
Como é bom ter amigos e aprender com boas mestras. 

Dia 15 de maio comemora-se o dia do assistente social. Para nossa profissão uma data muito 

significativa celebra a atuação dos assistentes sociais como profissionais que atuam na 

valorização da vida, na busca de equidade e na valorização das Politicas Públicas. Aproveito esse 

espaço para nesta data render uma homenagem a uma assistente social, especialista em 

gerontologia por notório saber, Zally Pinto de Vasconcelos Queiróz, a nossa querida Zally. Com 

ela muito aprendi no meu oficio de assistente social e com algumas reflexões numa conversa 

recheada de muito conhecimento, afetividade e parceria transcrevo alguns pontos relevantes 

desse encontro: 

Nessa despretensiosa conversa com uma das profissionais da área do Serviço Social, a profa. 

Zally Queiróz Pinto de Vasconcelos, reparte como boa mestra que é,  o seu legado. 

Transcrevo parte de uma aula que ela ministrou para os alunos do curso de bacharelado em 

Gerontologia da EACH USP em dezembro de 2021, mesclada com uma conversa em uma das 

visitas que a ela fiz, em junho de 2022. 

Zally:  estou muito feliz por me sentir em condição de participar de um encontro com futuros 

profissionais e outros tantos já atuantes em espaços de atenção à velhice, esse segmento da 

população que cresce e vive cada vez mais, exigindo nossa capacitação para viver com 

qualidade. 

Tive a feliz oportunidade de viver próxima aos meus avós maternos, fazia um esforço para 

aprender um pouco do lituano, seu idioma de origem, que eles ainda falavam, e de conhecer 

um pouco da culinária lituana e algumas das suas tradições. Em consequência, todos os tios e 

avós tiveram um espaço em minha formação cultural. Não percebi uma restrição significativa 

na presença e participação dos mais velhos. 

Somente na adolescência passei a perceber que os mais velhos em geral eram vistos como 

pessoas “diferentes”, desatualizadas, pouco significativas no contexto da vida em sociedade. 

Não desta maneira que eu sentia os velhos da minha família, que até então me levavam para 

passear na Chácara dos Padres, ou a acompanhar de longe o caminho do Rio Tietê.   

Marisa: E como vê a questão da família com familiares cada vez mais idosos? 

Zally: Sabe,  é um desafio muito grande. Hoje viver até os 80 anos está cada vez mais fácil.Mas, 

nós temos necessidades muito diferentes. A semi-dependência, não significa ser um objeto de 

decoração. Os mais novos, as famílias, nos dizem para não fazer o que ainda podemos fazer. 

Isso é muito ruim.  

Marisa: que mensagem pode dar aos que se dedicam a atuar com pessoas idosas? 

Zally: capacitação, conhecer a história de vida de cada pessoa que mora em uma ILPI ou que 

está na sua casa. É muito ruim ser desconsiderado. Muitas vezes as cuidadoras são 

tecnicamente muito boas, mas falta sensibilidade: quem é essa pessoa de quem eu cuido? o 

que ela fez? o que quer fazer?  São muito os desafios e as instituições ainda são muito 

tradicionais. Precisamos de mais educação ao longo da vida, desde a escola infantil, até as 



atividades para profissionais. Além disso, precisamos  de outras modalidades de residência 

para idosos. Sabe, não é fácil para a família; o idoso pode dar muito trabalho; têm questões 

que às vezes as famílias querem resolver, mas também têm outras atividades e precisam cuidar 

da casa, filhos, emprego e ainda dos mais velhos. 

Se houvesse uma alternativa de moradia que pudesse apoiar a pessoa idosa, com os cuidados 

pesados da casa e além disso, pudesse fazer companhia, ver se a medicação, seria ótimo. 

Marisa: Um cuidador de idosos? 

Zally: não sei se um cuidador, mas um profissional que possa auxiliar nos cuidados com a casa 

seria ótimo. Sabe, temos que melhorar muito. Penso muito nos idosos que não podem pagar 

pelos serviços de quê necessita. 

Marisa: Políticas Públicas que acolham todos os que dela necessitarem?! 

Zally: Sim, lembro que em São Paulo tinha uma iniciativa de moradia para idosos. 

Marisa: É um desafio a ser trabalhado com a perspectiva da autonomia e da capacidade 

funcional. E quanto as alternativas de moradia para idosos. Qual sua opinião? 

Zally: Instituições não tão tradicionais. Elas precisam se rever. Além disso outras alternativas, 

além das instituições já tracionais. 

Marisa: para encerrar minha querida amiga e mestra, que mensagem gostaria de nos dar? 

Zally: Muitos anos se passaram... Uma atividade muito marcante para meu percurso na área 

da gerontologia ocorreu no Sesc, onde eu trabalhava à época. Foi um evento nacional sobre 

Políticas de Velhice. Ocorreu em Brasília. Depois disso, não mais me afastei das questões do 

envelhecimento. 

O desenvolvimento de algumas atividades conjuntas em São Paulo, originou a organização da 

Sociedade de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, e com a mesma, a criação da Comissão de 

Gerontologia e os sócios gerontólogos, com a criação do título de Especialista em Gerontologia 

para os profissionais não médicos. 

Desde então, com a criação do Concurso para Especialista em Gerontologia, gradativamente 

foi se ampliando o número de associados não médicos e aumentando o espaço da gerontologia 

em São Paulo e em todo Brasil, inclusive com a criação da EACH-USP, destinada a capacitar 

profissionais em gerontologia. 

Temos muito a crescer, mas já estamos presentes em inúmeros espaços de atuação em defesa 

da formação, intervenção e aperfeiçoamento em gerontologia. 

Inúmeros e valorizados são atualmente os espaços de intervenção profissional do gerontólogo 

e inúmeros são também os benefícios da existência dessa intervenção. 

Por isso, estamos todos aqui batalhando para que, não só São Paulo, mas todo Brasil seja um 

país onde já se vem conseguindo e seja um país onde se possa viver bem até a mais alta idade.   



  Marisa: como você descreve  o caminho do Brasil cada vez mais envelhecendo e envelhecido? 

Zally: “É um repensar da história social da família” 

Desigualdades e envelhecimento: “...Filhos que voltam e necessitam de auxílio: faces socio-

familiares novas, novos desafios,  Zally, 2022.” 

 

Seguimos, aprendamos com nossos mestres! 

              


