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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma das discussões realizadas na dissertação 
“Rememorando vidas: lembranças de velhos trabalhadores”, a importância da apropriação 
das lembranças de pessoas idosas pelos assistentes sociais que atuam em espaços sócio-
ocupacionais voltados à categoria idosa. Sob o referencial teórico-metodológico do 
materialismo histórico dialético, para compreender as ações facilitadoras ou estimulantes 
desenvolvidas ao resgate das lembranças dos idosos, foi realizada uma entrevista semi-
estruturada com a assistente social do Centro de Convivência do Idoso Lions Sobral de 
Franca/SP. Considera-se que o exercício profissional do assistente social contribui no 
resgate e valorização das experiências e saberes dos velhos.   

Palavras-chave: pessoas idosas; lembranças; exercício 
profissional; assistente social. 

ABSTRACT 

This article aims to present a dissertation of discussions at the "Remembering lives: 
memories of older workers," the importance of ownership of the memories of older people by 
social workers who work in socio-occupational areas geared to the elderly category. Under 
the theoretical and methodological framework of dialectical historical materialism, for to 
understand the enabling or stimulating actions taken to rescue the memories of the elderly, a 
semi-structured interview with the social worker at the Community Center for the Elderly 
Lions Sobral de France was held / SP. It is considered that the professional practice of social 
worker helps in the rescue and recovery of experiences and knowledge of the old. 

Keywords: elderly; souvenirs; professional practice; social 
worker. 

1. INTRODUÇÃO 
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A discussão apresentada é resultado da dissertação intitulada “Rememorando 

vidas: lembranças de velhos trabalhadores” defendida no mês de setembro de 2014, na 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP – Campus de Franca/SP. Essa 

pesquisa abordou a temática do envelhecimento humano com o objetivo de relatar 

memórias de velhos trabalhadores, possibilitando evidenciar a importância da valorização 

das narrativas de pessoas idosas na rememoração do seu passado. 

Estatísticas do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apontam que, no Brasil, em 2010, o percentual de pessoas com mais de 60 anos era 

de aproximadamente 11% da população geral. Esses dados revelam que o país segue, a 

passos largos, para o envelhecimento da população, pois projeções apontam que, em 2015, 

o Brasil será a sexta nação do mundo com o maior número de pessoas idosas, um 

contingente superior a 30 milhões, enquanto que a população mundial, em 2050, aproximará 

mais de 2 bilhões de pessoas idosas. 

  Essa realidade não é diferente em Franca/SP, cidade em que a pesquisa foi 

realizada, sendo que, em 2010, segundo o IBGE, a população com mais de 60 anos 

chegava a 11,4%, o que corresponde a 36.349 pessoas, do total de 318.640 habitantes do 

município. Estima-se que esses números venham a crescer, atingindo, no ano de 2020, um 

total de 59.557 pessoas idosas. Esses dados evidenciam que o envelhecimento 

populacional é um fato inevitável, o que aponta para a necessidade de a sociedade voltar-se 

com seus olhos e ouvidos àquela população crescente que, até agora, permanece invisível. 

Contudo, tendo em vista o crescimento da longevidade humana, chega-se a conclusão de 

que não basta às percentagens de pessoas idosas se elevarem na dimensão mundial, 

nacional e municipal se não levarem em consideração as condições de vida e de existência 

a essa sobrevida que está sendo concedida pela ciência, a partir dos avanços tecnológicos 

da medicina.  

Argumenta-se a respeito das vivências e experiências que as pessoas idosas 

receberam ao longo da história de vida. Destaca-se que, sem considerar a memória e a 

narrativa das pessoas com mais idade, bem como o diálogo entre as gerações, sérias 

dificuldades podem pairar na sociedade, na família e, sobretudo, no próprio sujeito que 

envelhece. Todavia, entende-se que não são apenas as pessoas idosas que possuem 

experiências que qualificam sua existência, em qualquer idade, o ser humano, seja ele 

criança, adolescente ou jovem, possui vivências e experiências significativas, contudo, 

refere-se aqui à importância do diálogo e do compartilhar das lembranças e da memória 
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experiência, do passado vivido das pessoas idosas, para que saberes não sejam perdidos, 

pois se acredita que, nessa fase da vida, as recordações se manifestam em águas serenas.  

Portanto, apresenta-se a discussão desenvolvida sobre a importância da 

apropriação das lembranças e narrativas de pessoas idosas por parte dos profissionais que 

atuam com essa população, em especial, a visão do assistente social.   

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. O exercício profissional do assistente social: contribuição no resgate e 
valorização das experiências e saberes dos velhos.   

  

Em um contexto historicamente específico, caracterizado pelo aumento do 

número de pessoas idosas, que a velhice passou a ser objeto de preocupação crescente 

nas sociedades capitalistas. Segundo Jacques Danzelot (1980, apud HADDAD, 1986): 

 

A partir do final do século XIX surgiu uma nova série de profissões: os assistentes 
sociais, os educadores especializados, os orientadores. Todas elas se reúnem em 
torno de uma bandeira comum: o trabalho social. Essas profissões encontram-se, 
atualmente, em plena expansão. [...] Não se vinculam a uma única instituição, mas, 
ao contrário, enxertam-se como apêndice nos aparelhos preexistentes; judiciário, 
assistencial, educativo. Disseminado numa multiplicidade de lugares de inserção, 
guardam sua unidade, não obstante, em função de seu domínio de intervenção, que 
assume os contornos das classes menos favorecidas. 

  

Há pouco tempo, os problemas da velhice sobrecarregavam a medicina, 

entretanto, com a inquietação dos aspectos emergentes do processo de envelhecimento, 

diversas áreas de atuação foram, e vem sendo cada vem mais, convocadas a debruçarem-

se sobre o assunto, já que aquele tem caráter multidisciplinar e perpassa por várias 

disciplinas e profissões, como por exemplo, áreas da saúde, da assistência social, da 

educação, da previdência, entre outras. É crucial destacar, porém, que, no momento em que 

os técnicos monopolizam o saber sobre a velhice, as pessoas idosas são as possuidoras 

desse saber enquanto ser histórico.  

 

Na medida em que os espaços de compartilhar narrativas vêm sendo suprimidos na 
sociedade contemporânea, é preciso criar espaços e situações em que as histórias 
possam emergir. É aí que a memória se exterioriza e passa a se articular às 
memórias de todos. (KESSEL, 2004).   
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Afirmado nessa concepção o Estatuto do Idoso (2003) no seu capítulo V,§ 2º, 

explicita que a pessoa idosa participarão de comemorações cívicas ou cultural, a fim de 

transmitir conhecimentos e vivências às demais gerações, de modo a preservar a memória e 

a identidade cultural.  

Nesse sentido é preciso criar condições e situações em que as histórias de vida 

possam emergir. Para Kessel (2004) projetos de memórias devem ser criados por 

profissionais que trabalham com a população que envelhece, para que experiências sejam 

compartilhadas, possibilitando articulações antes desconhecidas, da história de vida, 

concomitantemente, do desenvolvimento histórico da cidade, do bairro, dentre outras 

questões. Segundo o mesmo autor, tal iniciativa propicia às gerações, à própria pessoa 

idosa e aos profissionais, fazer descobertas e, principalmente, valorizar diferentes 

experiências, deixando de lado visões que supervalorizam o presente em detrimento do 

passado.  

Reconhecendo a importância de programas e atividades que resgatam a 

memória das pessoas idosas, perguntou-se à Assistente Social se há ações facilitadoras 

que estimulam o resgate das lembranças das pessoas idosas participantes do Centro de 

Convivência do Idoso Lions Sobral, a mesma respondeu: 

 

Sim. Em eventos e alguns passeios tentamos resgatar estas lembranças. Os idosos 
gostam muito de relatar sua história de vida. (ASSISTENTE SOCIAL). 

 

As lembranças guardadas pelas pessoas idosas constituem como produto de 

saberes. Muitas dessas recordações são reavivadas quando o sujeito está presente em 

lugares que carregam grande significado a ele, onde se vivenciou momentos marcantes, 

sendo eles bons ou não. Os passeios e eventos são grandes e importantes facilitadores da 

memória, pois aguçam o contar das experiências e trajetórias de vida das pessoas idosas. 

Deste modo, o simples fato de ter acesso à memória das pessoas de mais idade, segundo 

Kessel (2004), propicia o incremento à sua autoestima, já que adquirem uma imagem 

positiva de si mesmos por se constituírem como seres históricos.  

Promover a valorização da pessoa idosa como fonte de reposição da memória 

histórica, deve ser uma das inquietações dos programas e profissionais que atendem a 

população que envelhece, a fim de propiciar a reintegração e participação nos processos 

sociais (TEIXEIRA, 2008). 
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Os programas destinados às pessoas idosas vêm se preocupando em criar 

ambientes para que a experiência, a autonomia e a liberdade possam ser vividas 

coletivamente. Com encontros de discussão, o passado das pessoas de mais idade 

manifesta-se pela oralidade, o que as faz pensar o hoje pautado nas vivências do ontem, 

facilitando, assim, a troca de memórias entre os integrantes (DEBERT, 1999).  Desta 

maneira a Assistente Social do (CCI) Lions Sobral cita: 

 

Já foi trabalhado, mas não pelo Serviço Social. No próximo semestre iremos 
trabalhar nos encontros o tema sobre memória, arte e cultura e como são 08 grupos 
desenvolvidos, atingiremos cerca de 180 usuários com este assunto. Trabalharemos 
sobre a importância da memória na vida da pessoa idosa, serão propostas 
atividades práticas que envolvam rodas de conversas sobre histórias de vida e da 
comunidade, utilizando também recursos lúdicos e realização de oficinas artísticas e 
culturais. (ASSISTENTE SOCIAL). 

 

A questão da memória já foi trabalhada na instituição, mas será novamente 

desenvolvida, no segundo semestre de 2014, desta vez, pelo serviço social. Serão 

organizados grupos de pessoas idosas com o propósito de discutir a questão da memória, 

da arte e da cultura, nos quais recursos lúdicos, oficinas artísticas e culturais serão 

utilizados. Os grupos dar-se-ão por roda de conversa, que segundo Kessel (2004) propicia 

espaço de dizer, de dividir o que se pensa, se sente, se vive e se descobre. Assim, as 

memórias trazidas pelas pessoas idosas, antes confinadas, poderão ser partilhadas, 

combinadas a outras memórias e experiências.  

De acordo com Kessel (2004) é crucial pensar na construção de registros que 

preservem, ainda que em parte, as experiências trazidas pelos integrantes do grupo. Desta 

forma, deve-se planejar o registro das memórias trabalhadas pelos grupos como meio eficaz 

de guardar e socializar saberes, logo o resultado do produto advindo do registro passa a ter 

uma existência social. “É na elaboração dos produtos, que cada narrativa, cada vivência, 

cada memória ganha uma materialidade e uma existência enquanto história. A história em 

que a comunidade se reconhece e que, assim, tem força de ganhar os circuitos de 

socialização para além dos limites da própria comunidade.” 

É fundamental o assistente social aproximar-se da história de vida não só da 

pessoa idosa, mas de todos os usuários que atende, para que se tenha conhecimento da 

totalidade da realidade em que o sujeito se deu, de modo a pensar em práticas efetivas de 

atuação. Segundo Martinelli (1999), muitas vezes, a atividade do Serviço Social baseia-se 
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em informações do momento, desatentando-se às informações sobre o modo de vida e as 

experiências das pessoas.    

 

[...] em nossa atividade no Serviço Social, quantas vezes fazemos uma visita 
domiciliar de onde voltamos com informações sobre as condições de moradia, sobre 
quantas pessoas vivem na casa quanto ganham, mas não temos nenhuma 
informação sobre o modo de vida das pessoas, não sabemos como vivem a sua 
vida, quais suas experiências sociais e que significado atribuem a isso. Assim, vão 
se instituindo verdadeiras lacunas no processo de conhecimento e os dados obtidos 
acabam não sendo geradores dos avanços da prática que se esperava. 
(MARTINELLI, 1999). 

 

    Assim, o profissional de serviço social que atua com pessoas idosas deve 

considerá-las sujeitos que possuem uma história de vida e têm um posicionamento do 

presente e do futuro pautado no passado, vendo-as como ser composto de relações, 

marcado por vínculos familiares, pela inserção passada no mundo do trabalho, por valores 

culturais, ou seja, considerá-las na sua totalidade. Segundo Iamamoto (2009 apud PAIVA, 

2014), coloca-se em nível de exigência, cada vez mais urgente “[...] um profissional 

culturalmente versado e politicamente atento ao tempo histórico; atento para decifrar o não 

dito, os dilemas implícitos no ordenamento epidérmico do discurso autorizado pelo poder.” 

Perante esse pensamento, a assistente social foi indagada a respeito da 

importância do resgate da memória das pessoas idosas para a ação profissional: 

 

Acredito que somos resultado do que vivemos e que estamos em constante 
mudança. Para a atuação profissional devemos levar em consideração a totalidade 
da vida destas pessoas e em qual contexto histórico, social e econômico elas 
viveram e vivem. (ASSISTENTE SOCIAL). 

 

A afirmação de que o estímulo e o resgate da memória é significativo na atuação 

profissional, faz com que a assistente social do (CCI) Lions Sobral considere a pessoa idosa 

em sua totalidade, atentando ao contexto histórico, social e econômico que perdurou e 

perdura na vivência daquelas pessoas de mais idade. Deste modo, entender a problemática 

do envelhecimento na perspectiva da totalidade social, segundo Paiva (2014) “[...] é romper 

com concepção que legitimam a segregação e a estigmatização da velhice.” No entanto, é 

fundamental destacar que não é permitido, por uma rememoração de história de vida, fazer 

generalizações ou conclusões, visto que cada pessoa passou por momentos, espaços e 

tempos distintos e, portanto, apropriou-se de experiências diferentes (ROJAS, 1999). 
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O compromisso profissional de ser assistente social, segundo Costa (2007), 

aumenta as responsabilidades para com o segmento da população idosa, embora seja um 

compromisso profissional ético-político valorizar o ser humano em todas as fases da vida. 

Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) (Lei n. 8.742, de dezembro de 1993) 

“[...] a assistência social tem por um dos objetivos, a proteção à família, à maternidade, à 

infância à adolescência e à velhice”, ou seja, respeitar a dignidade do cidadão é também 

buscar estratégias de enfrentamento e lutar contra qualquer tipo de preconceito ou exclusão, 

para que as pessoas idosas tenham condições de enfrentar, com autonomia, as dificuldades 

impostas pelo atual sistema. 

Mediante esse panorama, o assistente social, profissional que atua com os 

grupos marginalizados, sendo um deles o da pessoa idosa, busca, em conjunto, a mudança 

social daqueles cuja voz não se faz ouvir. Haddad (1986) afirma que a pessoa idosa 

constitui-se agente transformador justaposto ao auxílio de profissionais comprometidos: 

 

Os idosos precisam acreditar em suas forças. [...] Isso, sem desprezar a ajuda de 
aliados sinceros, como os especialistas, as instituições e até os políticos. Só que 
esses aliados não devem sair dos limites de meros auxiliares desse processo de 
conscientização. Isso levará o idoso a redescobrir sua verdadeira identidade, a 
assumir-se como pessoa, coisa imprescindível para a sua produtividade social. [...] 
Ouvimos às vezes que temos de lutar pelos idosos porque eles não têm braços. Eles 
têm braços, sim. A sociedade é que amarra seus braços através de um ajuda 
meramente assistencialista. Em lugar de se lutar pelos idosos, devemos fazer com 
que eles próprios lutem para resolver seus problemas. (FERRARI, 1984 apud 
HADDAD, 1986).   

  

Deste modo, espera-se da pessoa idosa a iniciativa em traçar um caminho de 

conquistas, para tanto, deve-se contar com o apoio de aliados sinceros, sendo um deles o 

Assistente Social. Assim, são aqueles de mais idade os protagonistas por agir em conjunto 

dos profissionais, para que juntos criem condições reais de existência social dos homens, 

levando em consideração o diálogo mútuo de saberes.  

 

2.2. Metodologia: o trilhar da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada no primeiro Centro de Convivência do Idoso (CCI) do 

município de Franca/SP, nomeado de Centro de Convivência do Idoso Lions Sobral 

(inaugurado em 03/08/2009). O universo escolhido deu-se pelo fato de ser um espaço que 

propicia às pessoas idosas lazer, troca de experiências e, consequentement, lembranças e 
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recordações do período de trabalho ; por possuir Assistente Social no quadro profissional e 

por demostrar, desde o início, interesse em participar da pesquisa.  

“A reflexão sobre a realidade já é um diálogo com a teoria e já traz as 

indagações de como se vai fazer a pesquisa e como vai ser o método de investigação.” 

(BAPTISTA, 1999). Logo, a pesquisa fundamentou-se sob o teórico-metodológico do 

materialismo histórico dialético, proposto por Karl Marx, de abordagem da realidade.  

Segundo Triviños (2011) o materialismo histórico dialético “[...] é a ciência filosófica do 

marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua 

evolução histórica e da prática social entre os homens, no desenvolvimento da 

humanidade.”  

Foi realizada a entrevista com a Assistente Social do Centro de Convivência do 

Idoso Lions Clube Sobral, a fim de pensar a contribuição do Serviço Social na valorização e 

apropriação da memória das pessoas idosas para a atuação profissional. Para tal, utilizou-

se a entrevista semi-estruturada que, segundo Minayo (2012), é uma organização que 

combina perguntas abertas e fechadas, em que o entrevistado tem a possibilidade de 

transcorrer sobre o tema em questão. Deste modo, procurou-se compreender se houve 

ações facilitadoras ou estimulantes voltadas ao resgate de lembranças dos idosos 

participantes da instituição e a atuação do profissional deste contexto. Logo, após a 

gravação da entrevista da assistente social foi feita a transcrição completa da fala. 

A fim de trazer à tona a fala do profissional de Serviço Social, buscou-se, na 

abordagem qualitativa, o contato direto com o sujeito da pesquisa. “Se queremos conhecer 

modos de vida, temos que conhecer as pessoas. Esse é o motivo pelo qual as pesquisas 

qualitativas privilegiam o uso de uma abordagem, em que o contato do pesquisador com o 

sujeito é importante.” (MARTINELLI, 1999). 

O estudo obedeceu todos os procedimentos éticos, sendo mantido o anonimato 

do participante, a confidencialidade das informações, e a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP) Campus de Franca e, o resultado obtido com a pesquisa foi 

disponibilizado à instituição Centro de Convivência do Idoso Lions Clube Sobral, conforme a 

ética em pesquisa propõe. Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
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2.3. O universo da pesquisa: o Centro de Convivência do Idoso (CCI) Lions Sobral 

 

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) Lions Sobral, situado na região Norte de 

Franca/SP, foi o primeiro Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do 

Serviço de Proteção Social Básica para pessoas idosas. Esta região do município possui a 

maior concentração populacional e o maior número de domicílios com indicadores de alta 

vulnerabilidade. 

Segundo o Decreto n. 1.948, de 3 de julho de 1996, que regulamenta a Lei 8.842 

(PNI), no seu Art. 4º, inciso I, Centro de Convivência é o “[...] local destinado à permanência 

diurna do idoso, onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, 

culturais, associativas e de educação para a cidadania”, ou seja, ele é uma modalidade não 

asilar de atendimento, objetivando a socialização da pessoa idosa. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais1 (Resolução 

CNAS n. 109/2009) os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) são : 

 

[...] serviços realizados em grupos, organizados a partir de percursos, de modo a 
garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de 
vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência 
de situação de risco social. Forma de intervenção planejada que cria situações 
desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas 
histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. (BRASIL, 
2009). 

 

O (SCFV) organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, 

desenvolver a identidade e o sentimento de pertença, fortalecer os vínculos familiares e 

incentivar a convivência comunitária. Possui caráter preventivo, pautado na afirmação de 

direitos e expansão de potencialidades e capacidades, para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social. Prevê também o desenvolvimento de ações intergeracionais e 

heterogeneidade na composição dos grupos. 

 Percebe-se que a Tipificação Nacional de Serviços Sociassistencias trouxe ao 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincúlos para as pessoas idosas a valorização 

das experiências vividas, de acordo com o ciclo de vida de cada sujeito e estimulou a  

                                                           
1
  A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias (Resolução n. 109/2009) é organizada por nível de complexidade do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS): Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade.  
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construção e reconstrução das histórias de vida individual e coletiva com apoio a ações 

intergeracionais. Além dos objetivos gerais do (SCFV), a Tipificação Nacional de Serviços 

Sociassistencias define a valorização das experiências como um  dos seguintes objetivos 

específicos para os serviços com pessoas idosas: 

Os (SCFV) para pessoas idosas poderão ser ofertados em Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS), em Centro de Convivência do Idoso, como é o caso do Centro 

de Convivência Lions Sobral, ou em outra unidade pública ou entidade assistencial inscrita no 

Conselho de Assistência Social do Município ou do Distrito Federal e que estejam na área de 

abrangência do (CRAS) e a ele referenciados. 

No ano de 2014, ano que a pesquisa ocorreu, o CCI Lions Sobral atendia 287 

pessoas idosas, contudo a meta aprovada pelo poder público Municipal era o subsidio para o 

atendimento de 200 usuários e os 87 eram subsidiados por orçamento próprio da Instituição 

do Lions. Assim, seguindo o reordenamento, a identificação dos usuários passou a ser 

realizada, no ano de 2014, pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da região 

Norte com o registro no sistema de informação do Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CADÚNICO) e acompanhado pelo Sistema de Informação do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC). Mediante tais mudanças, o (CCI) Lions 

Sobral está em um momento de transição, reordenando as atividades desenvolvidas e o perfil 

das pessoas idosas atendidas.  

O público alvo do (CCI) passou a ser pessoas idosas com idade igual ou superior 

a 60 anos, independentes fisicamente, que possuam autonomia nas tomadas de decisões, 

residentes na região norte da cidade de Franca, em situação de vulnerabilidade social; em 

especial pessoas idosas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 

pessoas idosas de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, pessoas 

idosas com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de 

convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem 

a inclusão no serviço 

O Centro de Convivência do Idoso Lions Sobral tem como objetivo melhorar a 

condição de sociabilidade de todas pessoas idosas, a fim de reduzir e prevenir  situações de 

isolamento social (segregação de idosos) e de institucionalização, assegurando o direito à 

convivência familiar e comunitária, tendo como impacto social esperado, um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo. 

4. CONCLUSÃO 
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O serviço social encontra-se inserido nas mais diversas dimensões sociais em 

que o ser humano se desenvolve ao longo da vida, em especial na velhice. Este fato está 

intimamente ligado às múltiplas expressões da questão social, devendo o assistente social 

estar atento às profundas modificações da vida dos sujeitos. Portanto, entre os que ficam à 

margem da sociedade e são atingidos pelas desigualdades sociais, estão as pessoas idosas 

trabalhadoras.    

A pesquisa evidenciou que o assistente social pode e deve intervir com 

atividades que possam contribuir para a valorização das experiências e dos saberes das 

pessoas idosas. Acredita-se que, diante desta postura, mitos, preconceitos e discriminação 

serão desmistificados, e aquela parcela da população possa vir a ser mais humana e menos 

estigmatizada, já que se encontra em uma etapa da vida com mais maturidade e 

experiência. Logo, as pessoas de mais idade se sentem orgulhosos por poder repassar a 

novas gerações, e até mesmo compartilhar com outras pessoas idosas, as experiências 

vividas. A rememoração do passado possibilita uma satisfação tanto para aqueles que 

recordam quanto para aqueles que ouvem a história e o saber antes desconhecidos. 

Percebeu-se que a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais trouxe a 

preocupação da valorização das experiências vividas das pessoas de mais idade aos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos às pessoas idosas, nesse caso o 

Centro de Convivência do Idoso Lions Sobral. Essa organização levou o assistente social a 

considerar o ciclo de vida de cada sujeito, estimular a construção e reconstrução das histórias 

de vida individual e coletiva e a pensar em ações intergeracionais.  

As pessoas idosas carregam em si a bagagem de sabedoria, de experiência, de 

lutas e conquistas travadas para melhorar as condições de vida; desta forma, entende-se 

que o tempo e as circunstâncias da vida foram os responsáveis por fazer dessas pessoas 

um ser com grande fundo de conhecimento. É nesse sentido que se percebe o quanto se 

perde quando não se dá olhos e ouvidos à pessoa idosa.  
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