fundamental devido as suas experiências, conhecimentos e 

valores transmitidos para os jovens. Papel este, que veio mudando, pela sua diminuição na 

produtividade, situação econômica precária consumo de medicamentos e moradia precária 

deixando o idoso numa situação de vulnerabilidade. 
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 Sua interação social ficou prejudicada, devido não ter uma vida profissional ativa, 

dificuldade de interagir com os jovens, perdas de interação, autonomia e perdas funcionais, 

ocasionando o isolamento dificultando com as novas tecnologias que vieram a ocasionar o 

isolamento em todos os aspectos.  

 Segundo Cabrillo e Cachafeiro (1992) nos convida a refletir com os estudos de 

Martins e Santos (2008) que o idoso não pode ser considerado uma despesa pública, a 

interação social e sua vida social ativa são primordiais para não ser uma carga para as 

gerações e muito menos para os cofres públicos. 

  Continua com Silvia (2001) que o idoso fica imobilizado, com dificuldade de interagir 

e adequar-se as novas tecnologias que limitam o acesso do idoso a seus direitos sociais 

básicos. Atualmente a pequena renda do idoso faz parte do orçamento para manter a família. 

Esse crescimento resultou em discussões direcionadas na área de política de saúde, 

social e previdenciário. Onde o envelhecimento é considerado uma problemática para os 

órgãos públicos. 

 Em que envelhecer de forma bem-sucedida vai depender de vários fatores e 

entendimento de cada um sobre o processo de envelhecimento e a velhice. 

Esse processo de envelhecimento é entendido por transformações orgânicas que 

provocam alterações células e teciduais, funcionais do sangue, declínio da imunidade e 

alterações moleculares de colágeno. Alterações que resultam na perda de capacidade 

funcional e como consequência a perda da autonomia. 

 A partir do entendimento dos autores Carvalho, Papaleo e Netto (2000) na 

organização de Mafra (2011), a partir desse processo de envelhecimento é gerada uma relação 

de dependência que afeta a interação social, principalmente dentro do âmbito familiar. A 

autonomia deve ser praticada pelo idoso para que a sua capacidade de decisão e de comando 

seja mantida, mesmo quando ele se encontra em situação de dependência.  

              Segundo Zimerman (2000) o ambiente familiar exerce um papel fundamental no 

comportamento, pois o idoso vai reagindo, ao aspecto do ambiente que a família oferece, 

sendo saudável com as funções de todos, papeis e posições e suas diferenças, o respeito mútuo 

possibilita o crescimento de todos, que convivem nesse ambiente saudável. Ao contrário 

disso, em que o ambiente não coopera para o crescimento onde a falta de respeito, 

desarmonia, falta de limites, o relacionamento é carregado de frustrações gerando indivíduos 

deprimidos, agressivos, acuados, isolados socialmente e com medo de cometer erros e ser 

punidos.  
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Conforme Leite (1995) com sua contribuição na pesquisa de Mendes (2005) afirma 

que dentro dos tipos de ambiente inclui-se também, a família que exerce o excesso de cuidado 

pelo idoso, que não prática nenhuma tarefa, que na maioria das vezes poderia fazer algo, 

deixando inteiramente dependente. 

De acordo com Whitaker (2010), o Estatuto do Idoso publicado em 2003 tem como 

objetivo preservar os direitos como também transformar o olhar preconceituoso que a 

sociedade tem com relação ao idoso e todo o processo de envelhecimento. Uma sociedade que 

precisa ser informada e orientada sobre a questão do envelhecimento, buscando refletir, ter 

um novo olhar e mudanças de atitude em relação ao envelhecimento. 

Neste sentido, Estatuto do Idoso surge como um documento para tratar de todas as 

questões que de atenção a pessoa idosa de maneira rígida e oficial, composto por políticos do 

poder público responsável por sancioná-lo, com o objetivo de auxiliar as competências legais 

referentes à política social para população de idosos e servindo de respaldo para direcionar as 

instituições e profissionais, que prestam algum tipo de serviço ou assistência para as pessoas 

idosas. Divide-se em: Direitos Fundamentais, as Medidas de proteção, a Política de 

Atendimento ao Idoso, Acesso a Justiça e os crimes contra idosos e outras subdivisões que 

colaboram para com as políticas públicas de atenção ao idoso. 

Seu perfil é social com a participação de todos os Ministérios, destacando o Ministério 

da Saúde, do Trabalho, da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a fome, Ministério da Justiça dentre outros. Os conselhos Nacionais, Estaduais, do 

Distrito Federal e Municipal foram fundamentais para o cumprimento das propostas do 

Estatuto do Idoso. 

No capitulo I com o título dos Direitos Fundamentais relata as questões referente à 

saúde e promoção de saúde das pessoas idosas. 

No capitulo IV relata o direito a Saúde com a proposta de assegurar a atenção à saúde 

sem limitações de maneira integral como propõe a política do SUS, onde se oferece uma 

assistência de caráter descentralizada, hierarquizada e regionalizada obedecendo todas as 

regras da gestão de saúde do país12.  

 E ainda relacionado à saúde foi publicada uma portaria de Nº2206, que institui um 

grupo com diversos ministérios, representantes dos conselhos Estaduais e Municipais, 

secretários de saúde para produzir planos de ações que seguindo com referencial o Estatuto do 

                                                             
 
2BRASIL, Lei n° 10,741. Diário Oficial da União, 2003 apud CAMARGOS, N. C; MENDONÇA, A. C.; 

VIANA, B. M. E, 2006). 
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Idoso, na questão do Idoso com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a 

Associação Nacional de Gerontologia3.  

No Brasil, a legislação procurou assegurar algumas estratégias relacionadas à saúde 

com a Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994 - Política Nacional do idoso que propõem em 

assegurar os direitos sociais e promover a autonomia integração e participação do idoso na 

sociedade com órgãos que dê a garantia de assistência a saúde com base no atendimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a importância das consequências ocasionadas 

pelo envelhecimento populacional do país4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3(BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria n°2206 do Gabinete do Ministro da Saúde, Diário Oficial da 

União,2003). 
4BRASIL, 2003 apud CRUZ, T..D; CAETANO, C.V.; LEITE, G.C.I, 2010. 
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“Aprendi um homem só tem o direito de olhar o outro de cima para baixo para ajudá-lo a 

levantar-se.” 

JhonnyWelch 
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CAPÍTULO II  

O OBJETIVO DA TAREFA DE CUIDAR 

 

2.1- O conceito teórico do “ato de cuidar” 

 

No início desse capítulo comento sobre a crise5 gerada pelo descuido da humanidade, 

onde Leonardo Boff (1999) em seu livro comenta que cuidar é uma atitude que vai além do 

momento de atenção, de zelo e desvelo. Que implica ter ocupação, preocupação, 

responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro. Onde temos várias atitudes em vários 

campos de nossas vidas como: pessoal, social, material e espiritual dentre outros. Áreas que 

nos movem a ter compromisso, preocupação e apreço com o outro. 

Diante das mudanças ocorridas, em relação ao perfil demográfico e populacional surge 

dentre todas as estratégias, a função de cuidador de idoso, seja ele formal ou informal é aquele 

que fica com toda a implicação mencionada acima para realizar as tarefas do cuidar de um 

idoso e alcançar o objetivo de oferecer bem-estar ao idoso.  

  Albuquerque (2001) mencionado na obra de Mafra (2011), que o ”cuidar” faz parte da 

essência das ações de um ser humano e para este que vai cuidar de idoso a preocupação com 

essa ação cuidar é fundamental para o êxito dessa função e não fique meramente em mais uma 

tarefa ou atividade. E sim possuir valores como: respeito, sacralidade, reciprocidade e 

complementaridade. 

 Já Lebrão e Duarte (2006) contribui no mesmo estudo que o ato de cuidar é uma ação 

encontrada em várias culturas e analisando essa expressão cuidar, acabou por considerar à 

família como a principal agente, desta função. Compreendendo que é na família que esse ato é 

realizado de forma mais eficiente, principalmente quando se trata de um idoso, pois a mesma 

segue com toda a responsabilidade de decidir sobre o cuidado com o seu membro familiar. Ou 

até mesmo repassando essa função a outro indivíduo mais capacitado, devido a alguma 

impossibilidade ou dificuldade de realizar o cuidar. 

                                                             
5  Segundo Leonardo Boff (1999), a crise generalizada que afeta a humanidade se revela pelo descuido e pela 

falta de cuidado com que se tratam realidades importantes da vida: milhões e milhões de crianças condenadas a 

trabalhar como adultos, aposentados, idosos, a alimentação básica, saúde pública e a Educação mínima. E para 

sair desta crise (...) deve nascer algo essencial do ser humano (...) É próprio do ser humano colocar cuidado em 

tudo em faz. Senão colocar cuidado, as coisas se desmantelam e desaparecem. 
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 O cuidado é uma prática recente em nossa história, uma atividade que vai para além 

das necessidades de um ser humano, no momento que se encontra doente ou não. 

 Estudos de Duarte, Lebrão e Lima (2005) nos revelam em Mafra (2011) sobre a 

dependência acelerada está relacionada à impossibilidade que a família tem de acompanhar o 

idoso nos cuidados diários. E a demanda de acompanhantes em residência, cresce e colabora 

para que o idoso se torne dependente, quando deixa de realizar tarefas simples com o seu 

próprio cuidado pessoal e sua sobrevivência.  

 Esse ato está implicado segundo Assis (2010) na mesma pesquisa, em uma relação de 

obrigação e responsabilidade com o seu parente que precisa de cuidados, que envolvem 

relações de intimidade, proximidade, empatia e ligação afetiva, onde geralmente encontramos 

em algum parente, que poderá desempenhar o papel de cuidador. Papel que se tornou uma 

norma na sociedade pelas influências de eventos sócio-culturais. E essa norma imposta gera 

um sentimento de dever moral e gratidão, para se evitar o sentimento de culpa.  

 A tarefa de cuidar no entendimento de Neri (1993) no estudo científico de Mafra 

(2011) revela que, sendo bem desempenhada pode trazer reconhecimento, satisfação, melhora 

na autoestima e realização pessoal. Nesse contexto se refletirmos é o que se espera da 

instituição familiar, ao realizar o cuidado com seu idoso. Contudo, não sabemos como a 

família faz para cuidar do mesmo. Quem e como se ajusta para atender essa demanda? Qual o 

membro a ficar com essa responsabilidade? As respostas para tais perguntas estão em estudos 

que revelam a participação única ou coletiva de filho (a) e ou neto (a) nessa atividade. 

 Visto que, existem diferentes tipos de procedimentos para se exercer o “ato de cuidar”, 

podendo exigir esforço físico e mental. Ao ser realizado por uma única pessoa ou não, com 

ajuda de terceiros ou de equipamentos específicos. Considerando que, existem tipos de tarefas 

específicas, das que são realizadas diariamente. Com os cuidados pessoais e outras 

esporadicamente como acompanhá-lo numa consulta médica. Atividades que geram conflitos 

de papéis entre família e cuidador.  

 Continuando com mesmo entendimento relacionado às condições de vida e saúde do 

idoso verificaram a falta de autonomia entre família e o profissional para decidir, quando e 

quem irá realizar as atividades básicas do cotidiano do idoso são frequentes. E quando, ocorre 

esse conflito as partes envolvidas no cuidar e o idoso sofre consequências negativas, 

principalmente na qualidade do cuidado e bem-estar do indivíduo a ser cuidado. 
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 Essa situação é manejada, segundo Vieira (1996) quando a família e o cuidador 

recebem apoio formal ou informal que incluem conhecimentos, habilidades e estratégias de 

enfrentamento para cuidar até mesmo em situações de estresse, na busca do controle 

emocional, religiosidade, a história do relacionamento com o idoso e a forma de encarar 

desafios e situações novas. 

 Questões como estas ocorrem no cuidado em domicilio, que exige uma atenção maior 

ao idoso que precisa fazer o exercício da autonomia, ser inserido na dinâmica familiar e social 

e ter afirmação de suas escolhas quando ainda se tem lucidez. 

 No discurso de Born (2008), prioriza-se o objetivo principal das políticas públicas e da 

família que é o cuidado com saúde e assistência, visando um novo olhar de bem-estar e 

revalorização do ambiente familiar, acabando com a visão de isolamento. 

 

2.2 Associando as duas funções trabalho e cuidado 

 

 Na obra “Saber Cuidar” de Boff (1999) o trabalho além de transformar a vida do 

homem, ele mantém a sua sobrevivência por meio do resultado de seu trabalho. E através 

desse resultado, o indivíduo faz planos pessoais, como também adquire conhecimento e 

aprimora as suas habilidades. 

O resultado desse trabalho gera acúmulo de capital, instigado pelo meio de produção 

capitalista, o indivíduo perde o valor da sua existência, situação que põe lado a lado dois 

donos do capital e força de trabalho. A força do trabalho passou a ser comercializada como 

uma mercadoria com um valor de troca. 

O estar no mundo ocidental nos dias atuais é interagir com a natureza, existir e 

construir a própria identidade através dessa interação e do trabalho. 

De acordo, com Leonardo Boff (1999) o ser humano tem dois modos de ser no mundo 

pelo trabalho e pelo cuidado. O modo de ser no mundo pelo trabalho ocorre através da 

interação com a natureza, conhecendo todo o processo da natureza. Construindo e adaptando 

o seu habitat ao seu desejo, tendo sempre uma troca de informação com a natureza. 
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E com o trabalho o homem constituiu as culturas e a transformação da natureza para 

algo que venha favorecer a sua vida e sobrevivência, dominando a natureza a serviço dos seus 

interesses pessoais e coletivos. 

O modo de ser no mundo pelo cuidado, o ser humano perde o interesse pela natureza e 

os objetos que ela o oferece, numa relação sujeito-sujeito, o modo de ser pelo trabalho, existe 

a produtividade na interação com a natureza (sujeito-objeto). 

O sujeito é internalizado de valores, crenças, símbolos que revelam a sua realidade e 

na natureza também é transmitido mensagens de grandeza, beleza e força que acarretam numa 

interação, numa troca de sentidos. O cuidado permite ao ser humano a dar valor e importância 

para as coisas, tendo mais respeito, reciprocidade, sacralidade e complementaridade. 

É um modo que ocorre às resistências em que se precisam ter paciência e perseverança 

para superá-las. Onde o amor com a convivência, o prazer de está junto ao outro prevalece, 

eliminando qualquer comportamento de agressividade. 

 

2.3- A Regulamentação da Função de Cuidador de Idoso  

 

 O cuidador é definido como a pessoa diretamente responsável pelos cuidados do 

paciente. Quem fica com as tarefas diárias de higiene pessoal, alimentação, medicação e 

acompanhamento ao profissional de saúde. Este sofre com a sobrecarga das atividades e 

responsabilidades acrescidas, ao longo da evolução da doença do paciente e como 

consequências, restrições em relação à vida social deste, profissional.  

 Enfatiza Figuereido (2013) diante, da necessidade de algumas famílias tem de cuidar 

de seus idosos, com pouco preparo e responsabilidade de oferecer ao idoso, um cuidado digno 

de bem-estar e de saúde, de acordo com a demanda dessa procura deu-se, a especialização e 

preparo desse profissional, que realiza várias atividades relacionadas ao cuidar e contribuindo 

para a qualidade de um serviço que deve ser valorizado, regularizado com direitos a um 

salário cabível a todas as funções realizada pelo cuidador. 
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 De acordo com as pesquisas de Figueiredo e Moser (2013) o Ministério da Saúde, a 

partir da Portaria nº 2.029, de 24 de agosto de 2011, baseado, no Sistema Único de Saúde6 

(SUS), a Atenção Domiciliar surge como uma opção de cuidado, sendo no ambiente 

domiciliar, afirmando a produção de desinstitucionalização do cuidado e transferindo a 

responsabilidade para família. A Atenção Domiciliar problematiza a racionalização de 

recursos, valoriza a redução de custo na substituição de uma internação hospitalar. 

E segundo a Portaria de nº963/2013 redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS 

e conforme o art. 5º adota o modelo de atenção centrado no trabalho de equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares, estimulando a participação ativa dos profissionais de 

saúde fazendo, com que as equipes participem da realidade social da família, da rotina, 

valores e costumes culturais, inseridas naquela família. A equipe de atenção domiciliar tem 

seu diferencial, no que se trata de relacionamento com o paciente em ambiente familiar.  

O Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Atenção a Saúde, elaborou um Guia 

Prático do Cuidador, que orienta sobre cuidado com pessoas de modo geral como: crianças, 

jovens, adultos ou idosos, direcionados aos cuidados de saúde. Guia Prático que classifica 

duas categorias como: o cuidador informal e o formal. 

 E a definição dessa categoria e apresentada por Born (2008 p.54-55) na pesquisa de 

Figueiredo e Moser (2013) sendo o Cuidador Informal: aquele que cuida do idoso sem 

vínculo empregatício, sem receber pagamento é escolhido entre os familiares, membro da 

família, o que tem maior disponibilidade, vínculo com a pessoa idosa e um bom 

relacionamento familiar. Esse escolhido, também pode ser aquele sem laços parentesco um 

amigo (a) ou vizinho (a). 

Cuidador Formal: este sim é aquele recebeu treinamento específico da área de saúde, 

sendo remunerado e com vínculo contratual. Exercendo sua função não somente no domicílio 

do idoso como em Instituições para acolhimento ao idoso e Hospitais.  

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos – Subsecretaria de Promoção e Defesa 

dos Direitos Humanos, com o objetivo de diminuir a violência e maus tratos contra idoso. 

Constituiu-se o Manual do Cuidador da pessoa idosa. Capacitando-o através de cursos, 

treinamentos nas atividades diárias, esclarecimento no processo de saúde e doença, colocando  

                                                             
6 Lei 8080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação a saúde, organização e 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
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este, como facilitador na interação idoso- família- sociedade. Colaborando, para a formação 

do cuidador e oferecendo condições para exercer sua função, com competência e qualidade na 

vida das pessoas idosas. 

Profissão que é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (M.T.E) desde 

2003, através da Classificação Brasileira de Ocupações. 

E partindo pelo entendimento de Born (2008) na sua colaboração em pesquisa de 

Figueiredo e Moser (2013) nos relata que o cuidador de idoso obtiveram algumas conquistas 

interessantes para a categoria, sendo que os seus direitos trabalhistas ainda passa por muitas 

discursões e que enquanto a legislação não regulamenta a profissão os seus direitos não são 

garantidos e tendo que o próprio profissional avaliar o acordo ou proposta que complemente 

melhor com as suas atividades. 

Figueiredo e Moser (2013) em seus estudos menciona o Projeto de Lei nº284 de 2011, 

de autoria do Senador Waldemir Moka do PMDB, organiza e define as competências e perfil 

desse profissional tais como: deverá ser maior de 18 anos, Ensino Fundamental concluído, 

curso de cuidador de pessoas com reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC), 

sendo que esse curso não será exigido pelo profissional que se encontra no mercado de 

trabalho ha pelo menos dois anos em atividade. Além das competências define a instituição de 

longa permanência para idosos. 
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“Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso.” 

Albert Eisntein 
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CAPÍTULO III  

O CAPITALISMO CONDUZINDO A FUNÇÃO DE TRABALHO E CUIDADO 

 

3.1- A valorização do trabalho e a perda da essência do cuidado. 

 

 Segundo Leonardo Boff (1999) a humanidade deve colocar limites na questão da 

produtividade para que o trabalho não se torne agressivo com o homem, a natureza e todo 

processo de equilíbrio da Terra. A produtividade gera disputa de classes. 

 E assim, pensando nessa disputa, temos a luta do cuidador de idosos pela 

regulamentação de uma profissão que exige especificação e qualificação para exercer a 

função, no qual não é considerado empregado doméstico por trabalhar em domicilio. Luta 

para assegurar seus direitos trabalhistas e afirmação desse profissional dentro da categoria da 

área da saúde. 

 Leonardo Boff (1999) aponta-nos para pensar que trabalho não pode ser visto como 

algo exclusivo e de urgência ou indispensável ao ser humano. Atualmente, o ser humano só é 

valorizado pelo trabalho que é vendido e explorado, através da sua produtividade e consumo. 

Em que colocar o cuidado em foco não significa deixar de trabalhar e sim renunciar ao 

processo de dominação que vai em direção de produzir um objeto desvinculado da 

subjetividade humana, colocando limites à obsessão pela perfeição, derrubando a 

racionalidade fria dando lugar ao cuidado, que valoriza o respeito por todas as coisas nos 

cercam, com o interesse pelo coletivo de um modo geral na sociedade prevalecendo as 

questões humanas. E através do cuidado de si7 mesmo que o ser humano passa entender, a 

razão do trabalho em sua vida. Podemos entender então o cuidado de si como uma direção 

ética de cuidado? 

Segundo Leonardo Boff (1999) entendemos que a lógica do trabalho no capitalismo é 

a valorização do capital e que essa valorização não compete a todos, demanda que 

desqualifica o trabalhador. E de acordo, com o crescimento da procura ou demanda 

apresentada o profissional tende a se qualificar mais para executar a função da sua profissão 

com mais competência. 

                                                             
7 Segundo Foucault (1988) no entendimento de Bub; Medrano; Silva et al (2006), “cuidado de si mesmo” são 

práticas do cuidado de si que parte de um princípio do bem em direção a si mesmo sendo internalizado no 

próprio sujeito, práticas que estão relacionadas com a verdade, saber e ação. 
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 A natureza do trabalho do profissional de saúde é de natureza não-material, pois não é 

possível separar o cuidador do seu paciente, numa relação de sujeito-sujeito. Limitando o 

modo capitalista que impõe pelo convencimento, força e a própria exploração. Como se 

observa o cuidador de idoso geralmente é um trabalhador autônomo que cobra pelo seu 

serviço prestado, sendo aquele que faz toda a gestão organizacional como os dias a serem 

trabalhados, remuneração, horário, qualificando-se e tornando o seu trabalho prazeroso. 

 Essa organização da função e o relacionamento deste, profissional geram muitas 

questões referentes ao ato de cuidar que implica o indivíduo ter compromisso com outro, 

vínculo afetivo e reciprocidade sentimentos que o envolve em contraponto ao que o 

capitalismo impõe a troca do seu trabalho, desvalorizando o indivíduo e valorizando o capital, 

o material. 

 Na perspectiva de Marx (1963) em contribuição ao trabalho publicado por Pires 

(2005), a valorização do profissional de saúde na atualidade é aquele que é especializado, 

tecnicamente competente, alienado com o processo de atividade do cuidar e frágil frente a 

políticas.  

 O modelo de assistência à saúde é baseada através de aprimoramento tecnológico, 

medicalização como solução dos problemas sociais que geram custos. Todo investimento em 

saúde privilegia o capital (o retorno). E a ação só será transformada, quando o sentido de troca 

do capitalismo não estiver presente. Em verdade que nas sociedades capitalista a saúde é 

organizada, produzida em modo de desigualdade. 

 E a perda da essência da função do seu trabalho que é cuidar, se torna “a escravização 

do homem ao objeto” como perda de sua realidade, desintegração da essência genérica 

humana. 

  De acordo com o autor Holloway (2003) na mesma publicação acima, o cuidador 

muda o foco da relação sujeito-sujeito para sujeito-objeto, no qual o capitalismo se apropria 

desse objeto, como um capital. E essa mudança de direcionamento do sentido das ações 

praticadas no seu trabalho é abordada por Holloway como alienação do trabalho na 

transformação do poder-fazer em poder-sobre, seguindo a lógica o capitalismo que é baseada 

na não propriedade das pessoas e sim do fato.  

 Já por Marx (1963) como alienação ou ruptura do homem em relação ao seu objeto de 

trabalho. 
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 Segundo Holloway (2003) o capitalismo explora o potencial criativo do homem que 

produz para acumular, seja qual for o produto uma coisa ou fazer algo tudo se torna 

comercializável. E recuperar a subjetividade desse sujeito e finaliza que o cuidar não pode ser 

realizado de forma mecânica através de normas, rotinas e técnicas. E como efeito disso o 

cuidado torna-se institucionalizado, priorizando a tutela, valoriza a perda de autonomia em 

prol do capital, onde a subjetividade perde o seu valor, ações de assistências tornam-se 

injustas e desiguais, baseadas na política de saúde capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS... OU INICIAIS 

 

Para a conclusão desse estudo não podemos deixar de considerar todo o percurso da 

construção da presente pesquisa que se iniciou, com a hipótese de aprofundar na figura do 

cuidador familiar que acompanha o idoso com a doença Alzheimer, com foco na questão do 

impacto da doença no cuidador. 

 Contudo, através do levantamento de artigos relacionados ao assunto deparei-me que a 

maioria apontava a relação família - idoso com Alzheimer, no sentido dinâmico da doença 

não no lugar de cuidado com idoso. Nesse mesmo passo percebi que a regulamentação do 

cuidador, insistia em me instigar a procurar a olhar com mais afinco para essa questão. E 

diante disso, ficaram os questionamentos sobre o cuidador profissional: que apoio este recebe 

para encarar a sobrecarga que obtém pelas ações que realiza para cuidar do idoso? 

 O profissional cuidador recentemente luta para regulamentar a sua função. Este 

trabalho aponta a importância desse movimento profissional, visto que na atenção domiciliar 

equipes multiprofissionais regulamentadas, e tecnicamente reconhecidas pela sociedade, 

participam das dinâmicas das famílias e os cuidadores ficam a margem das deliberações do 

cuidado. Então por que a regulamentação profissional do cuidador de idosos ainda não foi 

aprovada? 

 O Estado comporta várias direções de cuidado, de promoção e de prevenção em 

saúde. Nesse sentido, temos um redimensionamento das instituições hospitalares, onde as 

internações vem perdendo sua característica social, e fortalecendo, cada vez mais,  as questões 

clínicas-orgânicas. Neste sentido, a regulamentação da profissão de cuidador não destoa desse 

processo de redimensionamento da saúde. Isso se evidencia com maior clareza no cuidado 

com pessoas idosas portadoras de Alzheimer, onde a internação clínica-hospitalar não se 

justifica, contudo a necessidade de auxílio para as Atividades de Vida Diária aumentam 

cotidianamente. 

 O profissional a que me refiro nesse estudo passou a ser solicitado devido ao 

envelhecimento populacional. Entrando para o mercado de trabalho, com exigência de 

capacitação para esta função de cuidar. 
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 Uma função, que segundo Leonardo Boff (1999) faz parte da essência humana. Nesse 

sentido, o cuidador deve preservar essa “essência” do cuidar implicando o respeito, 

responsabilidade, envolvimento e preocupação com o outro e vê-lo como um humano. 

Levando esse cuidado para todas as áreas de nossa vida. Estaríamos nós pleiteando a 

regulamentação de uma profissão sem lastro técnico? Como isso é possível no mundo de hoje 

onde o tecnicismo é priorizado no mundo do trabalho? Como formar profissionais com uma 

função pautada mais em uma ética do que numa técnica? 

 Mesmo com os apontamentos feitos, é importante afirmar que existem cuidadores de 

idosos impregnados pela troca na comercialização de sua função. Não podemos generalizar 

em afirmar que todos os cuidadores formais trabalhem, somente pela troca e não exerça a sua 

função com humanidade e cuidado. Podemos ver isso através do crescimento das denúncias 

de violência e maus tratos por parte de cuidadores de idosos domiciliares. Este profissional 

cuidador também é produzido nesse mundo capitalista. 

Diante disso, a regulamentação da profissão de cuidador não se apresenta como uma 

solução que garanta, em si, a qualidade do serviço prestado. Contudo, se torna importante no 

sentido de afirmar outras necessidades não tecnicistas no cuidado com idosos portadores de 

Alzheimer. E para tanto, pensar a valorização desse profissional que também promove saúde 

para além dos cursos de formações, especializações de viés tecnicistas, e, sim,  pela atitude do 

princípio da reciprocidade ao outro numa relação sujeito-sujeito. 

Daí a intenção desse estudo de não finalizar e sim iniciar pensamentos voltados para 

essa categoria que exerce a função cuidar dentro de uma ética humana que contribui muito 

para o revivamento, recomeço ou adequação do idoso no processo de envelhecimento, que 

precisa não somente dos aparatos técnicos hospitalares como de um cuidado humanizado e 

ético. 
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