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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem  como  objetivo  refletir 
sobre o Processo de Envelhecimento no Brasil, as contradições do sistema 

capitalista o qual fez com  que  a velhice passasse a ocupar um lugar precarizado 

na sociedade, a importância da convivência social e familiar para o idoso e de que 

forma o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos contribui na garantia 

dos direitos, diante da promoção da longevidade aliada à qualidade de vida, bem 

como as contribuições do Serviço Social as políticas públicas voltadas a esta 

população . 
Propõe um relato sobre o projeto ético político do Serviço Social, seu Código 

de Ética, dimensões constitutivas da profissão e seus desdobramentos com a 

Política de Assistência Social e com as políticas voltadas à pessoa idosa. 
Nesse contexto, insere-se também a estrutura institucional e o relato de 

experiência de estágio em Serviço Social cujo a prática interventiva realizou- se no 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Norte), no município de Caçador- 
SC. 

 
Palavras-chave: Envelhecimento, Serviço Social; SCFV, Capitalismo, 

inclusão Social. 
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This paper of Course Conclusion aims to reflect on the Aging Process in 

Brazil, the contradictions of the capitalist system, which caused old age to occupy a 

precarious place in society, the importance of social and family coexistence for the 

elderly and how the Coexistence and Strengthening of Links Service contributes to 

the guarantee of the rights, to the promotion of longevity allied to the quality of life, as 

well as the contributions of the Social Service the public policies directed to this 

population. 
It proposes an account of the political ethical project of Social Work, its Code 

of Ethics, constitutive dimensions of the profession and its developments with the 

Social Assistance Policy and policies directed towards the elderly. 
In this context, it is also included the institutional structure and the report of 

the traineeship experience in Social Work, whose intervention was carried out at the 

Reference Center for Social Assistance (CRAS Norte), in the city of Caçador-SC. 
 

Keywords: Aging, Social Service; SCFV, Capitalism, Social Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Este Trabalho de conclusão de curso vai tratar o Impacto do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Processo de Inclusão Social de 

Idosos. 

 
Embora saibamos que a envelhecimento é um processo natural e inevitável 

a vida de todos nos seres humanos, muitas pessoas não estão preparados para esta 

fase que é marcada por diversas mudanças entre elas dentro do próprio convívio 

familiar e na sociedade. 

 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idoso é um 

projeto socioassistencial, localizado no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

voltado ao atendimento do público idoso nos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS), trabalhando numa perspectiva do envelhecimento saudável, 

contribuindo com uma qualidade de vida mais prazerosa evitando o isolamento. 

 
Este trabalho tem a finalidade de: analisar o impacto do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da intervenção do Serviço Social, 

no Processo de inclusão Social dos Idosos na Sociedade, apresentamos as 

seguintes razões: Cumprir com as requisições do Curso de Social como parte da 

formação acadêmica, bem como as questões profissionais e pessoais. 

 
As reflexões que o trabalho se propõe a discutir contribuirão com o debate 

sobre a ampliação do processo de inclusão social e promoção humana dos idosos 

para a melhoria da qualidade de vida deste segmento, principalmente dos atendidos 

pelos CRAS. 

 
Também procuraremos identificar as contribuições que o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferece aos idosos que participam dos 

grupos no município de Caçador. 

 
A questão da inclusão da pessoa idosa na sociedade necessita ser 

trabalhada e referenciada não só pelos técnicos envolvidos, mas, pelas políticas 
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sociais nos três níveis de gestão. Considerando que este processo é um direito 

como tantos outros postos pela Constituição Federal de 1988. A origem da palavra 

direito, diz respeito a aquilo que é reto, correto ou justo; neste sentido, falar de 

direito, num primeiro momento remete a ideia de vida em um mundo justo 

(DIREITO... 2014). 

 
A escolha do tema do trabalho foi motivada devida a experiência de estágio 

de intervenção realizado com o grupo de idosos, a partir de então, sentimos a 

necessidade de identificar quais e se houveram contribuições desse Serviço 

oferecido pelo CRAS, através da intervenção de Serviço Social, na inclusão Social 

dos mesmos. As observações no campo de estágio despertou-nos o anseio de 

compreender o universo desses indivíduos em meio a tantas necessidades e 

envoltos em uma realidade cheia de contradições, fruto das relações no modo de 

produção capitalista. 

 
O trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, optou- 

se por abordar inicialmente questões acerca da profissão de Serviço Social, 

Concepção da profissão, seu código de ética, seu projeto ético politico, os 

instrumentais técnico operativos da profissão a lei 8662/93 que regulamenta a 

profissão, além de um breve texto sobre sistema capitalista e “questão social” 

 
No Segundo capítulo, optou-se por fazer algumas reflexões à luz do Serviço 

Social sobre o processo de envelhecimento, conceito de idoso, situando os dados 

estatísticos, a realidade do idoso no Brasil, o direito ao convívio social e familiar , 

bem como faremos uma analise sobre exclusão e inclusão social, seu surgimento e 

suas manifestações diante das pessoas  idosas. 

 
No Terceiro Capítulo, primeiramente daremos destaque a Constituição 

Federal de 1988 e os avanços trazidos pela mesma. A seguir iremos abordar sobre 

a Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, a Politica Pública de Assistência 

Social nos aspectos direcionados à população idosa. Também apresentaremos um 

breve histórico sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Centro de 

Referencia de Assistência Cras (CRAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) e por fim o Serviço Social diante das Politicas Públicas para pessoa 

Idosa. 
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No Quarto Capitulo, será apresentado uma analise sobre o Projeto de 

Intervenção Institucional onde realizamos nossa intervenção, apresentando a 

estrutura da mesma, descrevendo os serviços oferecidos e caracterizando os 

sujeitos sociais da intervenção como parte final apresentaremos a prática de estágio 

bem como as conclusões acerca do tema. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

1. A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 
 
 

 
Este Trabalho de Conclusão do Curso abordará inicialmente questões 

acerca da profissão de Serviço Social. Trataremos da Concepção da profissão, seu 

código de ética, seu projeto ético politico, os instrumentais técnicos operativos da 

profissão, a Lei 8662/93 que regulamenta a profissão, além de um breve texto sobre 

o Capitalismo e “Questão Social”. 

 
 
 

1.1. BREVE HISTÓRICO DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 
 
 

 
No Brasil a profissão de Serviço Social surge em 1936, ligada aos problemas 

de ordem estrutural, econômica e social, marcado por conflitos de classe. É uma 

profissão que nasce articulada com um projeto de supremacia do poder burguês, 

concebida sob o manto de uma grande contradição que impregnou suas entranhas, 

produzida pelo capitalismo industrial. 

 
O Serviço Social foi solicitado para apaziguar confrontos entre capital x 

trabalho- empregado (proletariado), e patrão (empresário), dessa maneira o Estado 

conseguiria dar uma resposta à sociedade e amenizar a “questão social” que se 

acentuava (FREIRE; CÂNDIDO, 2013). 

 
O rápido crescimento da população de proletários com suas famílias vão se 

formando verdadeiros amontoados nos cortiços da época instalando a pobreza, a 

insatisfação desses trabalhadores com a exagerada jornada de trabalho e os baixos 

salários, obrigaram o Estado a promover algumas ações que, na verdade, traziam 

como objetivo o controle das massas. Este cenário que se delineava no Brasil inicia 

da industrialização década de 1930. 
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Desta forma foi inserido o trabalho de agentes sociais para agirem no 

controle social dos que só tinham somente a sua força de trabalho para vender. 

 
 
 

A implantação do Serviço Social se dá no decorrer desse processo 

histórico. Não se baseará, no entanto, em medidas coercitivas emanadas do 

Estado. Surge da iniciativa particular de grupos e frações de classe, que se 

manifestam, principalmente, por intermédio da Igreja Católica (IAMAMOTO 
& CARVALHO, 2005, p.127) 

 
 
 

Inspirado no modelo Europeu com raízes cristas de assistencialismo, a igreja 

Católica dominava todo processo de ajuda ao próximo, no entanto as primeiras 

iniciativas de organização da profissão vinculam-se a participantes do movimento 

católico leigo, estes que eram responsáveis pela ação social da igreja junto as 

camadas mais vulneráveis da classe operaria, especialmente crianças e mulheres. 

 
A Igreja católica teve importância impar na configuração da identidade que 

marca a origem do serviço social no Brasil, sendo responsável pela formação dos 

primeiros assistentes sociais. 

 
Conforme Iamamoto e Carvalho (2007): Assim como no contexto 

internacional, a gênese do Serviço Social foi marcada por uma formação teórico- 

metodológica conservadora. Nesse sentido, exerciam ações emergenciais e 

assistencialistas no âmbito da caridade e da filantropia, em decorrência da grande 

influência dos valores e dogmas da Igreja Católica a qual teve atuação direta na 

formação desses profissionais. 

 
Com o passar do tempo fazia-se necessário a qualificação desses 

profissionais, assim surgem as primeiras escolas de Serviço Social do país fundadas 

em 1936 São Paulo e Rio de Janeiro em 1937, constituíram – se sob forte influência 

europeia especialmente franco-belgas, inspiradas pela ação católica e pela ação 

social. 

 
Foi nesse contexto, após a criação das primeiras escolas de Serviço Social, 

que o governo cria instituições que irão assumir a assistência social e legalizar a 

profissão no Brasil, ocorrendo a institucionalização do Serviço Social. 
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O Serviço Social surge como resposta à questão social e, em 

particular, à presença do movimento operário e popular, estimulados por 
contingentes que desenvolviam uma ativa prática de apostolado católico, 
provenientes das classes dominantes. E nos dois casos, igualmente, o 

surgimento do Serviço Social recebe o auxílio de mãos belgas (CASTRO, 
1984, p. 102-103). 

 
 
 
 

Durante a história, o serviço social passou por diversos movimentos, mas 

sempre seguindo o princípio da classe dominante, trabalhando apenas o indivíduo, 

não havia a preocupação de analisar a realidade como um todo, não se questionava 

o motivo de haver tanta desigualdade social, o indivíduo era responsável pela 

situação social em que  se encontrava, ele  era o problema, é o Serviço  Social 

conservado preocupado em manter a sociedade como está, ou seja, conserva-la. 

 
A profissão de Serviço Social sofre mudanças e a partir dos meados da 

década de 1960 começa a se questionar a respeito de para quem? E para que? A 

profissão serviu até o momento e diante a esses questionamentos inicia-se o 

processo de erosão do Serviço Social Tradicional Conservador. 

 
O chamado Movimento de Reconceituação do Serviço Social. Trata-se de 

um processo de ruptura com a sua gênese conservadora, produzindo uma revisão 

crítica da base teórico-metodológica, ético-política e técnica operativa da profissão. 

 
Esse movimento propiciou ao Serviço Social uma nova visão de sociedade, 

reformulando as práticas paliativas, o posicionamento acrítico, tradicional e 

conservador. Abriu-se o debate, a reflexão e a crítica acerca do agir profissional. 

 
Em 1979 o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS foi o 

auge para um novo direcionamento do Serviço Social, se comprometendo com a 

classe trabalhadora, com ideais democráticos e a ampliação de direitos. 

 
 
 

O “ano da virada”, como ficou conhecido 1979, é marcado por um 
movimento de oposição à direção conservadora do Conselho Regional de 
Assistentes Sociais de São Paulo, dando-se a rearticulação da Associação 

Profissional de Assistentes Sociais, também de São Paulo, com vitória da 
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chapa de oposição, na busca do fortalecimento do movimento sindical no 

interior da categoria (SILVA, 1995, p. 40). 
 
 
 

Iniciou-se uma vasta reforma no Serviço Social, desde a formação 

acadêmica, com introdução de novas disciplinas, o que contribuiu para isso foi a 

reformulação dos currículos de formação e do código de ética profissional, (estes 

influenciados pelos pensamentos de Gramsci e Marx) o que alavancou uma nova 

maneira de pensar e fazer o serviço social. 

Diante dessas mudanças significativas da realidade social, o assistente 

social precisa ser um profissional qualificado, dinâmico, capaz de identificar, 

compreender e analisar a realidade para a execução, gestão e formulação de 

políticas públicas ou setoriais, bem como, ter uma postura crítica e também 

propositiva. 

E por fim, estar sempre comprometido em defesa da consolidação da 

igualdade de direitos, da equidade social e contra todas as formas de exclusão 

social e preconceito. 

Conforme Iamamoto (1999), 
 

um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 

trabalho criativas e capazes de preservar, efetivar direitos, a partir de 

demandas emergentes no cotidiano. 
 
 

Portanto, deve ser comprometido com os valores e princípios norteadores do Código 

de Ética, pois é este que guia e orienta as ações a serem desenvolvidas. 

 
 
 

1.2 CODIGO DE ETICA DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 
 
 
 

Com as diversas mudanças vivenciadas pelo serviço social brasileiro a partir 

de 1970 começou a se debater sobre a ética no universo profissional, e coordenado 

pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). 

Com a aprovação do código de ética de 1986 esse debate se fortalece numa 

perspectiva critica, no Serviço Social Brasileiro que expressou a “virada” do serviço 
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social e significou o rompimento com as com opiniões filosóficas conservadoras que 

fundamentavam os códigos de ética de 1947, 1965 e 1975 estes que traziam a 

proposta de adaptação ao meio e o bem comum, com concepções filosóficas – 

Neotomismo, harmonia / estabilidade, e concepção do “técnico imparcial” e pregava 

a neutralidade profissional – a Ética da neutralidade, até 1975 o debate ético foi 

guiado na perspectiva moralizadora da questão social. 

O Código de Ética de 1986 passa a se dirigir de forma clara ao compromisso 

profissional, buscando uma visão ética que atenda as necessidades e direitos dos 

usuários inseridos em suas classes sociais, a recusa da ética da neutralidade. 

Partindo para um reconhecimento da dimensão política da prática profissional e do 

caráter histórico e do vínculo político com os interesses de classes. 

 
[...] o Código contribui para o processo contraditório de construção de uma 

nova moralidade profissional direcionada socialmente para a ruptura com o 

conservadorismo e apara a construção de uma nova cultura profissional 
democrática que colide com a hegemonia política do capital; uma direção 

estratégica (BARROCO, 2001 p. 206). 
 
 
 

O ano de 1993 foi significativo para a profissão do Assistente social no qual 

foi analisada a revisão do Código de Ética Profissional de 1986 e a da lei 3252/57 

que regulamenta a profissão do Assistente social, resultando na Lei 8662/93. 

A partir deste código se define uma nova ética, baseada na realidade social 

e na sua totalidade, lutando contra a doutrina conservadora e burguesa, concebendo 

um novo perfil profissional preparado democraticamente, não apenas para assegurar 

um conjunto de normas, mas, sobretudo um novo perfil profissional enfrentando 

antigas e novas expressões da “questão social”. 

É uma das poucas profissões que possui um projeto profissional coletivo e 

hegemônico, denominado projeto ético-político, que foi construído pela categoria 

(SERVIÇO... [20--?]). 

Tal projeto tem seus contornos claramente expressos na Lei 8662/93, no 

Código de Ética Profissional de 1993 e nas Diretrizes Curriculares (SERVIÇO... [20-- 

?]). 
 

Entendemos por ética a ciência dos princípios e das normas que se devem 

seguir para fazer o bem e evitar o mal (MENEZES, [20--?]). 
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A ética profissional expressa posicionamento da categoria, seu 

compromisso político, suas escolhas e a forma que se apresenta sua 

identidade profissional. É sabido, no entanto, que a categoria profissional 
dos Assistentes Sociais, é formada por diferentes indivíduos, em que no 

momento do vinculo institucional estão em constante processo de formação. 
Portanto, os conflitos éticos existem no seio da categoria, tornando 

indispensável uma reflexão filosófica e política para a consciência critica do 

exercício Profissional (BARROCO, 2007, p. 68). 
 
 
 

O Código de Ética Profissional representa a dimensão ética da profissão, 

tendo caráter normativo e jurídico. Ele delineia parâmetros para o exercício 

profissional, define direito e deveres dos assistentes sociais, buscando a legitimação 

social da profissão e a garantia da qualidade dos serviços prestados. Ele expressa a 

renovação e o amadurecimento teórico-político do Serviço Social e evidencia em 

seus princípios fundamentais, o compromisso ético-político assumido pela categoria 

e reafirma o compromisso com a democracia, a liberdade e a justiça social 

(SERVIÇO... [20--?]). 

É um instrumento de trabalho fundamental no dia a dia do assistente social, 

os princípios que constam no código de ética são focos que vão iluminando o os 

caminhos a serem trilhados, compromissos fundamentais acordados e assumidos 

coletivamente pela categoria. 

Tendo como destaque os 11 princípios fundamentais que são eles: 
 

 
· Reconhecimento da liberdade como valor ético central; 

· Defesa intransigente dos direitos humanos; 

· Ampliação e consolidação da cidadania; 

· A defesa do aprofundamento da democracia; 

· Posicionamento a favor da equidade e justiça social; 

· Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito; 

· Garantia do pluralismo; 

· Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária – sem dominação/exploração de classe, etnia e 

gênero; 

· Articulação com os movimentos de outras categorias; 
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· Compromisso com a qualidade dos serviços prestados; 

· Exercício do Serviço Social sem ser discriminado. 
 
 
 
1.3 AS DIMENSÕES CONSTITUTIVAS DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 
 
 

A Dimensão teórico-metodológica é identificada como uma dimensão que 

possibilita “analisar o real e investigar novas demandas”.

Esta dimensão explicita o fazer profissional. Dela surge a existência, a 

materialidade e a concreticidade da profissão. O atendimento às demandas postas 

pelos usuários exige do profissional a recriação constante do conhecimento e das 

mediações que norteiam a caminhada da teoria às práticas. 

A Dimensão ético-política permite avaliar prioridades, as alternativas viáveis 

para a realização da ação, bem como projetar a ação em função dos valores e 

finalidades e avaliar as consequências das ações ou a não avaliação dessas 

consequências. São as diferentes posições e partidos que os profissionais assumem 

(SANTOS, 2013). 

A Dimensão técnico-operativa é a execução da ação que se planejou, tendo 

por base os valores, as finalidades e a análise do real, se considerada numa 

perspectiva crítica, não pode ser reduzida à questão dos instrumentos e técnicas, 

uma vez que o profissional ao acioná-la, dentre outros aspectos, mobiliza as demais 

dimensões já apontadas. 

Desta forma podemos dizer que são essas dimensões que consolidam a 

coerência, a consistência teórica e argumentativa e as formas concretas do agir 

profissional. 
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1.4. PROJETO ÉTICO POLITICO DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

 
Figura 1: Projeto Ético - Político 

 
 
 

 
Fonte: Adriana de Oliveira. 

 
 

 
O Serviço Social tem como objeto de sua atuação profissional as 

expressões da “questão social”, que são o desemprego, a miséria a fome entre 

outros, “questão social” está inserida na contradição capital x trabalho, em outros 

termos, é uma categoria que tem sua especificidade definida no contexto do modo 

capitalista de produção. 

Este Projeto ético-político foi elaborado a partir das décadas de 1970 e 1980, 

ele expressa o compromisso que a categoria tem com a construção de uma nova 

ordem societária, mais justa, democrática e garantidora de direitos universais. 

 

 
O Projeto Ético Político dispõe no Código de Ética e na Lei que 

Regulamenta a Profissão um direcionamento ético político que foi sendo 

construído “... desde 1980, vinculando - se ao processo de lutas sociais e 

uma cultura emancipadora, que  antecedem e percorrem a ditadura, na 

resistência, e afloram no processo de democratização da sociedade 

brasileira” (CFESS, 2013, p.1-2). 
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Um projeto significa um conjunto de ideais ordenadas, concepções, valores, 

metas para se atingir algum objetivo, e é esse projeto que o orienta o profissional 

Assistente Social. 

Segundo Netto (1999), os projetos societários aprestam uma imagem de 

sociedade a ser construída, que reclamam determinados valores para justificá-la e 

que privilegiam certos meios (materiais e culturais) para concretizá-la. Constituem-se 

em projetos macroscópicos, para o conjunto da sociedade. São, portanto, projetos 

de classe. 

 
Ø Esse projeto é ético porque se compõe de princípios valorativos que guiam 

as atitudes dos profissionais e orientam o exercício profissional. 

Ø Político porque não é neutro. Assume uma posição que é política, diante da 

categoria profissional, dos homens e da sociedade. 

Ø O projeto ético político atual é hegemônico porque tem direção e consenso 

da maioria dos profissionais. 

 
Ele constitui-se no fundamento das ações profissionais que almejam a 

liberdade, a justiça social, a efetivação da democracia, a superação da ordem social 

burguesa, exploradora e que distorce o humano. 

Entendemos por ética a ciência dos princípios e das normas que se devem 

seguir para fazer o bem e evitar o mal. 

 

 
A ética profissional expressa posicionamento da categoria, seu 

compromisso político, suas escolhas e a forma que se apresenta sua 

identidade profissional. É sabido, no entanto, que a categoria profissional 
dos Assistentes Sociais, é formada por diferentes indivíduos, em que no 

momento do vinculo institucional estão em constante processo de formação. 
Portanto, os conflitos éticos existem no seio da categoria, tornando 

indispensável uma reflexão filosófica e política para a consciência critica do 

exercício Profissional (BARROCO, 2007, p. 68). 
 
 

As informações a seguir foram retiradas do site do Conselho Regional de 

Serviço Social de Santa Catarina. 
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1.4.1. Estrutura básica do projeto ético politico 
 
 

 
Núcleo:  reconhecimento  da  liberdade   como   valor   central; 

Compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos 

sociais; Vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova 

ordem social (CICILIATI, 2012). 

Dimensão política: se posiciona m favor da eqüidade e da justiça social, na 

perspectiva da universalização; a ampliação e consolidação da cidadania. Este 

projeto se reclama radicalmente democrático – socialização da participação política 

e socialização da riqueza socialmente produzida( CICILIATI, 2012). 

Do ponto de vista profissional: o projeto implica o compromisso com a 

competência, cuja base é o aprimoramento profissional – preocupação com a (auto) 

formação permanente e uma constante postura investigativa (CICILIATI, 2012). 

Usuários: o projeto prioriza uma nova relação sistemática com os usuários 

dos serviços oferecidos – compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população, a publicização dos recursos institucionais e sobretudo, abrir as decisões 

institucionais à participação dos usuários (CICILIATI, 2012). 

Articulação com os segmentos de outras categorias profissionais que 

partilhem de propostas similares e com os movimentos que se solidarizam com a 

luta geral dos trabalhadores (CICILIATI, 2012). 

.
 
1.4.2 Componentes que materializam o projeto ético politico 

 
 
 

Dimensão da produção de conhecimento no interior do Serviço Social: é a 

esfera da sistematização das modalidades práticas da profissão, onde  se 

apresentam os processos reflexivos do fazer profissional (CICILIATI, 2012). 

Dimensão político-organizativo da profissão: fóruns de deliberação e as 

entidades representativas (conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e as demais 

associações político-profissionais, movimento estudantil representado pelo conjunto 

dos CA‟s e DA‟s e pela ENESSO). É aqui que são tecidos os traços gerais do 
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projeto, quando são reafirmados (ou não) determinados compromissos e princípios 

(CICILIATI, 2012). 

Dimensão jurídico-política da profissão: aparato político-jurídico estritamente 

profissional (Código de Ética Profissional e a Lei de Regulamentação da Profissão – 

Lei 8.662/93 e as novas Diretrizes Curriculares do MEC; aparato jurídico-político de 

caráter mais abrangente (conjunto das leis advindas do capítulo da Ordem Social da 

Constituição Federal de 1988) (CICILIATI, 2012). 

 
 
 
1.5. LEI QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 
 
 

Diante das mudanças significativas da realidade ocorridas na sociedade e na 

categoria, se fez necessário a revisão dos instrumentos normativos da profissão com 

um aparato jurídico tendo o reconhecimento acadêmico e a legitimidade social. 

Desta maneira expressando os avanços da profissão e o rompimento com a 

perspectiva conservadora, trazendo a renovação do Serviço Social brasileiro. 

Os profissionais além de possuir o código de ética para apoiar-se 

teoricamente em suas ações, recebem apoio e segurança de uma lei, é a lei que 

regulamenta a profissão de serviço social (Lei 8662, de 7 de Junho de 1993, que 

dispõe sobre a profissão e dá outras providências). A profissão é regulamentada 

pelo Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais, oferecendo o 

amparo legal nas intervenções. 

 

 
Esta lei acompanha o desenvolvimento da profissão no Brasil, ao 

buscar apoio na Lei de Regulamentação da Profissão o profissional busca 

entender melhor as competências e atribuições privativas, tende a ter maior 
clareza do seu exercício profissional e do lugar ocupado pela profissão na 
divisão sócio técnica do trabalho (MOURA, 2016). 

 
 

A lei esta contida de especificidades que vem legitimar o assistente social 

como agente de serviço social. Produzindo o diferencial o torna indispensável “com 

atribuições privativas” (FRANCO, 1993, p.1), não podendo ser substituído por 

nenhum outro profissional que não seja da área. 
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Segundo o código de ética são atribuições privativas do Assistente Social: 

Artigo 5º da Lei nº 8.662 de 07 de Junho de 1993 

Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências 

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 

 
II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço 

Social; 

 
III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; 

 
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 

sobre a matéria de Serviço Social; 

 
V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como 

pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e 

adquiridos em curso de formação regular; 

 
VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 

 

VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de 

graduação e pós-graduação; 

 
VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa 

em Serviço Social; 

 
IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões 

julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, 

ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 
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X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre 

assuntos de Serviço Social; 

 
XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; 

 

XII -  dirigir  serviços  técnicos  de  Serviço  Social  em  entidades  públicas  ou 

privadas; 

 
XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em 

órgãos e entidades representativas da categoria profissional. 

 
Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.317, de 2010). 

 
 
 

Cabe ressaltar que com a lei regulamentada, os Assistentes Sociais têm 

obrigações na sua atuação e devem prover a manutenção perante o cumprimento 

das leis sociais  defendendo a garantia o direito social. 

 
 
 
1.6 PRINCIPAIS INSTRUMENTAIS TECNICO OPERATIVOS DO SERVIÇO 

SOCIAL 

 

 
Os Instrumentos do Serviço Social objetivam efetivar a ação profissional 

contribuindo para fazer a leitura da realidade na condução do trabalho a ser 

realizado. 

Podemos dizer que os instrumentais podem ser considerados como um 

conjunto de habilidades adquiridas pelo assistente social ao longo do seu processo 

de formação é parte do seu acervo de trabalho. 

Para Lazzarini e Ruaro (2009, p.69), os Instrumentos podem ser de 

Apreensão da Realidade ou de Intervenção na Realidade. 
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A utilização dos instrumentais, demanda de uma contínua capacitação 

profissional que busque aperfeiçoar seus conhecimentos e habilidades nas suas 

diversas áreas de atuação. 

 
A utilização dos instrumentais no cotidiano da prática profissional é 

um fator preponderante para o assistente social. Como todos os 

profissionais têm seus instrumentos de trabalho, e sendo o assistente social 
um trabalhador inserido na divisão social e técnica do trabalho, necessita de 

bases teóricas, metodológicas, técnicas e ético políticas  necessária s para 
o seu exercício profissional. Os instrumentais técnico- operativos são como 

um conjunto articulado de instrumento se técnicas que permitem a 

operacionalização da ação profissional.” (MARTINELLI, 1994 p. 137). 
 
 
 

Podemos destacar os seguintes instrumentais: 
 
 
 
 

ENTREVISTA: Um ato, que reúne duas ou mais pessoas, com a finalidade 

de compreender, constatar ou identificar uma determinada situação. É um momento 

de escuta, ouvir é  uma atividade ativa  do/a Assistente Social, não  é um mero 

receber informações do usuário e vai muito além de um bate-papo. 

 
VISITA DOMICILIAR: É uma prática profissional investigativa de 

aproximação da realidade do usuário ou de atendimento, realizada por um 

profissional junto ao indivíduo em seu próprio meio social ou familiar. 

A visita domiciliar para Mioto (2001, p.148) “tem como objetivo conhecer as 

condições (residência, bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do 

cotidiano das relações, aspectos esses que geralmente escapam à entrevista de 

gabinete”. 

 
REUNIÃO: São encontros grupais, que têm como objetivo estabelecer 

alguma espécie de reflexão sobre determinado tema, tem como objetivo 

fundamental a tomada de uma decisão sobre algum assunto. 

OBSERVAÇÃO: A observação consiste na ação de perceber, tomar 

conhecimento de um fato ou conhecimento que ajude a explicar a compreensão da 

realidade objeto do trabalho e, como tal, encontrar os caminhos necessários aos 

objetivos a serem alcançados; 
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Sousa (2006, p. 126), refere que, 

 

na definição clássica, a observação é o uso dos sentidos humanos (visão, 
audição, tato, olfato e paladar) para o conhecimento da realidade. Mas não 

o uso ingênuo dos sentidos, e sim, um uso que tem como objetivo produzir 
um conhecimento sobre a realidade – tem-se um  objetivo a alcançar. 
Porém, o Assistente Social, ao estabelecer uma interação face a face, 
estabelece uma relação social com outro(s) ser (es) humano(s), que 

possui(em) expectativas quanto às intervenções que serão realizadas pelo 

profissional. Assim, além de observador, o profissional  também  é 

observado [...] Na medida em que o Assistente Social realiza intervenções, 
ele participa diretamente do processo de conhecimento acerca da realidade 
que está sendo investigada. Por isso, não se trata de uma observação fria, 
ou como querem alguns, “neutra”, em que o profissional pensa estar em 
posição de não-envolvimento com a situação. Por isso, trata-se de uma 

observação participante – o profissional, além de observar, interage com o 

outro, e participa ativamente do processo de observação. 
 
 
 

ABORDAGEM: Atendimentos com os usuários que necessitem deste 

acompanhamento. Tem como objetivo; conhecer o indivíduo, sua família os tipos de 

relações que estabelecem com parentes, amigos, vizinhos, trabalho e instituições; 

criar estratégias de intervenção a partir da realidade apresentada. 

LEVANTAMENTO SOCIO- ECONÔMICO: Serve para avaliar sócio 

economicamente um usuário ou família, é utilizado em programas sociais, empresas 

ou plantões sociais. 

ANALISÉ DE CONJUNTURA: É um retrato dinâmico de uma realidade e 

não uma simples descrição de fatos ocorridos em um determinado local e período. 

Ela deve ir além das aparências e buscar a essência do real. 

ESTUDO SOCIAL: É um instrumento utilizado para conhecer e analisar 

detalhadamente a situação vivida por determinados sujeitos ou grupo de sujeitos 

sociais, com demandas específicas (MIOTO, 2001. p.153). 

PARECER SOCIAL: Refere-se à opinião que a (o) Assiste Social emite 

sobre uma situação estudo, esse baseado na analise da realidade e destas deverá 

conter os aspectos mais pertinentes da situação é uma das partes que integram o 

estudo social. 

PERICIA SOCIAL: A perícia, quando solicitada a um profissional de Serviço 

social, é chamada de perícia social, recebendo esta denominação por se tratar de 

estudo e parecer cuja finalidade é subsidiar uma decisão, via de regra, judicial. Ela é 
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realizada por meio do estudo social e implica na elaboração de um laudo e emissão 

de um parecer (CFESS, 2007, p.43-44). 

 
 

1.7 CAPILALISMO E “QUESTÃO SOCIAL” 
 

 
O Modelo econômico vigente atualmente no Brasil e na grande maioria dos 

países é formado pelo modo de produção, denominado “Capitalismo”. 
 

O Capitalismo é um sistema econômico e social que sucedeu o feudalismo e 

que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e de troca, caracteriza 

– se pelo emprego de trabalhadores assalariados, que vendem a sua força de 

trabalho aos proprietários dos meios de produção, denominados empresários, em 

troca de salário. 

No caso do Brasil o capitalismo substituiu o escravismo, pois o país não 

passou pelo modo de produção feudal. 

Diante desse  modelo  socioeconômico se  estabelece uma relação social 

extremamente desigual de dominação e exploração, formando duas classes sociais. 

Por um lado, a ”burguesia”, também chamados de “capitalistas”, que são os 

proprietários dos meios de produção, que visa o lucro através da extração da mais 

valia, e por outro, a classe trabalhadora ou “proletariado”, que por sua vez, vendem 

sua força de trabalho em troca de salário, “mais valia” segundo Marx: é a diferença 

entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, base da 

exploração no sistema capitalista. 

Portanto essa relação de exploração resulta em acumulação de capital por 

parte dos donos dos meios de produção, gerando riquezas em favor de poucos e 

esse processo de absorção de trabalho não pago é o objetivo maior do capitalismo, 

e responsável pela acumulação do capital. 

 

[...] Essa grande sacada dos capitalistas consiste no cálculo do 

salário do trabalhador em função de suas necessidades básicas, porém o 

tempo trabalhado por ele excede a esse valor, tendo assim um trabalho que 

se incorpora na mercadoria. Esse valor, a mais-valia é responsável pelo 

processo de acumulação do capital. Nas explicações de Marx, temos o 

seguinte: Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresenta- 
se-nos como produtivo aquele trabalho que se realizava num produto, mais 

concretamente numa mercadoria (MARX, 2004, p.64). 
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Enquanto o sistema capitalista produz, através do trabalho assalariado, 

acontece um aumento da riqueza, que fica concentrada nas mãos de poucos, 

ocasionando o empobrecimento da classe trabalhadora alargando de forma 

significativa a exclusão social e cultural constituindo uma classe subalternizada. 

No Brasil, o capitalismo se aprofundou a partir da Década de 

1930, com o Governo de Getúlio Vargas, devido a inúmeras alterações que 

o então presidente fez no país, tanto na área social quanto econômica, onde 

se inicia a ideologia “Nacional Desenvolvimentista” com uma densa 
expansão industrial conciliada com a modernização da produção agrícola 
(SARRETA, 2009). 

 
 

Assim, a burguesia industrial aliada aos grandes proprietários rurais, 

buscava apoio principalmente no Estado para seus projetos de classe e, para isso, 

necessitavam encontrar novas formas de enfrentamento da chamada “questão 

social”. 

A “Questão Social” é pensada como: 
 
 

(...) conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na 

sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. 
Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação 

privada da própria atividade humana - o trabalho – das condições 

necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. [...] expressa, 
p!"#$%#! disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, 
mediatizadas por relações de gênero, características étnico-raciais e 

formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos 

segmentos da sociedade civil e o poder estatal (IAMAMOTO, 2008, p. 16- 
17). 

 
 
 

Essa ideologia passa a ser usada após a crise de 1929, com a intenção de 

ampliar a produção interna industrial e infraestrutura do país, pois incide uma grande 

dificuldade de importação de produtos manufaturados. 

Através desse modelo econômico o intenso processo de aglomeração em 

torno de cidades cresce, fazendo com que pessoas residam em lugares impróprios, 

sem saneamento, sem água potável, com a saúde precária, alto índice de 

desemprego e falta de acesso ao ensino. 

Desta maneira começa a surgir as expressões da “questão social”, ou seja, 

um conjunto de problemáticas que advém do confronto entre capital x trabalho e 

desigualdade social. 
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A “questão social” não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 

contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 

tipos de intervenção mais além da caridade e repressão (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 1983, p.77). 
 
 
 

A “questão social” no Brasil acirra-se por volta de 1930, associada à pobreza 

das massas populares e as desigualdades sociais geradas pelo capitalismo. 

A origem do empobrecimento da Classe operaria se deu devido o processo 

de urbanização, industrialização e pelas péssimas condições em que trabalhavam, 

assim o agravamento da “questão social” acabou atingindo contornos problemáticos 

para a burguesia, que recorreu à implementação de políticas sociais. 

O enfrentamento da “Questão Social” via políticas sociais foi acompanhado 

pela profissionalização do Serviço Social, como uma especialização do trabalho 

coletivo. Nesse sentido, constatamos que há um vínculo estrutural entre a 

constituição das políticas sociais e o surgimento da profissão na divisão social e 

técnica do trabalho. Portanto, esta profissão vincula-se diretamente à relação entre 

Estado e sociedade. 

Desta maneira nasce o Serviço Social em razão das expressões da 

“Questão social”, foi solicitado para acalmar confrontos entre capital x trabalho- 

empregado (proletariado) e patrão (empresário). 

 
 
termos: 

IAMAMOTO (1997, p. 14) define o objeto do Serviço Social nos seguintes 

 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 

variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 

no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, se 

opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 

rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados 

nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é 

possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade. [...] ... a 

questão social, cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho 

cotidiano do assistente social. 
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Como já mencionamos o Serviço Social tem como objeto de sua ação 

profissional as expressões da “questão social,” que são o desemprego, a miséria a 

fome e todas as mazelas geradas por um modo de produção excludente e 

explorador que é o capitalismo. 



��
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 
 
2. O  PROCESSO  DE  ENVELHECIMENTO  DA  POPULAÇÃO  BRASILEIRA: 
ALGUMAS REFLEXÕES 

 
 
 

Neste Capitulo serão apresentadas algumas reflexões sobre o processo de 

envelhecimento, conceito de idoso, situando os dados estatísticos , a realidade do 

idoso no Brasil, o direito ao convívio social e familiar , bem como faremos uma 

analise sobre exclusão e inclusão social, seu surgimento e suas manifestações 

diante das pessoas idosas 

 
 
 
 
2.1 CONCEITO DE IDOSO E DADOS ESTATISTICOS  E  DADOS ESTATISTICOS 

DO ENVELHECIMENTO 

 

 
A Etimologia define idoso, como um ser de muita idade “velho”. Velho: que 

tem origem no latim vetule, que como objetivo quer dizer: muito idoso; antigo, que 

tem muito tempo de existência, gasto pelo uso, e como substantivo significa: Homem 

idoso pai (familiar). 

Dentro de uma visão biogerontológica, Papaléo Netto (2002, p.10) elaborou 

o seguinte conceito de envelhecimento: 

 
 
 

O envelhecimento (processo), a velhice (fase da vida) e o velho ou idoso 

(resultado final) constituem um conjunto cujos componentes estão 

intimamente relacionados. [...] o envelhecimento é conceituado como um 

processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, 
funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam perda da 

capacidade de adaptação do indivíduo  ao meio ambiente, ocasionando 

maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que 

terminam por levá-lo à morte. [...] Às manifestações somáticas da velhice, 
que é a última fase do ciclo da vida, as quais são caracterizadas por 
redução da capacidade funcional, calvície e redução da capacidade de 
trabalho e da resistência, entre outras, associam-se a perda dos papéis 

sociais, solidão e perdas os psicológicas, motoras e afetivas (PAPALÉO 

NETTO, 2002 p.10). 
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A Velhice é um processo inevitável e natural na vida dos seres vivos, todos 

passamos por esse processo nascemos, crescemos e morremos. O Envelhecimento 

não é um simples processo físico e sim uma serie de mudanças que vão ocorrendo 

no decorrer da vida de cada ser. 

 
A velhice é uma fase do desenvolvimento que carrega consigo 

muitas representações, algumas com fortes conotações. O avanço da idade 

traz consigo várias perdas que são inerentes a esta fase do 

desenvolvimento, todavia, nesta etapa são mais significativas. Logo, 
envelhecer não é processo simples e único, mas compreende vários 

processos que se entrelaçam em diferentes níveis, tais como biológico, 
psicológico e social, que culmina com a morte (KÓVACS; VAICIÚNAS, 
2008). 

 
 
 
 

Entretanto é esperado que se perceba que, ao longo dos anos, são 

processadas mudanças também na forma de pensar, de sentir e de agir dos seres 

humanos que passam por esta etapa da vida. 

Cada pessoa é um ser único desenvolve o sua própria maneira de 

envelhecer, dependendo da pessoa a velhice pode ser encarada como algo natural 

da vida com certos benefícios ou como algo indesejável e que não trás consigo nada 

de bom. Todavia, há uma verdade a ser lembrada: a velhice é inevitável. Portanto, 

todos teremos de passar por esta fase da vida, se obviamente conseguirmos chegar 

lá. 

Renegar a velhice está ligado a não-aceitação dos corpos que evidenciam a 

marca dos anos, os quais são o oposto do idealizado pela sociedade atual, 
talvez por ser a fase que se aproxima da morte. Sua consideração leva, no 

entanto, ao reconhecimento das próprias restrições e da finitude: [...] 
“quanto ao desenvolvimento chegamos a uma fase conhecida como velhice 
que, como vimos, não tem início, mas cujo fim é claramente a morte” 
(KÓVACS 2002 apud OLIVEIRA; LOPES, 2008. p.02). 

 
 
 
 

Sabemos que o envelhecimento é um processo individual com grandes 

variações, e que os próprios idosos são um grupo heterogêneo, por isso tende a ser 

entendido de forma global: o biológico, social, psicológico, cultural, etc. 
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A velhice sempre tem acompanhado a humanidade como uma 

etapa inevitável de decadência, declinação e antecessora da morte. A 

palavra velhice é carregada de significados como inquietude, fragilidade, 
angústia. O envelhecimento é um processo que está rodeado de muitas 

concepções falsas, temores, crenças e mitos. A imagem que se tem da 

velhice mediante diversas fontes históricas, varia de cultura em cultura, de 

tempo em tempo e de lugar em lugar. Esta imagem reafirma que não existe 

uma concepção única ou definitiva da velhice mas sim concepções incertas, 
opostas e variadas através da história (LEMOS, et al, p. 2). 

 
 
 
 

Na sociedade a imagem do idoso se fundamenta na idade, dessa forma o 

idoso passa a ser visto como um ser não mais produtivo, incapaz de tomar as 

próprias decisões e de contribuir para com o capitalismo, o qual tem como objetivo a 

exploração da mão de obra em favor do acúmulo de capital. 

O modelo capitalista fez com que a velhice passasse a ocupar um lugar 

precarizado na existência humana, como não produzem riqueza perdem seu valor é 

como se o idoso fosse descartável e nada mais pudesse fazer pela sociedade. 

 

 
Para a sociedade, a velhice aparece como uma espécie de segredo 

vergonhoso, do qual é indecente falar (...). Com relação às pessoas idosas, 
essa sociedade não é apenas culpada, mas criminosa. Abrigada por trás 

dos mitos da expansão e da abundância, trata os velhos como párias 

(BEAUVOIR, 1990, p. 8). 
 
 
 
 

O espaço reduzido das pessoas idosas deve-se também a valorização da 

juventude, beleza, autonomia, independência na habilidade de ser produtivo ou 

reprodutivo, vivemos numa sociedade de consumo no qual somente o novo pode ser 

valorizado, desrespeitando aqueles que construíram e sustentaram uma sociedade, 

com seu poder de decisão e autonomia (&')*+,,)- CARDOSO, 2014)/ 

As várias expressões usadas para se referir a pessoas mais velhas e a 

velhice, revela a existência de preconceitos sociais por parte da sociedade e 

também do próprio individuo que envelhece, ainda é comum que as pessoas 

resistam a ser chamadas de velha. 

Esse comportamento resume-se a não querer encarar a velhice. 

Permanecer jovem e ativo é o anseio de todos aqueles que estão envelhecendo, 
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entretanto é necessário ter consciência da idade, aceitando-a e vivendo plenamente. 

 
Saber envelhecer é tarefa difícil, aceitar as limitações que ela traz, está 

fase deveria ser encarada como uma nova forma de viver a vida, fazendo do 

processo de envelhecimento uma boa experiência. 

Mas, o que realmente importa é a postura que se tem diante da vida, a forma 

de como viver e ser feliz, a velhice nasce com o homem e é resultado de suas 

experiências somadas ao longo da sua trajetória de vida. Estas que são vistas 

como ganhos que podem ser aperfeiçoadas e utilizados em favor de si próprio e da 

sociedade. 

Desse modo, a velhice acabaria sendo uma fase boa da vida, e não 

considerada apenas de perdas, conquistar um envelhecimento saudável hoje é 

reivindicado como um direito de todos, um bem cada vez mais valioso. 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU) é considerado idoso todo ser 

humano com idade igual ou superior a 65 anos nos países em desenvolvimento 

como o Brasil, já nos países desenvolvidos é considerada idade superior a sessenta 

e cinco anos, este critério também é adotado pelo censo demográfico, pela 

Organização Mundial de Saúde ( OMS) e pelas politicas públicas sociais que focam 

no envelhecimento, ex: a Politica Nacional do Idoso. 

 

 
A política nacional do idoso (PNI), Lei nº8. 842, de 4 de janeiro de 1994, e o 

estatuto do Idoso, Lei nº 10.741,de 1º de outubro de 2003, define Idoso 

pessoas com 60 anos ou mais. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
(2002) define o idoso a partir da idade cronológica, portanto, idosa é aquela 

pessoa com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento e com 65 

anos ou mais em países desenvolvidos. É importante reconhecer que a 

idade cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que 

acompanham o envelhecimento. Existem diferenças significativas 

relacionadas ao estado de saúde, participação e níveis de independência 
entre pessoas que possuem a mesma idade (BRASIL (2005) apud 

GERONTOGERIATRIA ([20--])). 
 
 
 
 

Em meio a esse contexto nasce a necessidade de se concretizarem direitos 

baseados em indicadores sociais de melhoria da qualidade vida e do bem-estar 

social. Precisamos ter a consciência que mesmo com o aumento da expectativa de 

vida  dos  idosos  isso  não  significa  que  tenham  condições  de  vida  totalmente 
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satisfatórias, pois há muito a se fazer para essa população que aumenta em ritmo 

acelerado. 

O envelhecimento da população idosa é uma fenômeno mundial e significa 

uma grande vitória para humanidade, mas também representa um grande desafio e 

que vem sendo estudado pela sociedade atual principalmente no Brasil. 

O Crescimento da população idosa, no Brasil se deu por vários fatores dos 

quais podemos destacar: os avanços da medicina, aumento de escolaridade 

feminina, sua inserção no mercado de trabalho, melhoria da infraestrutura sanitária, 

que acaba por auxiliar na melhora nas condições de vida , acesso aos 

anticoncepcionais que colaboraram para o declínio das taxas de fecundidade e 

Mudanças na área econômica e social da população. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatista (IBGE) de 

2000 estima-se que nos próximos 20 anos a população de idosos irá ultrapassar os 

30 milhões de pessoas, o que representará aproximadamente 13% da população, 

aumento este que traz a consciência da existência da velhice como questão social, e 

que pede maior atenção pois esta completamente relacionada com aposentadoria; 

perdas diversas e diminuição dos contatos sociais. 

No Brasil é considerável o aumento de pessoas centenárias, sabemos que a 

população idosa está vivendo mais, entretanto a sociedade não está preparada para 

essa mudança no perfil populacional, pois a qualidade de vida não está 

acompanhando essa evolução onde os serviços, programas sociais e de saúde para 

idosos são insuficientes e fragmentados. 

 
O envelhecimento da população gera assim repercussões em diversas 

áreas, encontrando-se a nível coletivo associado ao aumento da despesa pública, 

aos riscos inerentes à sustentabilidade da segurança social e à incapacidade do 

sistema de saúde de dar resposta às necessidades específicas dos idosos e 

principalmente dos mais envelhecidos (80 ou mais anos). 

 
Esta fatia da população sofrerá as consequências do aumento das 

desigualdades sociais, segundo as projeções das Nações Unidas (Fundo de 

Populações) devido ao aumento na expectativa de vida e a baixa natalidade teremos 
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em 2050 mais idosos do que crianças; pois esta população esta crescendo em ritmo 

acelerado. 

 
É necessário ressaltar que a população de idosos está crescendo mais 

velozmente do que a de crianças. Portanto, em um futuro bem próximo, seremos 

considerados uma nação envelhecida. 

 
Isso poderá representar problemas na Previdência Social, pois haverá mais 
beneficiários e menos contribuintes. Com a menor arrecadação, poderão 

ocorrer dificuldades nos pagamentos de aposentadorias; e  também 

problemas no mercado de trabalho, pois a oferta de mão de obra será 

menor, podendo o empregador  não encontrar  os trabalhadores de que 
necessita (BRASIL, 2012 apud OTTONI 2012 p.22). 

 
 
 

Compreendemos que o crescimento da população idosa no Brasil trará 

grandes impactos na Previdência Social, pois aumentará a demanda por benéficos 

como auxilio doença e aposentadoria, e na saúde com o aumento por serviços de 

saúde especializada a esta população, esse crescimento terá influência direta na 

economia, na assistência social e no mercado de trabalho. 

O envelhecimento é um processo normal, inevitável, não é uma doença. 

Portanto, não deve ser visto apenas com caso de médico, mas também por 

intervenções sociais, econômicas e ambientais e culturais. 

A Política Nacional do Idoso assegura, em seu art. 2º, direitos que garantem 

oportunidades para a preservação de sua saúde física e mental, bem como seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e 

dignidade. 

No que diz respeito à saúde do idoso, sabemos que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) é falho e ainda não está preparado para dar o suporte necessário e 

amparar esta população que envelhece em ritmo acelerado, aí vem o alerta: viver 

mais não significa viver melhor. E, no Brasil, esse impasse é mais latente. 

Sabemos que as verbas destinadas aos programas e projetos para suprir as 

necessidades da demanda existente são insuficientes, sendo assim os idosos 

inseridos nessa sociedade enfrentam os problemas da redução de seus direitos. 

Segundo Silva (1991, p.164), 
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cabe ao idoso o comprometimento de – lutar, porque tem força sim; - 
participar porque tem inteligência e discernimento das coisas; - usufruir, 
porque saber mais que ninguém o que é bom e que é ruim para si e para os 

outros e para toda a comunidade; - opinar, porque tem boca para falar e 

precisa por a “boca no trombone”; porque senão, jamais sairá da sombra 

que se encontra. 
 
 
 
 

Diante dessa realidade compreendemos a necessidade e a importância de 

criar condições dignas para que a população idosa consiga ter um envelhecimento 

saudável, preparando melhore qualidade de vida durante a velhice, e para isso faz 

se necessário articular e executar Políticas Públicas que assegurem a verdadeira 

efetivação dos direitos que não fiquem apenas no papel, mas o caminho a percorrer 

ainda é longo, pois em alguns casos a aplicação da lei é diferente da realidade. 

 
 
 
 
2.2 A REALIDADE DA PESSOA IDOSA NO BRASIL 

 
 
 

Na sociedade brasileira, o número de idosos está aumentando 

sucessivamente, diante desse fato ocorre uma preocupação com a velhice, trazendo 

novas demandas a serem enfrentadas, políticas públicas precisam ser pensadas 

para atender a população que envelhece a ritmo acelerado. 

No entanto, vale ressaltar que as melhorias na qualidade de vida no Brasil 

seguem a desigualdade na distribuição de renda e de serviços, especialmente a 

ausência de politicas públicas voltadas especificamente a pessoa idosa. 

O processo de envelhecimento implica em alterações gradativas no indivíduo, 

as quais não constituem impossibilidade ou invalidez, essas alterações ocorrem não 

só no organismo, mas também nas relações sociais e nos aspectos psicológicos. 

Pouco a pouco vai aparecendo diminuição nas capacidades vitais 

provenientes do envelhecer, porém a pessoa não se torna incapaz, a menos que 

tenha alguma doença que acarrete algum comprometimento orgânico. 
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O aumento da longevidade por si só não significa para todos os indivíduos a 

garantia de uma velhice saudável e bem-sucedida. O desgaste fisiológico 

natural, as condições precárias de desenvolvimento ao longo do ciclo vital, 
os fatores imponderáveis semelhantes à herança genética e a presença de 

doenças crônico-degenerativas adquiridas na adolescência ou vida adulta 

certamente inviabilizam o projeto de um envelhecimento positivo e bem- 
sucedido (SANTOS, 2010, p. 22). 

 
 
 

Na sociedade a imagem projetada sobre o idoso cada vez mais se 

fundamenta na idade, dessa forma o idoso passa a ser visto com um ser não mais 

produtivo, incapaz de tomar as próprias decisões e de contribuir para com o 

capitalismo, o qual tem como objetivo a exploração da mão de obra em favor do 

acumulo de capital, é como se o idoso fosse descartável e nada mais pudesse fazer 

pela sociedade. 

Vivemos em uma sociedade que, por imposição da mídia e do próprio 

sistema capitalista de produção, valoriza o novo e o belo. O envelhecimento nos 

lembra de doenças, morte e solidão, as pessoas não querem ser classificados  como 

“velhos”. 

A idade avançada é disfarçada por processos cirúrgicos isto é, não se deve 

pensar em envelhecer, pois a aparência envelhecida não é valorizada, a mídia 

impõe este pensamento e a sociedade segue. 

 

 
No contexto em que o envelhecimento se transforma em um novo 

mercado de consumo, não há lugar para a velhice. Engolidos pelas 

concepções autopreservacionistas do corpo, os gerontólogos têm agora, 
como tarefa, encorajar os indivíduos a adotarem estratégias instrumentais 

para combater a deterioração e a decadência. Afinados com a burocracia 

estatal, que procura reduzir os custos com a saúde educando o público para 

evitar a negligência corporal, os gerontólogos abrem também novos 

mercados para a indústria do rejuvenescimento (DEBERT, 2004, p. 227- 
228). 

 
 
 

Deste modo, para aceitar a velhice é importante termos um novo olhar para 

os que chegaram em idade avançada (velhos), onde possamos conhecer sua 

realidade, suas alegrias, tristezas e experiências adquiridas ao longo do tempo, esta 

visão é imprescindível na sociedade contemporânea no que se refere à valorização, 

respeito e dignidade dos idosos. 
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Portanto, apesar da sociedade achar que a pessoa idosa não produz mais, 

sabemos que há uma parcela significativa desta população que ainda estão em 

pleno vigor físico, gozando de boa saúde e inseridos no mercado de trabalho 

mesmo aposentados para auxiliar no orçamento familiar, assumindo papéis não 

esperados, como o de suporte a outros membros da família, principalmente a filhos 

adultos que demoram em sair da casa dos pais. Nas famílias cujos idosos são 

chefes, encontra-se filhos e netos morando juntos. 

É importante destacar que a maioria das pessoas que têm chegado a idade 

avançada é do sexo feminino; e que também exercem o papel de cuidadoras dentro 

das famílias. 

De acordo com dados da Síntese de Indicadores Sociais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2005 mostram que as pessoas com 

mais de 60 anos são responsáveis por arcar com metade da despesa familiar em 

53% dos lares brasileiros. 

Ressaltamos a importância de compreender a realidade desta população no 

sentido que possamos ter um pensamento crítico e reflexivo sobre o envelhecimento 

na sociedade atual, e para que as politica públicas através de programas e projetos 

consigam atender de forma satisfatória as necessidades destes indivíduos que estão 

envelhecendo. 

Envelhecer é uma grande vitória na sociedade moderna, porém para viver a 

velhice com dignidade e direitos garantidos são necessários renda, políticas, 

serviços, atenção e cuidado social continuo no seu dia a dia. 

No Brasil, o suporte social com politicas públicas especificas, para a pessoa 

idosa ainda se encontra frágil e não compõe uma rede de apoio organizada, o que 

se percebe é a omissão da sociedade de sua responsabilidade e compromisso 

social com a velhice. 

As políticas públicas existentes são ineficientes ao seu papel de proteção 

social não são inteiramente atendidas na prática. Enquanto a população envelhece e 

o tempo de existência aumenta, as políticas públicas para garantir saúde, 

mobilidade, segurança e bens culturais não conseguem ser efetivadas. 

Sua total efetivação depende de muitos esforços por parte do governo, 

sociedade e também das categorias profissionais envolvidas no atendimento ao 
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idoso. Para que isso aconteça é importante que se conheça as reais necessidades e 

principais prioridades dessa população, para que esta se torne realidade e consiga 

suprir as suas necessidades. 

 

Deste modo é importante que os cidadãos idosos sejam 

organizados e mobilizado em defesa de seus direitos em um processo 

permanente de luta e ações  que possibilitem a real efetivação das 

Políticas Públicas de atenção ao Idoso. As necessidades da população 

idosa, cujo contingente populacional cresce em ritmo bastante acelerado no 

Brasil dos nossos dias, passa a ser compreendida como uma das 

expressões da questão social contemporânea. Isto requer do Estado  e 

governos o redimensionamento da agenda pública e dos investimentos, de 

forma a superar ações pontuais e localizadas, por políticas públicas de 
alcance social, com demarcação orçamentária concreta, e diretrizes 

institucionais nos diversos níveis administrativos que compõem a república 

federativa (SILVA, 2012, p. 206). 
 
 
 

Para que seus direitos sejam realmente exercidos os idosos devem lutar, 

pois ao exercer seus direitos estes se tornam peça fundamental e imprescindível na 

inclusão social , para que o idoso exerça um papel na sociedade e para que a 

sociedade trate o idoso com respeito e dignidade. 

Vale ressaltar que para garantir que a pessoa idosa tenha uma melhor 

qualidade de vida e seus direitos sejam realmente efetivados, é necessário medidas 

de ações eficazes por parte do Estado mas para que isto se torne realidade, é 

preciso que a sociedade como um todo participe , unindo forças em favor de um 

envelhecimento digno, lutando pela fiscalização e consolidação das políticas 

públicas destinadas a pessoa idosa. 

É necessário também que a família entenda melhor a questão do envelhecer 

com autonomia e independência e comece a construir o processo de envelhecer de 

maneira saudável, com qualidade de vida e resgatando e fortalecendo os vínculos 

familiares que contribuem para as ações de exclusão de seu familiar idoso. 

Nesse sentido, faz – se necessário mais estudos que permitam aprofundar 

conhecimentos sobre esse assunto, com a finalidade de qualificar a intervenção 

junto a essa população, pois nos chama atenção o desconhecimento da grande 

maioria dos idosos brasileiros sobre as leis que os protegem, desconhecendo seu 

direitos. 
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2.3 DIREITO DA PESSOA IDOSA A CONVIVÊNCIA SOCIAL E FAMILIAR 
 
 
 

Como já mencionado, o envelhecimento humano precisa ser considerado 

num contexto amplo que envolva fatores de natureza biológica, psicológica, social, 

econômico, histórica cultural e ambiental. Sobre esse último aspecto, entendemos 

que o ambiente em que a pessoa idosa está inserida, seja no seu lar ou em qualquer 

outro espaço de socialização, deve proporcionar-lhe dignidade, bem estar, qualidade 

de vida e respeito, como preconiza a Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Com o aparecimento das mudanças fisiológicas e psicológicas ocorridas 

durante o processo de envelhecimento, o idoso tende com o avanço da idade, a 

viver uma vida social mais reservada, rodeando cada vez mais à sua família. 

Em consequência, esta se torna um fator fundamental não só à 

sobrevivência do idoso, mas também para que este se mantenha emocionalmente 

equilibrado, diante aos acontecimentos do declínio biopsiquicossocial. 

Os idosos são pessoas vulneráveis que precisam da atenção da sociedade 

para atender suas necessidades por este motivo necessitam do apoio e proteção de 

suas famílias. 

A família é a base essencial, é fundamental para o desenvolvimento de cada 

membro que a compõe, as relações familiares são aquelas que garantem e 

promovem o bem estar, a atenção, os cuidados e a proteção que os idosos precisam 

para serem felizes e que tenham a  sua dignidade preservada. 

Portanto, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) confirma que "a 

família é o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e ou de 

solidariedade, cuja sobrevivência e reprodução social pressupõem obrigações 

recíprocas e o compartilhamento de renda e ou dependência econômica" (BRASIL, 

2009 b, p. 12). 

A convivência familiar e comunitária é fundamental para um envelhecimento 

sadio e feliz importante considerar o respeito à autonomia da pessoa idosa, visando 

o seu bem-estar. O cuidado com o idoso não significa, necessariamente conviver 

sob o mesmo teto e nem isolá-lo em abrigos. 
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O Estatuto do Idoso foi uma vitória para a população idosa, pois proporciona 

à população alguns esclarecimentos sobre esta fase da vida, bem como, demonstra 

seus direitos, com o objetivo de vivenciar uma velhice com mais dignidade. 

De acordo com o Estatuto (Art. 3º), 
 

é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

garantir ao (a) idoso (a), 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. 
 
 
 

 
Muitos idosos perdem a vontade de viver em razão de acharem que não 

são mais produtivos para a sociedade, os idosos em muitas situações não são 

valorizados e sim esquecidos, as famílias não estão sabendo como lidar com a 

pessoa idosa, passam a ver o mesmo como incapaz de conduzir sua rotina pessoal, 

gerando a dependência do idoso para com os filhos, logo acarretando em um 

envelhecimento doentio. 

É necessário que os idosos, tanto àqueles que vivem sós quanto os que 

estão próximos de seus familiares, desempenhem papéis sociais perante sua família 

e amigos, para que possam vivenciar a velhice de modo saudável, redefinindo o seu 

papel social e cultural perante a sociedade. Convivendo direta ou indiretamente com 

seus familiares, desta maneira o idoso preserva a sua dignidade assegurando seu 

papel existencial. 

A construção da rede social se faz ao longo trajeto da vida, mas também 

pode se compor em qualquer etapa do ciclo vital, entre os idosos uma das formas de 

integrar é por meio dos grupos de idosos, os quais se constituem em espaços de 

socialização, interação e valorização, que favorecem a independência e autonomia e 

permitem o exercício da cidadania. 

A interação social vivenciada pelos idosos contribui para o exercício de sua 

cidadania e, também, para que o mesmo se perceba valorizado e pertencente no 

meio social. 

Ao mesmo tempo, ele passa a ter a sensação de pertencimento a um grupo 

social,  para  o  qual  pode  colaborar  de  maneira  expressiva  aproveitando  sua 
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experiência e conhecimento. Entretanto, deve-se ter claro que a interação social não 

acontece somente em espaços públicos, mas em diversos ambientes, seja familiar, 

igreja, escola, etc., lugares onde haja respeito e valorização pelo ser humano, em 

especial, a pessoa idosa. 

O incentivo dos filhos e da família para que os idosos participem de grupos 

de terceira idade é sem dúvida fundamental, pois se socializando conseguem 

redefinir seus papéis tais como: identidade, solidariedade, participação social, 

trabalho, convivência, entre outros. 

A sociedade vem alterando seus conceitos e modelos em relação à família e 

o idoso. Nem sempre o idoso que mora com sua família é respeitado e amparado 

nos momentos em que precisa. 

É imprescindível ter uma visão crítica quando se fala na importância da 

família na vida do idoso, entretanto cabe a todos nós, reconhecer o valor que a 

família tem na vida do idoso, e essa visão, depende da maneira como cada pessoa 

vê a família. 

Ressaltamos a importância do engajamento da sociedade em relação aos 

idosos, quanto à socialização dos mesmos, pois é fundamental para seu bem estar, 

uma vez que proporciona ao idoso sentimento de autoestima, de alegria, de 

autonomia e troca de vivencias a partir conquista de novos amigos. 

 

 
Há milhares engajado socialmente, participando de programas de 

políticas publicas ou privadas, seja em grupos de convivência, 
Universidades da Terceira Idade, centros sociais, obras filantrópicas, 
atividades artísticas, sócias, religiosas, congressos, seminários, debates, 
etc. Demonstram segurança pessoal, cuidam do seu corpo e de sua mente. 
Buscam o equilíbrio afetivo e emocional; namoram, casam de novo, trocam 

de parceiros. Vivem intensamente o seu hoje. (LEMOS; et al, p. 4-5). 

 
Os Grupos de convivência para idosos atuam de encontro à proposta da 

promoção do envelhecimento ativo, com a finalidade de preservar as capacidades e 

o potencial de desenvolvimento da pessoa idosa, são ambientes onde são 

realizadas atividades físicas, artísticas,  culturais e de lazer, os idosos inseridos 

nesses espaços vivenciam a vida, de maneira ativa e saudável, com prevenção do 

isolamento social. 
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O valor do lazer na velhice não reside nas atividades propostas, 
tampouco na quantidade de experiências vivenciadas, mas, no que elas 

significam para cada idoso, para as instituições, para as famílias. Por isso, 
os membros do grupo devem ser convidados a participar do processo de 

construção da proposta a ser desenvolvida, atuando como sujeitos, e não 

como simples espectadores, colocando em evidência o desafio de partilhar 
o conhecer, o vivenciar, compreender e avaliar o lazer e o turismo com a 

qualidade que se deseja. O importante é considerar o desejo de auto- 
realização, as relações sociais, a melhoria da qualidade de vida, o 

desenvolvimento das potencialidades e a aprendizagem continuada 

(ISAYAMA e GOMES, 2008). 
 
 
 
 

A participação em grupos de convivência facilita a expressão, estimula a 

criatividade das pessoas idosas, servindo como instrumento positivo para o 

desenvolvimento da realização pessoal, da autoestima e a reconquista de um lugar 

social na comunidade, além de favorecer novas aprendizagens, proporciona a essas 

pessoas conquistas dos relacionamentos sociais que resultam no envelhecer mais 

saudável sem solidão e sem isolamento, estes fatores influenciam muito a 

continuidade dos idosos nos programas e nas mudanças positivas que ocorrem em 

suas vidas. 

Neste sentido, os grupos de convivência são uma forma de interação, 

inclusão social e uma maneira de recuperar sua autonomia, de viver com dignidade 

e estar saudável, através desses grupos os idosos podem reavaliar a sua vida e ver 

que precisa estar inserido em um grupo social que lhe favoreça ampliar suas 

potencialidades, reconhecer e aprender a conviver com suas limitações. 

 
 
 
 
2.4 EXCLUSÃO E INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA 

 
 
 

A necessidade de sentir pertencente a um grupo é necessária ao homem 

desde que este começou a formar comunidade, existe o desejo de viver em 

sociedade com seu semelhante. Não nos reconhecemos sós e isolados. 

Sendo sentimento esse que faz parte de todo ser humano, quando este 

percebe- se isolado, é natural que surjam tentativas de querer  integrá-lo novamente 
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a sociedade, quer seja por parte dos próprios excluídos ou por parte da sociedade 

que a principio, o excluiu. 

A exclusão social iniciou na Europa, com o crescimento do número dos 

sem teto, da pobreza urbana, da falta de acesso a empregos e rendas por pessoas 

de outras etnias e imigrantes, da condição precária dos empregos disponíveis e da 

dificuldade dos jovens para ingressar no mercado de trabalho, a ideia de exclusão 

foi usada por políticos de várias maneiras para dar forma as suas próprias politicas 

de Bem Estar Social. 

Walker (apud SANDELL, 1998) conceitua a exclusão social como uma 

formulação mais compreensiva que se refere ao processo dinâmico de ser “colocado 

de fora”,  total  ou  parcialmente,  de  qualquer  sistema,  seja  ele  social, 

cultural, econômico ou político, que determinam a integração de uma pessoa na 

sociedade. Esta concepção corrobora com a ideia de lazer como uma dimensão da 

cultura, uma vez que considera a falta de  acesso  no  âmbito  cultural  como  algo 

que  define a exclusão de um indivíduo diante da sociedade 

Desta forma exclusão refere-se a maneira em que indivíduos podem ser 

separados do envolvimento pleno com a sociedade, onde são privados das 

oportunidades de melhorar o emprego e a vida, direitos esses que são ofertados a 

maioria das pessoas na sociedade. 

Uma pessoa é tida como excluída quando está impedida de participar 

completamente na vida económica, social e civil ou quando o seu acesso ao 

rendimento e a outros recursos (pessoais, familiares e culturais) é de tal modo 

insuficiente não lhe permitindo de usufruir de um nível de vida aceitável pela 

sociedade em que vive. 

Dessa maneira podemos dizer que a pobreza, exclusão configuram-se como 

indicadores de uma forma de inserção na vida social, de uma condição de classe e 

de outras condições reiteradoras da desigualdade, expressando as relações 

vigentes na sociedade. 

A pobreza seria uma expressão do descarte de mão de obra barata, que faz 

parte do desenvolvimento capitalista, sequelas da “questão social” expressas na 

pobreza, na exclusão e na subalternidade de grande parte da população. 
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Trata-se de uma condição inerente ao capitalismo contemporâneo, ou seja, 

esse problema social foi impulsionado pela estrutura desse sistema econômico e 

político. 

Sendo assim, os excluídos socialmente geralmente são minorias étnicas, 

culturais, religiosas, por exemplo, os negros, índios, idosos, pobres, homossexuais, 

toxicodependentes, desempregados, pessoas portadoras de deficiência, dentre 

outros (ABRUNHOSA, 2016). Grupos sociais sofrem muitos preconceitos o que 

afetam diretamente aspectos da vida, e, em muitos casos, gera outro problema 

chamado de “isolamento social”. 

O conceito de exclusão social amplia as dimensões de análise da pobreza e 

das desigualdades, 

a exclusão consiste de processos dinâmicos, multidimensionais produzidos 

por relações desiguais de poder que atuam ao longo de quatro dimensões 

principais – econômica, política, social e cultural –, e em diferentes níveis 

incluindo individual, domiciliar, grupal, comunitário, nacional e global. 
Resulta em um continuum de inclusão/exclusão caracterizado por acessos 

desiguais aos recursos, capacidades e direitos que produzem iniquidades 

em saúde (POPAY et al, 2008, apud ESCOREL 1999). 
 
 
 
 

Configura - se na sociedade uma grande massa subalternizada e excluida, 

um amontoado urbano em que vão progressivamente afastando-se e rompendo 

vínculos com a mesma, sujeitos esses denominados “pobres” que acabam vivendo a 

margem da sociedade, sem acesso aos mínimos sociais. 

 

Segundo Yazbek (2012, p. 289), 
 

os "pobres" são produtos dessas relações, que produzem e reproduzem a 

desigualdade no plano social, político, econômico e cultural, definindo para 

eles um lugar na sociedade. Um lugar onde são desqualificados por suas 

crenças, seu modo de se expressar e seu comportamento social, sinais de 

"qualidades negativas"  e indesejáveis que lhes são conferidas por sua 

procedência de classe, por sua condição social. 
 
 
 

Esses sujeitos sociais são generalizados e descriminados diante de 

conceitos, padrões sociais e morais burgueses, “[...] submersos numa ordem social 

que    os    desqualifica,    marcados    por    clichês:    „inadaptados‟,    „marginais‟, 



  
 

 
„problematizados‟, portadores de altos riscos, casos sociais, alvo de pedagogias de 

reerguimento e promoção” (VERDES-LEROUX, 1986). 
 

A  seguir  pontuaremos  os  tipos1    de  Exclusões  Sociais  das  quais  se 

destacam: 

 
· Exclusão  Cultural  e  Étnica:  conceito  atribuído  as  minorias  étnicas  e 

culturais, por exemplo, a exclusão dos índios. 

· Exclusão  Econômica:  determina  a  exclusão  de  pessoas  que  possuam 

rendas inferiores, por exemplo, dos pobres. 

· Exclusão Etária: designa a exclusão por idades, por exemplo, das crianças e 

idosos. 

· Exclusão  Sexual:  tipo  de  exclusão  que  é  determinada  pelas  diferentes 

preferências sexuais, por exemplo, a exclusão dos transexuais. 

· Exclusão de Gênero: relativo ao gênero masculino e feminino, por exemplo, 

a exclusão das mulheres. 

· Exclusão  Patológica:  exclusão  relativa  às  doenças,  por  exemplo,  os 

portadores de HIV. 

· Exclusão Comportamental: aborda sobre os comportamentos destrutivos, 

por exemplo, dos indivíduos toxicodependentes. 

 
 

 
 

social. 

Os fatores de exclusão e inclusão social estão associados à vulnerabilidade 

 

O envelhecimento populacional faz com que a sociedade comece a 

repensar a fase final da vida, e entender o lugar social ocupado pelo idoso, como 

sujeitos de direitos e deveres enquanto cidadão. 

Os elementos que contribuem para a exclusão e inclusão estão associados 

à vulnerabilidade social, conforme se pode verificar na figura abaixo. 

 
 
 

 

 

1Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exclusao-social. 
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Figura 2: Fatores de exclusão e inclusão social 

 

Fonte: Serv. Social e Sociedade, n.106, p.219-240, abr/jun 2011. 
 
 
 

A inclusão, portanto, significa fazer parte, se sentir pertencente, ser 

compreendido em sua condição da vida e humanidade, refere- se à promoção de 

ações que visem à igualdade de oportunidades, acesso aos bens (culturais, sociais, 

econômicos, etc.), respeito e valorização da diversidade, podemos dizer que 

inclusão e proteção social estão relacionadas aos direitos sociais. 
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A palavra inclusão tem origem latina, proveniente do verbo 

includere. Cury (2006) afirma que o termo significa colocar algo/alguém 

dentro de outro espaço/lugar, ou seja, incluir. É formado pela união do 

prefixo “in” com o verbo cludere, que, por sua vez, significa fechar, encerrar. 
Diante disto, percebe-se que a compreensão do termo inclusão relaciona-se 

com a delimitação de um espaço, “fechado para alguns ou para muitos e 
que, por encerrar determinadas peculiaridades ou mesmo privilégios, não 

era, até então, compartilhado por outros.” (CURY, 2006, p.28). 
 
 
 
 

A inclusão social é uma maneira que usamos para indicar toda e qualquer 

política de inserção de pessoas ou grupos excluídos na sociedade. 

Nesse sentido, para que aconteça a inclusão, é necessário observar e 

identificar quais seriam aqueles que estariam excluídos da sociedade, ou seja, que 

não gozam dos seus benefícios e direitos básicos, como saúde, educação, emprego, 

renda, lazer, cultura, entre outros. 

Os excluídos socialmente são também os que não possuem condições 

financeiras dentro dos padrões impostos pela sociedade, além dos idosos, os negros 

e os portadores de deficiências físicas, como cadeirantes, deficientes visuais, 

auditivos e mentais. 

Existem leis exclusivas para cada área, podemos citar a lei de cotas que 

oferecem vagas nas universidades para os negros e as que cuidam da inclusão de 

pessoas com deficiência inserindo – as no mercado de trabalho. 

Das Leis que dão amparo aos idosos podemos destacar o Estatuto do Idoso 

que torna forte a inclusão social do idoso os quais tem como direito: O  direito à vida, 

direito à informação, direito à vida familiar, à convivência social e comunitária, direito 

ao respeito, direito à preservação da autonomia, direito de acessar serviços que 

garantam condições de vida, direito de participar, opinar e decidir sobre sua própria 

vida. 

Destacamos que sociedade e família podem e devem ajudar o idoso  contra 

o isolamento garantido seu lugar na sociedade, promovendo a autonomia, um 

envelhecimento ativo e com qualidade, empoderando o cidadão idoso fazendo com 

que diminua a exclusão, preconceito e a violência.
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CAPÍTULO III 
 
 
 
3. OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO BRASIL E A POLITICA PÚBLICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 
Neste capítulo, primeiramente daremos destaque a Constituição Federal de 

1988 e os avanços trazidos pela mesma. A seguir iremos abordar sobre a Política 

Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, a Politica Pública de Assistência Social nos 

aspectos direcionados à população idosa. Também apresentaremos um breve 

histórico sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Centro de Referência 

de Assistência Cras (CRAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ( 

SCFV) e por fim  o Serviço Social diante das Politicas Públicas para pessoa Idosa. 

 
 
 
3.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
 
 

Na década de 1980, o Brasil, vivia um momento político, chamado de Nova 

República, período que surgiu no fim da ditadura militar e foi marcado pela 

ampliação da democracia política no país, José Sarney, foi o primeiro presidente civil 

pós-ditadura militar, no período de seu governo houve uma grave crise econômico- 

social consequência dos anos da ditadura militar. 

E ao reconhecer o agravamento da situação socioeconômica do país, incluiu 

no seu plano de governo o combate à pobreza. 

Em 05 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição da República 

Federativa do Brasil, é a atual Carta Magna do Brasil institucionaliza o começo de 

um regime político democrático, tendo como base garantir os direitos sociais 

econômicos, políticos e culturais que haviam sido cerceados pelos governos no 

período da ditadura Militar . 

Segundo Piana (2009, p.39), a Constituição Federal, promulgada em 1988, 

chamada Constituição Cidadã, pauta-se em parâmetros de equidade e direitos 

sociais  universais.  Concretizou  conquistas, expandiu  os direitos nos  campos da 
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Educação, da Saúde, da Assistência, da Previdência Social, do Trabalho, do Lazer, 

da Maternidade, da Infância, da Segurança, definindo especificamente direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, da associação profissional e sindical, de greve, da 

participação de trabalhadores e empregadores em colegiados dos órgãos públicos, 

da atuação de representante dos trabalhadores no acordo direto com empregadores. 

Além de ser considerada a melhor e mais complexa desde a 

redemocratização do país é a mais eficaz no que diz respeito à garantia dos direitos 

humanos, sociais e de trabalho para a população brasileira. 

 

 
Ao romper com a sistemática das Cartas anteriores, a Constituição 

de 1988, ineditamente, consagra o primado do respeito aos direitos 

humanos, como paradigma propugnado para a ordem internacional. Esse 

princípio invoca a abertura da ordem jurídica interna ao sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos. A partir do momento em 

que o Brasil se propõe a fundamentar suas relações internacionais com 
base na prevalência dos direitos humanos, está ao mesmo tempo 

reconhecendo a existência de limites e condicionamentos à noção de 

soberania estatal, do modo pelo qual tem sido tradicionalmente concebida. 
Isto é, a soberania do Estado brasileiro fica submetida a regras jurídicas, 
tendo como parâmetro obrigatório a prevalência dos direitos humanos. 
Surge, pois, a necessidade de interpretar os antigos conceitos de soberania 

nacional e não-intervenção à luz de princípios inovadores da ordem 

constitucional; dentre eles, destaque-se o princípio da prevalência dos 

direitos humanos. Esses são os novos valores incorporados pelo Texto de 

1988 e que compõe a tônica do constitucionalismo contemporâneo 

(PIOVESAN, 2007, p. 342). 
 
 
 

Além de mudanças conquistadas pelos trabalhadores no que diz respeito 

aos direitos sociais e da democracia, avanços importantíssimos também no campo 

da proteção social, mudanças essas que só aconteceram a partir das mobilizações, 

lutas e reinvindicações desses novos sujeitos que surgiram no cenário brasileiro, 

que conquistaram espaços de participação popular, por exemplo Sindicatos dos 

trabalhadores e Associações. 

 
Entre os maiores avanços incorporados na CF/88 destacamos um 

dos objetivos fundamentais da República, que é o de “construir uma 
sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem de todos sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”, descrito no art. 3º, inciso I e IV (BRASIL, 2015). 
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Em relação ao respeito aos direitos e garantias fundamentais, destacamos 

de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tanto aos 

brasileiros como os estrangeiros que residem no País. 

Não podemos deixar de mencionar outro importante avanço, que foi a 

conquista da Seguridade Social, e o sistema de “proteção social do trabalhador, 

integrada pelas políticas de saúde, previdência e assistência social as quais fazem 

parte do tripé da seguridade social que são entendidas em seu artigo 194, como 

“[...] um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, e à 

assistência social” (LOPES, 1995, p. 52), que tem como principais objetivos: 

 
 

I - Universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - equidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento. 

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 

participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 

aposentados. 
 
 

Também chamada de “Constituição Cidadã” por ter sido criada com 

participação do povo por meio de propostas populares, é a 7º na história do Brasil 

bem como a última a consolidar a transição de um regime autoritário para um 

democrático, elaborada por uma Assembleia Constituinte de 559 parlamentares 

durante um período de 20 meses, ela foi anunciada em todo o território nacional, 

possui 09 títulos em que se aplicam 245 artigos. 

A Carta Magna de 1988 2está dividida em títulos que se dividem de acordo 

com as atribuições de seus artigos. Cada título traz aqueles artigos referentes a 

determinada  área,  ou  princípio,  para  que  seja  mais  fácil  subdividir  todas  as 

 
 

 
 

 

2Disponível    em:    http://www.estudopratico.com.br/constituicao-de-1988-sua-historia-e-caracteristicas. 
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características que regimentariam a sociedade brasileira  a partir daquele momento. 

Os títulos são: 

 
· Título I – Princípios Fundamentais 

· Título II – Direitos e Garantias Fundamentais 

· Título III – Organização do Estado 

· Título IV – Organização dos Poderes 

· Título V – Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 

· Título VI – Tributação e Orçamento 

· Título VII – Ordem Econômica e Financeira 

· Título VIII – Ordem Social 

· Título IX – Disposições Constitucionais Gerais 
 

Ainda sobre Constituição Federal de 1988, também prevê inovações tais 

como a participação popular, o controle social e a descentralização das políticas e 

reconhece a Assistência Social como Política Pública. 

A partir desta Constituição ocorreram outras regulamentações como a Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), a Politica Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e a aprovação do Sistema Único da Assistência Social (NOB/SUAS/2005), 

que conferem um novo status e um grande desafio à política pública de assistência 

social. 

 
 
 
3.2 POLITICA NACIONAL DA PESSOA IDOSA 

 

 
O Marco mundial que ocasionou as discussões sobre a construção das 

politicas públicas voltadas a atenção aos idosos, aconteceu na I Assembleia 

Mundial sobre o Envelhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU), 

realizada em Viena (Áustria), contou com a participação de 124 países incluindo o 

Brasil. 

Esta Assembleia deu visão aos direitos da população idosa, pois eram 

vistos de forma marginal até pela Organização das Nações Unidas (ONU) a mesma 
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se preocupava inicialmente com questões econômicas e políticas e, só mais tarde, 

com temas sociais. 

Nesse evento foi elaborado e aprovado o Plano de Ação para o 

Envelhecimento, foi publicado em 1983 em Nova Iorque, este que é documento 

importante com prioridades nos aspectos econômicos, sociais e culturais do 

processo de envelhecimento de uma população, baseando-se na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos visando sensibilizar os governos e sociedades para 

a necessidade de direcionar políticas públicas para os idosos. 

No Brasil através CF/1988 ocorreu um grande avanço em relação às 

políticas de proteção social aos idosos,  onde  foi  introduzida  em suas disposições 

a seguridade social fazendo com que a rede de proteção social alterasse o seu 

enfoque a rede de proteção social, pois era vinculada apenas ao contexto social- 

trabalhista e assistencialista, passando adquirir uma conotação ampliada de direito 

de cidadania. 

 

 
Na década de 70, todo o trabalho realizado com idosos no Brasil 

era de cunho caritativo, desenvolvido especialmente por ordens religiosas 

ou entidades leigas filantrópicas e o que antes se tinha em termos de lei 
voltado para a pessoa idosa restringia-se a existência de alguns artigos no 

Código Civil (1916), no Código Penal (1940), no Código Eleitoral (1965) e 

de inúmeros decretos, leis, portarias, entre outros. (RODRIGUES, 
2001,p.149). 

 
 

Ressaltamos ainda que, os avanços também foram conseguidos devido às 

mobilizações e organizações da sociedade civil, para que os direitos desta fatia da 

população idosa fossem garantidos e efetivados de forma que possam ter um 

envelhecimento com qualidade de vida. 

A Política Nacional do Idoso Lei n.º 8.842 aprovada em 4 de janeiro de 1994 

e regulamentada em 3 de julho de 1996, assegura os direitos sociais e amplo 

amparo aos idosos, definindo as condições para promover sua integração, 

autonomia e participação efetiva na sociedade, tem como objetivo atender as 

necessidades básicas dessa população nas áreas de educação, saúde, habitação e 

urbanismo, esporte, trabalho e Assistência social e previdência, justiça. 
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A PNI consiste em um conjunto de ações governamentais com o 

objetivo de assegurar os direitos sociais dos idosos, partindo do princípio 

fundamental de que “o idoso é um sujeito de direitos e deve ser atendido de 

maneira diferenciada em cada uma das suas necessidades físicas, sociais, 
econômicas e políticas” (CAMARANO e PASINATO, 2004, p. 269). 

 
 
 
 

A Politica Nacional do Idoso, Lei nº 8.842/1994 está norteada por cinco 

princípios, (art. 3º do Capítulo II, seção I): 

 
1- A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso 
todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 
2. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, 
devendo ser objetivo de conhecimento e informação para todos; 
3. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 
4. O idoso deve ser o principal agente e destinatário das transformações a 
serem efetivadas através dessa política; 
5 As diferenças econômicas sociais regionais e particularmente, as 

contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser 
observadas pelos poderes e pela sociedade em geral na aplicação dessa 

lei. 
 
 

 
Podemos dizer que através desta politica também se ampliou o entendimento do 

processo de envelhecimento reconhecendo as responsabilidades do governo, da 

sociedade e da família no cuidado à pessoa idosa, reiterando que os idosos 

precisam ser percebidos porque também são sujeitos de direitos, portanto 

portadores de dignidade. 

Proporcionou também a possibilidade da participação efetiva da sociedade 

no desenvolvimento das políticas públicas, através dos Conselhos Paritários, estes 

que contribuíram para garantir a elaboração de diversas leis, para atender as 

expectativas demandadas pelos diversos segmentos sociais. 

Ainda como garantia de direito à pessoa idosa tem acesso ao Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social - BPC, que foi instituído pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, Lei nº 8.742, de 07/12/1993, o Estatuto do Idoso, promulgado em 

2003; e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, implementada em 2006. 
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Outra importante conquista recente em favor dos idosos foi a Lei 
nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, que instituiu o Fundo Nacional do 

Idoso, autorizando a dedução do Imposto de Renda a pessoas físicas e 

jurídicas para doações realizadas aos fundos municipais, estaduais e 

nacionais do idoso, sendo que a verba é gerida pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa Idosa – CNDI (BRASIL, 2010). 
 
 
 
Ressaltamos ainda que a organização e gestão da Política Nacional do Idoso devem 

ser realizadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social com a participação 

dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal do Idoso, cabendo aos conselhos 

executar supervisionar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a PNI nas suas respectivas 

instâncias. 

 
 
 
3.3 ESTATUTO DA PESSOA IDOSA 

 
 
 

O Estatuto do idoso foi aprovado em 2003 sob a Lei 10.741, destinada a 

regulamentar os direitos assegurados das pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos em conjunto com a Politica Nacional do Idoso, o Estatuto forma as 

bases das politicas públicas para idosos, se consolida como instrumento poderoso 

na defesa da cidadania dos cidadãos e cidadãs dessa faixa etária. 

Trata-se de uma conquista para a efetivação de tais direitos, especialmente 

por tentar proteger e formar uma base para a reivindicação de atuação de todos 

(família, sociedade e Estado) para o amparo e respeito aos idosos. 

 

 
O Estatuto do Idoso, como expressão da função normativa e 

reguladora do Estado, institui mecanismos que instrumentalizam as ações 

de fiscalização e de controle social do trabalho das organizações 

governamentais e não-governamentais, com normas de exigências no 

atendimento ao idoso, de instalações físicas e das ações prioritárias dos 
princípios e diretrizes a serem observados na execução de programas 

sociais para idosos. Dentre essas, a obrigatoriedade das entidades 

governamentais e não-governamentais de inscreverem seus  programas 

junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselhos (estaduais e 

municipais) de Direitos da Pessoa Idosa.[...] A própria Lei estabelece o 

Ministério Público, a Vigilância Sanitária, e os Conselhos como órgãos 

competentes na fiscalização das entidades de atendimento ao idoso, 
cabendo aos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa a supervisão, o 

acompanhamento, a fiscalização da política nacional do idoso, no âmbito 

das respectivas instâncias político-administrativas (TEIXEIRA, 2006, p.77). 
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Após sete anos de tramitação no Congresso Nacional, foi aprovada e 

Sancionado em 2003, pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Lei nº 

10741de 01.10.2003), entrou em vigor em 01.01.2004 a qual afirma que, 

 
seus 118 artigos formam um guarda-chuva de garantias legais que a 

sociedade devia aos seus idosos. A partir de agora, eles terão uma ampla 

proteção jurídica para usufruir direitos da civilização sem depender de 

favores, sem amargurar humilhações e sem pedir para existir. 
Simplesmente viver como deve ser a vida em uma sociedade civilizada: com 
muita dignidade (BRASIL, 2003). 

 
 
 
 

Deste modo esse conjunto de 118 artigos que se dividem em sete títulos 

que se referem a respeito dos direitos fundamentais dos idosos que são: educação, 

saúde, habitação, transporte, profissionalização, cultura, esporte e lazer, previdência 

e assistência social, assistência jurídica, alimentação, medidas de proteção de forma 

geral, convivência familiar e comunitária. 

 
Neste sentido, o Estatuto, quanto aos direitos fundamentais e 

sociais já garantidos pela Constituição de 1988, não somente se repete, 
mas indica instrumentos mais eficientes  para  dar  efetividade  às 

garantias já determinadas;  “é  um  instrumento  que  proporciona 

autoestima e fortalecimento a uma classe de brasileiros que precisa 

assumir uma identidade  social”  (BRAGA,  2005,  p.  186). 

 
O Estatuto do Idoso busca priorizar seu atendimento com medidas que 

visem ao bem-estar dos idosos. Além disso, objetiva também promover igualdade e 

justiça social para a população idosa mais fragilizada. 

 
No entanto na concepção de (FRAIMAN, 1995) diz que, 

 

a partir do segmento idoso organizado, que a velhice consegue obter 
políticas públicas e sociais que favorecem suas vitórias. O segmento idoso 

unido e participando de movimentos que cuidam de seus interesses 

fortalecem as manifestações e conquistas, como as que já foram adquiridas 

até hoje. 

 
Sendo assim, percebemos as políticas públicas para a população idosa 

avançaram, mas ainda é necessário uma maior pressão popular para a efetivação 

de mais direitos, sabemos que essas conquistas do estatuto não são totalmente 

executadas e respeitadas. 
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3.4 POLITICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 
 

Partindo do princípio de enfrentamento das expressões da questão social, 

podemos considerar que a gênese das “Políticas Públicas” está ligada ao processo 

de permanente conflito entre os diversos componentes da sociedade e resultou na 

resposta do Estado, buscando soluções dos problemas enfrentados pelas classes 

subalternas da população. 

 
As políticas sociais surgem para atender as necessidades do povo que ao 

longo de sua história teve influência, nos modelos internacionais. „‟Diferente, pois, 

das políticas sociais dos países Capitalistas avançados, que nasceram livres da 

dependência econômica e do domínio colonialista, o sistema de bem-estar brasileiro 

sempre expressou as limitações decorrentes dessas injunções‟‟ (POTYARA, p.125). 

No Brasil o Welfare State (Estado de Bem-estar Social) não foi estabelecido, 

essas medidas sociais se aplicaram apenas na Europa, em países que haviam sido 

devastados pela segunda Guerra Mundial. 

 
É pelo Estado Bem-Estar que o Estado garante ao cidadão a 

oportunidade de acesso gratuito a certos serviços e a prestação de 

benefícios mínimos para todos. Nos Estados Unidos, esses benefícios 

dependem de critérios rigorosos de pobreza e os serviços de saúde não 

são estatizados, havendo serviços de saúde para os velhos e pobres. O 

“acesso geral” à educação, à saúde e à justiça existente na Europa decorre 
de direitos estabelecidos numa vasta legislação que se justifica em nome 

da cidadania. O cidadão é um sujeito de direitos sociais que tem igualdade 
de tratamento perante as políticas sociais existentes (FALEIROS, 1991, 
p.20). 

 
Somente com a Constituição de 1988 é que as políticas públicas no Brasil 

terão maior atenção, e valores importantes como a universalização, à equidade, 

constituirão num marco para a questão social. 

Esses instrumentos normativos estabelecem as condições de gestão, de 

financiamento, de controle social, de competências dos níveis de governo com a 

gestão da política, de comissões de pactuação e negociação e de avaliação. 

Em Setembro de 2004, após um movimento de discussão nacional, foi 

aprovada uma nova Política Nacional de Assistência Social. A Política Social Pública 

da Assistência Social é a PNAS (Política Nacional de Assistência Social), que 
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junto com as políticas setoriais, considera as desigualdades socioterritoriais, visando 

um enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender à sociedade e à universalização dos direitos sociais. O público  dessa 

política são os cidadãos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade. Isso significa que assistência social não é garantir direito a todos é 

de quem dela necessitar, e sem contribuição prévia a provisão dessa proteção. 

A Política de Assistência Social atua como um instrumento de contribuição 

na efetivação de direitos, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, esta 

política por meio dos Centros de Referência da Assistência Social – Cras atende ao 

público de pessoas idosas através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos- SCFV para idosos, v045678 um enfrentamento à garantia dos mínimos 

sociais, ao provimento de condições para atender à sociedade e à universalização 

dos direitos sociais. 

Sob essa perspectiva, objetiva: Prover serviços, programas, projetos e 

benefícios de  proteção social básica e,  ou,  especial para famílias, indivíduos  e 

grupos que deles necessitarem; Contribuir com a inclusão e a equidade  dos 

usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 

socioassistenciais básicos e especiais, em  áreas urbana e rural; 

Política Nacional de Assistência Social – define que a inserção, a prevenção, 

a promoção e a proteção são as quatro funções básicas do novo paradigma da 

Assistência Social, que tem como eixo central a cidadania. 

No tocante á prevenção, a PNAS a entende como um meio de criar apoios 

nas situações circunstanciais de vulnerabilidade, evitando que o cidadão resvale do 

patamar de renda alcançado ou perca o acesso que já possui aos bens e serviços. 

A função básica de promoção, na concepção da PNAS é vista como função 

de promover a cidadania, eliminando relações clientelistas que não pautam por 

direitos e que submetem, fragmenta e desorganiza o destinatário da Assistência 

Social. 

A PNAS entende por inserção como uma forma de inclusão  dos 

destinatários da assistência social nas políticas sociais básicas proporcionando-lhes 

o acesso a bens e direitos usufruídos pelos demais segmentos da população 
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Por fim, a proteção, no contexto do novo padrão, é compreendida como 

atenção às populações excluídas e vulneráveis socialmente, operacionalizada por 

meio de ações de redistribuição de renda direta ou indireta. 

 
 
 

3.5. SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
 
 
 

Em 2005 foi implantado o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um 

sistema público que organiza, de forma descentralizada e participativa, os serviços 

da Assistência Social no Brasil. 

Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a 

atenção às famílias, consolida o modo de gestão compartilhada entre os três entes 

federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social não 

contributiva de seguridade social no campo da assistência social. 

O SUAS materializa o conteúdo da (LOAS) Lei Orgânica da Assistência 

Social, cumprindo no tempo histórico dessa política as exigências para a realização 

dos objetivos e resultados esperados que devem consagrar direitos de cidadania e 

inclusão social (PNAS/2004, p. 39). 

Promove suas ações em nível de Proteção Social Básica, através de 

programas, projetos, serviços e benefícios são voltados à indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade social buscando prevenir situações de riscos sociais e 

pessoais. As ações em nível de Proteção Social Especial são voltadas a indivíduos e 

a famílias que já vivenciam situação de risco e direitos violados abandono, maus- 

tratos, abuso sexual, usam de drogas, entre outros aspectos conforme orientação da 

NOB-SUAS/2005. 

Os principais instrumentos de regulamentação do SUAS são a NOB/SUAS 

(2005) - Norma de Operação Básica e NOB/RH (2006) - Norma de Operação Básica 

de Recursos Humanos. Deste modo como Proteção Social se materializa através de 

uma rede socioassistencial que oferta e opera serviços, programas, projetos e 

benefícios definidos pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/NOB/SUAS, 

2005, P.94). 
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3.6 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 
 
 
 

O CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por 

objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 

territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 

direitos de cidadania. 

 
Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos 

os serviços socioassistenciais de proteção básica do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, no seu território de abrangência. Estes serviços, de caráter 

preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde 

que disponha de espaço físico e equipe compatível. Quando desenvolvidos no 

território do CRAS, por outra unidade pública ou entidade de assistência social 

privada sem fins lucrativos, devem ser obrigatoriamente a ele referenciados. 

O CRAS tem por objetivo: 
 

· Fortalecer a função preventiva da família contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários 

possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas. 

· Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades. 

· Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e 

serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede 

de proteção social de assistência social. 

· Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto 

de direitos. 

· Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que 

necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos  de 

escuta e troca de vivências familiares. 

 
 

A oferta dos serviços no CRAS deve ser planejada e depende de um bom 

conhecimento  do  território  e  das  famílias  que  nele  vivem,  suas  necessidades, 
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potencialidades, bem como do mapeamento da ocorrência das situações de risco e 

de vulnerabilidade social e das ofertas já existentes. 

As funções do CRAS não devem ser confundidas com as funções do órgão 

gestor da política de assistência social municipal ou do DF: os CRAS são unidades 

locais que têm por atribuições a organização da rede socioassistencial e oferta de 

serviços da proteção social básica em determinado território, enquanto o órgão 

gestor municipal ou do DF tem por funções a organização e gestão do SUAS em 

todo o município. 

 
 
 
3.6.1 Proteção Social Básica 

 
 
 

Oferecer atenção socioassistencial à família, seus membros e 

indivíduos mais vulneráveis, tendo como unidade de medida a família 

referenciada em razão da metodologia de fortalecimento do convívio familiar do 

desenvolvimento da qualidade de vida da família na comunidade e no território 

onde vive. 

 
 

3.6.2 Proteção Social Especial 
 
 
 

Garantir a implantação da rede socioassistencial as  famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de risco, de violação de direitos ou 

com vínculos sociais e familiares fragilizados ou rompidos. 

 
 

3.6.3 Aprimoramento da Gestão 
 
 
 

Promover a capacitação dos trabalhadores da área da Assistência Social 

com a finalidade de produzir e difundir conhecimentos que devem ser direcionados 

ao desenvolvimento de habilidades e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo 
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exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o 

aprimoramento da política pública; 

Implantar um sistema de informação que abrange gestão, monitoramento e 

avaliação de programas, serviços, projetos e benefícios da área da assistência social 

que resulte na otimização político-operacional necessária para a política pública; 

Fortalecimento da Proteção Social Básica como espaço de proteção efetiva 

e prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais. Fortalecimento da Proteção Social 

Especial de Média Complexidade como espaço de proteção, apoio, orientação e 

acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de ameaça e/ou violação de 

direitos. 

 
Fortalecimento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade como 

espaço de garantia de proteção integral, orientação e acompanhamento de 

indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. 

 
 
 
 
3.7 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 
 
 

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento  de Vínculos, definidos na 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009) 

e reordenado em 2013 por meio da Resolução CNAS nº 01/2013, constituem-se em 

serviços de proteção social básica do SUAS 

É um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) organiza-se 

de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 

pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e 

a convivência comunitária, dentre outras de acordo com a idade dos usuários. 

O serviço pode ser ofertado no Centro de Referência da Assistência Social 
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(CRAS) ou nos Centros de Convivência, Os usuários do SCFV são divididos em 

grupos a partir de intervalos de faixas etárias. 

A oferta de atividades com participantes de diferentes idades é uma opção 

viável, desde que os profissionais envolvidos tenham a habilidade de desenvolver 

um percurso intergeracional que atenda aos objetivos do SCFV para crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas, as atividades devem ser orientadas 

para as aquisições e objetivos da assistência social, buscando o desenvolvimento 

das potencialidades dos usuários. 

É de extrema importância o planejamento da oferta do SCFV na fase de 

planejamento das atividades, devem ser identificadas as demandas de cada grupo 

em específico e quais atividades serão desenvolvidas para que estes objetivos 

sejam alcançados. Também deve ser estipulado um cronograma para as atividades 

do grupo com prazo de finalização. 
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Figure 3: Fluxo de Encaminhamentos para o SCFV 

 

 
 

Fonte: Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 
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3.8 O SERVIÇO SOCIAL DIANTE DA POLITICA PARA PESSOA IDOSA 

 
 
 

Ao refletirmos sobre idoso e a velhice, compreendemos que ao chegar à 

terceira idade a pessoa começa a confrontar-se com inúmeros desafios e muitas 

vezes a velhice vem como um fardo ao invés de ser recebida como uma fase 

importante a ser vivida. 

Desafios como este se dão pelo fato da sociedade estar rodeada de 

preconceitos que acabam causando a falta de respeito, e o idoso passa a ser tratado 

como um indivíduo sem importância e utilidade. 

O Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo, ou seja, possui 

como objeto de estudo, a “Questão Social” ou as expressões da “Questão social”. 

 

 
A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 

contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 

tipos de intervenção mais além da caridade e repressão (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 1983, p.77). 
 
 
Compreendemos que a questão social se trata das contradições e desigualdades 

causadas pelo sistema capitalista e demanda um tipo de intervenção profissional 

que vá além de caridade. 

O serviço Social diante dessa situação deve trabalhar de maneira que 

esses valores impostos pela sociedade sejam modificados e que a mesma passe a 

enxergar a pessoa idosa como um ser que tem direitos, e que tem seu lugar na 

sociedade e que pode sim ser útil e atuante. 

O profissional atuante nessa área deve detectar as verdadeiras 

necessidades da pessoa idosa, trabalhar a autoestima, a cultura, a alfabetização, a 

atividade física, a arte, a saúde, a garantia de direitos, dentre muitos outros valores 

que a sociedade julga não ser necessário para o idoso. 

Sabemos que é função do Assistente Social fazer é com que o usuário fique 

a par de seus direitos,  democratizado  as  informações e o acesso aos programas 
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disponíveis  para aqueles que necessitam ser inseridos nas políticas públicas, sendo 

como uma ponte entre o serviço garantido e o usuário. 

A ação do profissional de Serviço Social no campo das políticas para pessoa 

idosa deve realizada de modo que o Assistente Social use de suas técnicas, 

instrumentos e do projeto ético-político da profissão, para aplicar ações que atinjam 

todas as áreas de existência do idoso, pois é através do seu conhecimento teórico e 

metodológico que irá contribuir para a consolidação da Política Pública de proteção 

ao idoso em todos os lugares onde atua como por exemplo, à saúde, o lazer, 

melhores condições de habitação, saneamento, alfabetização, entretenimento, 

vínculos familiares e relações em geral, para que a pessoa idosa passe a ser vista 

como sujeito de direitos , que tenha voz ativa e que seja atuante em seu espaço na 

sociedade. 

 

 
No contexto das políticas sociais voltadas à população idosa, o exercício 

profissional do Assistente Social objetiva: “[...] assegurar os direitos sociais 
da pessoa idosa; garantir a acessibilidade da pessoa que envelhece; 
incentivar a participação do idoso; evitar o isolamento social e exclusão do 

idoso” (KURZ e MORGAN, 2008 apud LINO; RABELO). 
 
 
 

O trabalho do Assistente Social com a pessoa idosa, conta com 

mecanismos legais específicos de determinada demanda, desta forma auxilia e 

explica o seu trabalho enquanto profissional. Esses mecanismos, por exemplo, se 

materializam por meio da PNI, que por sua vez ressalta no Artigo 10 3a Política de 

Assistência Social, onde encontra-se atribuições que podem ser desenvolvidas pelo 

profissional de Serviço Social. São elas: 

 
 

Art. 10. Na implementação da Política Nacional do Idoso, são 

competências dos órgãos e entidades públicos: 

I - na área de promoção e assistência social: 

a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das 
necessidades básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da 

sociedade e de entidades governamentais e não-governamentais. 
 
 
 

 
 

 

3           https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/110060/politica-nacional-do-idoso-lei-8842-94 



��
 

 

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao 

idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas- 

lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros; 

c) promover simpósios, seminários e encontros específicos; 

d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, 
pesquisas e publicações sobre a situação social do idoso; 

e) promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso; 
 
 

 
Desta forma é tarefa do/a Assistente Social de lutar por uma sociedade 

igualitária com direitos e deveres para todos os cidadãos 

 
 

O trabalho do Assistente Social pode contribuir com a justiça e a 

equidade social a favor da universalidade das políticas sociais, 
posicionando seus programas, serviços e projetos e desenvolvendo ações 

que venham aumentar os recursos para que se tenha uma concretização 

dessas políticas de forma eficaz. (STRINGUETA et al, 2009, s.p.). 
 
 
 

O Serviço Social exerce um papel importante, o Assistente Social deve 

intervir, e mediar às ações sociais, garantindo o bem estar ao idoso. É direito da 

população e do profissional de assistência social, exigir políticas sociais, ao Estado, 

que garantam vida digna e cidadã aos idosos, onde possam desfrutar igualmente de 

todos os direitos e deveres a que todos os indivíduos tem ao viver em comunidade. 

Tivemos significativos avanços no que diz respeito a políticas sociais 

voltadas aos idosos; dentre as quais podemos citar a Política Nacional do Idoso 

(1994); A Política Nacional de Saúde do Idoso (1999); o Estatuto do Idoso (2003); A 

Política Nacional de Assistência Social (2004); A Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (2006), além dos direitos conquistados pela Constituição Federal em 

1988. 

Ressaltamos que a Família, Sociedade e Estado têm o dever nas ações de 

proteção de assistência ao idoso; assegurando ao idoso todos os direitos da 

cidadania, sua participação na comunidade e garantindo todos seus direitos. 

Ainda, no seu Artigo 10 da Lei no 8.842/94, sugere que sejam desenvolvidos 

programas educativos, à medida que se cria a consciência de que envelhecer não 

representa qualquer tipo de infração e nem abuso, porque é um fato natural. 

Porém as políticas em vigor não são suficientes para atender às 
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necessidades dos idosos, pois ainda é muito limitado o acesso aos serviços ao qual 

esta população tem direito, mesmo reconhecendo a velhice como uma questão 

prioritária no contexto das políticas sociais brasileiras. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
4. ANÁLISE E DESCRIÇAO DO ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL 

 
 
 

Neste capítulo, faremos uma analise sobre o Projeto de Intervenção 

Institucional onde realizamos nossa intervenção, apresentando estrutura da mesma, 

descrevendo os serviços oferecidos e caracterizando os sujeitos sociais da 

intervenção. 

 
 
 
4.1 PROJETO DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 
 
4.1.1 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Norte de Caçador 

 
 
 
Responsável: Ana Paula de Castilha Souza 

Diretora dos Cras: Marizete Iaczinski 

Endereço. Rua Bernardo Primo Nora s/nº, Cidade: Caçador – SC 

Telefone: 3563-0902 

Horário: 08h00min as 12h00min 
 

13h00min as 17h00min 
 
 
 

O CRAS NORTE é uma unidade pública estatal, ou seja, é um equipamento 

público governamental da política de assistência social que executa os Serviços de 

Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é a porta de 

entrada para o acesso a famílias, a rede de proteção social de assistência social. 

O CRAS Norte presta diversos serviços aos moradores em condição de 

vulnerabilidade social, seguindo a política nacional de assistência social. 
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Tendo como principal serviço o Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF) e parceira das ações básicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

vínculos (SCFV) no qual atuamos como estagiária com a demanda de idosos. 

 
 

4.1.2 PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
 
 
 

Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, tendo como 

finalidade fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura de seus 

vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de 

sua qualidade de vida. Dentre os serviços ofertados podemos destacar benefícios 

eventuais, encaminhamentos, orientações e demais atendimentos sociais 

Buscando o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias, 

fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo. 

 
 
ações: 

O CRAS oferece atendimentos no âmbito do PAIF através das seguintes 

 
 

A. Acolhida 

B. Visita domiciliar 

C. Busca ativa 

D. Orientações sociais 

E. Encaminhamentos diversos para a rede de serviços 

F. Acesso à documentação civil 

G. Acesso a benefícios eventuais (aux. Alimentação, roupas, passagens, auxílio 

funeral) 

H. Inclusão nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

– Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 
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4.1.3 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
 
 
 

Serviço referenciado ao CRAS e desenvolvido em articulação com o PAIF. É 

realizado através de grupos e oficinas organizado por faixa etária, visando 

complementar o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social fortalecendo a função protetiva das famílias. 

 
 
 
 
4.1.4. Grupos existentes no CRAS Norte 

 
 
 
Crianças de 0 a 6 Anos, Mães e Gestantes. 

Desenvolve atividades com as crianças e familiares, inseridos no contexto 

comunitário, atendendo inclusive crianças com deficiência. 

 
 
 
Crianças e Adolescentes de 7 a 12 e de 13 a 17 Anos 

 

Desenvolve-se a partir da constituição do espaço de convivência, focado no 

pertencimento dos usuários em sua comunidade e famílias, com ações voltadas a 

cidadania, propiciando o desenvolvimento de sociabilidades e a prevenção de 

situações de risco social. 

 
 
 
 
Pessoas acima de 60 anos – Idosos 

Serviço cuja intervenção social é pautada nas características, interesses e 

demandas dessa faixa etária. 

 

O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio Para Pessoas Com 

Deficiência e Idosas tem por finalidade a prevenção de agravos que possam 

provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários, como o 

isolamento, a exclusão, as situações de violência e violações de direito. 
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Cursos Voltados A Inclusão Produtiva 

 

 
Desenvolvimento de cursos profissionalizantes voltados aos usuários do 

CRAS Norte, que se encontram em situação de vulnerabilidade e exclusão do 

mercado de trabalho, em parceira com outras instituições, como por exemplo: 

SENAI, SENAC etc. 

 
 
Acompanhamento às Famílias: 

 
 

§ BPC - Benefício de Prestação Continuada; 

§ BPC na escola; 

§ Programa Bolsa Família. 
 
 
Ações na Comunidade/Gestão de território: 

 
 

§ Palestras preventivas; 

§ Campanhas socioeducativas; 

§ Passeios culturais; 

§ Cursos profissionalizantes; 

§ Acesso ao mercado de trabalho. 
 
 

Quem Trabalha no CRAS? 
 

· Coordenação; 

· Assistente Social; 

· Psicólogo; 

· Pedagogo; 

· Educadores Sociais; 

· Apoio administrativo e operacional; 

· Estagiários. 
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Atuam junto às famílias, nas suas mais diversas manifestações, visando à 

inclusão social e cidadã dos indivíduos, através dos vínculos familiares e sociais. 

 

 
Proteção Básica Social – CRAS: Martello e Norte 

 
 

 
Categoria Profissional 

N9:;<= de profissionais conforme forma d; 

c=>?<@?@BC= 

ED;?FG=H I<=c;HH= 

Seletivo 

J=:FHHF=>@d=H 

KLLMLOQROQ Social 02

TLMUVWXYXL 02

Z[MQRO\]X[QL Sociais 04

K^_MWM\[ Administrativo 02

`XX[]QR\]X[QL 01

aLO\YMb[MXL 06

eQUQfUMXRMLO\L 02

gXOX[MLO\L 02

Z^O[XL 02

hXO\W 23

 

O Território de Abrangência do CRAS Norte é composto pelos bairros: 
 

· Bairro Gioppo; 

· Bairro Nossa Senhora Salete; 
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· Bairro Bello; 

· Bairro Rancho Fundo; 

· Bairro São Cristovão; 

· Bairro Santa Catarina; 

· Bairro Kurtz. 
 

Tendo como referência para atendimento cinco mil famílias deste território. 
 
 
 

MISSÃO 
 

Contribuir efetivamente no trabalho social junto às famílias e indivíduos para 

que possam superar as situações de vulnerabilidade e riscos sociais. 

 

 
VISÃO 

 
Ser  referência  no  estado  de  Santa  Catarina  no  trabalho  social  com  as 

famílias até 2020. 

 

 
VALORES 

ü Compromisso ü Respeito 

ü Comprometimento ü Educação 

ü Ética ü Acolhida 

ü Diálogo ü Paciência 

ü Participação ü Tolerância 

ü Autonomia ü Resiliência 
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Figura 4: Fluxograma CRAS/PAIF 

 
 

 
Fonte: Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. 
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Figura 5: Organograma 

 
 

 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS SOCIAIS DA PRÁTICA DE ESTÁGIO 

 
 

 
O processo de estágio de Intervenção foi desenvolvido com a proposta de 

realizar encontros todas as terças-feiras com o grupo de idosos do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, promovendo o acesso e as orientações 

aos Idosos (as) sobre os direitos que lhes são garantidos e que muitos 

desconhecem. 

O grupo denominado Trocando  Saberes  conta com cerca  de 40  idosos 

cadastrados que participam semanalmente de atividades desenvolvidas que 

objetivam a orientação sobre o processo de envelhecimento, além de atividades 

físicas, artísticas, culturais e de lazer, ainda são abordados diversos assuntos de 

interesses, também realizadas palestras com profissionais convidados. 

A maioria dos idosos que são atendidos no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos para idosos do CRAS Norte, são mulheres, vêm por 

demanda espontânea, buscam esse espaço para viverem a vida de maneira ativa e 

saudável, com prevenção do isolamento social. 

 
 
 
5.1. PERFIL DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A QUALIDADE 

DE VIDA (SUJEITOS SOCIAIS DA PRATICA DE ESTÁGIO) 
 
 
 

O Serviço de Convivência para idosos oferece diferentes propostas para 

lazer e ocupação do tempo livre; são espaços nos quais o convívio e a interação 

com e entre os idosos permitem a construção de laços simbólicos de identificação, 

desse modo, esses espaços são propícios e motivadores para a formação de fortes 

laços, além da garantia de maior autonomia e bem-estar dos participantes. 

Através desta pesquisa, a ser apresentada nos mostra a importância do 

serviço de convivência para os idosos, onde alguns iniciaram a participação por 

conta própria, já outros receberam influências principalmente de pessoas que já 

frequentavam. Também houve os que procuraram os grupos com o objetivo de 

conhecer novas pessoas, pois se sentiam muito sozinhos, e após frequentar os 



il
 

 
grupos, os idosos relataram mudanças significativas, principalmente em relação ao 

convívio social. 

Contata-se que para muitos idosos, os grupos de convivência representam 

uma das alternativas para a inclusão social dando-lhes oportunidades de convívio e 

ações para garantir melhores condições de vida oferecendo a socialização por meio 

de atividades culturais, recreativas e intelectuais. 

Ao participar de grupos, os idosos resgatam sua vaidade o prazer e a 

satisfação sentem-se valorizados como cidadão, com direitos e deveres elevando a 

autoestima destes indivíduos, melhorando sua qualidade de vida e deixando – os 

inseridos no espaço social onde vivem. 

As atividades proporcionadas pelo grupo auxiliaram muito para que os 

idosos deste estudo pudessem obter um estilo de vida mais saudável e, 

consequentemente, uma melhora na qualidade de vida. 

Concluímos que a participação nos grupos é de suma importância para a 

população idosa, fato que pode ser constatado neste estudo. Verificamos que a 

grande maioria de nossos entrevistados identificou mudanças favoráveis que fizeram 

com que obtivessem uma melhor qualidade de vida. 

O primeiro contato que tive com o grupo de idosos no meu processo de 

estágio de observação, senti a necessidade de identificar quais e se houveram 

mudanças na qualidade de vida dos mesmos e conhecer a realidade de cada um 

dos participantes. 

Foi efetivada uma pesquisa de campo qualitativa esta que é traduzida por 

aquilo que não pode ser mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos 

indissociáveis. 

A pesquisa qualitativa tem um caráter exploratório, uma vez que estimula o 

entrevistado a pensar e a se expressar livremente sobre o assunto em questão. Na 

pesquisa qualitativa, os dados, em vez de serem tabulados, de forma a apresentar 

um resultado preciso, são retratados por meio de relatórios, levando-se em conta 

aspectos tidos como relevantes, como as opiniões e comentários do público 

entrevistado. 
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A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos 

exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados referentes aos mesmos e, 

finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação 

teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. 

A pesquisa foi aplicada com o grupo do Serviço de Convivência para idosos 

do Centro de Referência de Assistência Social “CRAS" do Bairro Gioppo. 
 

A pesquisa foi importante, pois apresentou-me o grau de satisfação dos 

serviços prestados pelo CRAS. 

 
 
 
5.2. ANÁLISE DA PESQUISA 

 
 
 

Com base nos dados da pesquisa e a convivência com grupo de 40 idosos 

foi possível através do estágio, constatar que o grupo de idosos do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS NORTE Caçador apresenta o 

seguinte perfil e percepções acerca do serviço. 
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Gráfico 1 - Qual os motivos que levaram você a frequentar o grupo de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para Idosos? 

 

 
 
 

Fonte: autora. 
 
 
 
 

Observou-se com a pesquisa de campo que a grande maioria dos idosos 

que passaram a frequentar o grupo foram motivados pela formação de novas 

amizades, correspondendo a 44,85% das respostas. Seguida desta opção, observa- 

se que 22,85% seguiram a motivação por realizar atividades de lazer. Enquanto 

isso, 20% seguiram o desejo em aprender coisas novas. Motivados por adquirir 

novas amizades, tem se um percentual de 5,71%. Enquanto isso, com 2,85% das 

escolhas estão às motivações de interagir com a comunidade, qualidade de vida, 

melhoria do bem-estar. 
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Constata-se que ao participar de grupos, os idosos resgatam  sua 

autoestima, o prazer, a satisfação e alegria. É ter um ambiente, no qual podem 

realizar atividades físicas e ao mesmo tempo conversar, sorrir, dançar, contar 

piadas, fortalecer laços e fazer novas amizades, reconquistando seu lugar na 

sociedade, os idosos inseridos nesses espaços vivenciam a vida, de maneira ativa e 

saudável, com prevenção do isolamento social. 

Da mesma forma, havia uma pergunta na pesquisa que buscou identificar 

qual a opinião dos entrevistados sobre: “O que Significa participar do Grupo de 

Convivência para você?”. O gráfico abaixo demostrará esta análise. 

 
 

Gráfico 2 O que significa participar do grupo de Convivência para você? 
 
 

 

Fonte: autora. 
 
 

Na segunda questão obteve-se os seguintes dados  com relação o 

significado da participação no grupo,  48,57% dos idosos responderam que o lazer, 
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conhecimento, distração e amizades faz com que a participação no grupo seja 

significativa , 17.14% disseram que ter conhecimento e amizades com pessoas 

diferentes, 14.28% relataram que é um prazer encontrar os amigos sendo que essa 

porcentagem    se repetiu na questão referente a ter uma melhor qualidade de vida. 

O serviço de convivência para idosos  atua de  encontro à proposta da 

promoção do envelhecimento ativo, com a finalidade de preservar as capacidades e 

o potencial de desenvolvimento da pessoa idosa. 

São ambientes onde são realizadas atividades físicas, artísticas, culturais e 

de lazer, os idosos inseridos nesses espaços vivenciam a vida, de maneira ativa e 

saudável, com prevenção do isolamento social e conseguem ter uma melhor 

qualidade de vida. 

A fim de verificar a existência de incentivos que motivem o idoso a participar 

dos Grupos de convivência foi elaborada a seguinte pergunta: “De que forma você 

acessou o grupo do SCFV?”. Com essa pergunta buscou- se analisar as formas de 

acesso do idoso ao grupo. O gráfico abaixo demostrará esta análise. 

 
 

 

Fonte: autora. 
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Destaca-se na terceira pergunta que 48,57% dos entrevistados acessaram o 

grupo através de amigos que já frequentavam, seguido de 34.28% disseram que 

receberam convite pelo CRAS, enquanto 17.14% vieram por vontade própria. 

Como vimos, a maioria começou a frequentar o grupo através de amigos 

que já frequentavam isto é, porque se identificam com as atividades realizadas ali, 

observamos que todos os entrevistados gostam e se sentem motivados a participar 

e tem uma avalição positiva dos resultados proporcionados para suas vidas; 

O gráfico abaixo está relacionado à questão de satisfação dos idosos ao 

frequentar o grupo como mostra a Analise. 

 

 
Gráfico 4 Como você se sente frequentando o grupo? 

 
 

 
Fonte: autora. 
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Percebe-se que na quarta questão como você se sente frequentando o 

grupo 97.14% respondeu satisfeito e feliz, somente 2.85% se sentem satisfeitos. 

Muitos idosos não são valorizados pelas pessoas que os cercam, por isso 

buscam no grupo um porto seguro que semanalmente está pronto para recebê-los 

de braços abertos, percebe – se que sentem felizes, os idosos estão aprendendo a 

lutar pelos seus direitos e descobrindo a força de sua união. A partir do convívio 

social e da troca de ideias é que nascem novas motivações. 

Dentre as razões que levam os idosos a participar de grupos esta interação 

pessoal e o compartilhar alegria, afeto, amor, tristeza, conhecimentos. Resgate da 

vaidade, prazer, satisfação e alegria de poder estar com outras pessoas. O grupo é 

considerado um espaço social no qual realizam-se atividades, conversam, sorriem, 

dançam, fortalecem laços. 

Quando nos propomos a verificar as mudanças na vida dos idosos 

entrevistados identificamos essa realidade, como mostra a análise gráfica abaixo. 
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Gráfico 5 Houve alguma mudança na sua vida após começar a frequentar o grupo de Convivência? 

 
 

 
Fonte: autora. 

 
 

Na última questão se houve alguma mudança na sua vida após começar a 

frequentar o grupo de convivência, constatou-se que 57,14% dos entrevistados 

responderam ter um bom convívio social e amigos para conversar, enquanto isso, 

com 14,28% das escolhas estão a melhoria na qualidade de vida e sentir-se 

motivado pela vida, 8,57% disseram que proporcionou divertimento e lazer, e 

apenas 5,71% afirmaram ter mais aprendizagem. 

Verificamos que a grande maioria de nossos entrevistados identificou 

mudanças favoráveis que fizeram com que obtivessem uma melhoria na qualidade 

de vida. 

Portanto, a qualidade de vida depende não apenas do indivíduo, mas de sua 

interação com os outros e com a sociedade. 
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Diante desses fatores, percebe-se a importância que os grupos exercem na 

vida destas pessoas, pois ali o idoso tem a possibilidade de encontrar estímulo para 

uma vida social sadia, desenvolver sua cultura e ter momentos de lazer. Melhoram 

se, assim, sua autoestima e sua aceitação na sociedade, pois é nesses locais que 

aprendem lições de cidadania, de participação e de como colaborar para o bem 

comum, aprendendo que para exercê-las não há limite de idade. 

Segundo Garcia et al. (2006), 
 

 
os grupos facilitam o exercício da autodeterminação e da independência, 
pois funcionam como rede de apoio que mobiliza as pessoas na busca de 

autonomia e de um sentido para a vida, na autoestima e, até mesmo, na 

melhora do senso de humor, aspectos essenciais para ampliar a resiliência 

e diminuir a vulnerabilidade. No convívio entre pessoas, criam-se vínculos 

que possibilitarão o surgimento de organizações ou, no mínimo, o seu 

incentivo, promovendo a inclusão social. 
 
 
 
 

Enfim, percebe-se que ao frequentar os grupos, os idosos adquirem 

conhecimentos, encontram uma variedade de práticas sociais e  exercitam  uma 

gama de sentimentos e sensações que ainda desejam viver. 

 
 
 
6. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTÁGIO 

 

 
O estágio contribuiu muito para a compreensão da profissão de  Serviço 

Social, não só pela necessidade do enfretamento da Questão Social, mas também 

pela complexibilidade em lidar com diversas demandas no campo de atuação, que é 

apenas um recorte, uma prévia do que cada futuro profissional vivenciará. 

Portanto leva-se como aprendizado desse processo novos conhecimentos, 

como também nos proporcionou identificar o espaço de intervenção o qual 

realizamos o processo de estágio, possibilitando a aproximação do exercício 

profissional e sua importância para população usuária além de Identificar as políticas 

sociais utilizadas pela instituição. 

Deste modo, analisamos o período de estágio, elemento integrante do 

projeto de formação profissional como fundamental, pois sem conhecimento teórico 
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as ações seriam atividades impensadas, sem respaldo, porque é no estágio que o 

acadêmico compreende a realidade social criando oportunidades de exercitar a 

prática profissional, adquirindo segurança para pensar, planejar e agir de acordo 

com os princípios éticos da profissão. Além de enriquecer e atualizar a formação 

acadêmica desenvolvida. 

Poder acompanhar o profissional de Serviço Social, observar como ele 

intervêm e também poder interagir com os sujeitos sociais tanto em atendimento 

individual, em visitas domiciliares e em grupo, nos proporciona uma clareza da 

atuação profissional. 

 
 
 
6.1. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ESTÁGIO 

 
 
 
Local: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

Data: 22 de Fevereiro de 2017. 

Horário: 13:00 as 17:00  horas 
 
Duração: 04 horas 

 
Participantes: Orientadora Nicoli e Estagiária. 

 
Objetivo: Proporcionar uma tarde agradável às mulheres e idosos que frequentam 

Grupo do SCFV do CRAS. 

Pauta: Festa de Carnaval. 

Estagiária: Samira Pontes 

Instrumental Técnico Operativo utilizado: Reunião de grupo 
 
 
 

6.1.1. Desenvolvimento das atividades 
 
 

 
Iniciamos como de costume a reunião, com as boas-vindas a todos aos 

participantes dos grupos (Mulheres e Idosos) e assinaturas na lista de presença. 

Neste dia organizamos uma festa em comemoração ao Carnaval. 
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Para esquentar a interação entre os participantes, realizamos com todos os 

presentes (idosos e mulheres) a dinâmica da moeda. A dinâmica consiste em passar 

uma moeda de mão em mão, enquanto a música estiver tocando, quando parar a 

música a pessoa que estivesse de posse da mesma, iria para o centro do circulo 

para dançar e o restante do grupo teria que a imitar. 

Após, realizamos danças com alguns ritmos e músicas variadas, (sertaneja, 

dance etc.). A dança da cadeira não podia faltar, dançamos todos de trenzinho e foi 

muito divertido. 

Por fim, as danças de Carnaval, com fantasias, máscaras e colares. Os 

idosos e as mulheres caíram na folia. Ao som das tradicionais marchinhas 

carnavalescas, a energia contagiou, todos dançaram e se divertiam até o término da 

tarde. 

A mulherada estava que era só alegria e os idosos mostraram que apesar da 

idade, possuem alegria para dar e vender. 

Nesse clima de festa, servimos um delicioso lanche a todos e encerramos a 

nossa tarde. 

 

 
Avaliação da Estagiária: Esse tipo de atividade é muito importante para a integração 

dos participantes dos grupos, sejam mulheres ou idosos, pois auxilia a elevar a 

autoestima e os usuários ficam mais desinibidos e aproveitam para fazer novas 

amizades, caracterizando realmente uma convivência e uma celebração à vida. É 

também momento importante de avaliarmos nossa intervenção e observarmos a 

efetividade da prática com os usuários (as). 

 

 
Avaliação do Usuário: Não foi solicitado. 

 
 
 
6.2. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ESTÁGIO 

 

 
Local: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

Data: 07 de Março de 2017. 
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Horário: 13:00 as 17:00  horas 

 
Duração: 4 horas 

 
Participantes: Supervisora Ana Paula, Orientadora Suzamara e Estagiária. 

 
Objetivo: Orientar o grupo de Idosos sobre as  diferenças de cada ser humano 

(identidade de gênero e orientação sexual). 

Pauta: Conversa sobre identidade de gênero e orientação sexual, dinâmica sobre o 

tema. 

Estagiária: Samira Pontes 
 
Instrumental Técnico Operativo utilizado: Reunião de grupo 

 
 
 

6.2.1. Desenvolvimento das atividades 
 
 

 
Como de costume chegamos até o local do encontro com o grupo de idosos 

organizamos a sala e o lanche, aguardamos a chegada de todos e após assinarem a 

lista de presença iniciamos as atividades. 

No primeiro momento o professor Rodrigo (Cia de Teatro Vento Negro) deu 

início com a oficina de teatro, onde o mesmo realizou cantos com gestos imitações 

entre outras atividades lúdicas para descontrair e proporcionar movimento aos 

participantes. 

No segundo momento realizamos uma conversa sobre gênero e orientação 

sexual, liberdade de expressão e as dificuldades em conviver com o preconceito. 

Para dar continuidade ao tema realizamos uma dinâmica diferente, fizemos 

um circulo, todos permaneceram sentados, colocamos ao centro duas folhas de 

papel do tamanho de uma pessoa adulta, então pedimos para que duas pessoas 

viessem até o centro e desenhasse um corpo masculino e outro feminino naquelas 

folhas. 

Ao término dos desenhos refletimos sobre o assunto e todos puderam dar 

suas opiniões, deixamos bem claro a todos que as pessoas nascem iguais e, ao 
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longo da vida, vão construindo a sua própria identidade, seja como homem, mulher 

ou ambos. 

O Humanismo trouxe diferentes formas de enxergar o ser humano. As 

essências passaram a ser mais valorizadas e o ser humano virou objeto de pesquisa 

na busca pelo autoconhecimento. Embora muita gente os confunda, esses termos 

definem aspectos bem distintos de uma mesma pessoa. Gênero pode ser definido 

como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, o gênero 

masculino e o gênero feminino. 

 

 
Avaliação da Estagiária: O Grupo é muito participativo e o tema foi bem aceito, 

havendo boa participação nas atividades e no debate. Fiquei muito surpresa, com a 

postura dos idosos, os quais demonstraram que tem uma mente muita aberta e 

estão sempre prontos para apreender e a ensinar coisas novas. 

 

 
Avaliação do Usuário: Não foi solicitado. 

 
 

 
6.3. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ESTÁGIO 

 

 
Local: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

Data: 01 de março de 2017. 

Horário: 8:00 as 12:00 horas 
 
Duração: 04 horas 

 
Participantes: Assistente Social Ana P. de Castilha Souza e Estagiária 

 
Objetivo: Orientar a estar procurando o Bolsa Família para estar atualizando seu 

CAD Único. 

Pauta: Realização de atendimento na casa do Sra. R. 

Estagiária: Samira Pontes 

Instrumental Técnico Operativo utilizado: Visita Domiciliar 
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6.3.1. Desenvolvimento das atividades 
 
 

 
Realizada visita domiciliar na residência da Senhora R., que tem seu 

cadastrado no Cadastro Único e é beneficiária do Programa de Transferência de 

Renda - Bolsa Família, bem como, a família encontra-se cadastrada em situação de 

extrema pobreza. 

Senhora R., nos recebe, casa muito boa, bem mobiliada, com cozinha 

projetada. Relata que a casa é própria e está pagando financiamento de R$ 300,00 

por mês na Caixa Econômica Federal. Afirma estar passando por dificuldades 

financeiras, trabalhando como diarista, mas que alguns dias fica sem serviço. 

Relata ainda que o pastor da igreja a qual ela frequenta lhe auxilia na 

alimentação. Refletimos com ela, sobre suas necessidades e dificuldades 

financeiras, porém orientamos a estar procurando o Cadastro Único para atualização 

cadastral, pois mesmo que tenha uma renda baixa e esta não sendo suficiente para 

suprir todas as suas despesas, de acordo aos critérios do Programa Bolsa Família, 

ela não se encontra em situação de extrema pobreza. 

Ressaltamos a importância de manter o cadastro sempre atualizado, pois 

caso o recadastramento não seja feito, terá  seu cadastro bloqueado 

automaticamente pelo próprio Sistema do Cad Único e outros benefícios sociais são 

acessados pelo cadastro, além do Bolsa Família. A usuária entendeu as orientações 

e se comprometeu a fazer a atualização cadastral. 

Realizadas outras duas visitas domiciliares, mas sem êxito, pois não 

encontramos ninguém nas residências. 

 

 
Avaliação da Estagiária: A visita domiciliar é de suma importância, pois nos permite 

conhecer as condições de vida da população usuário, garantindo uma aproximação 

com a realidade do usuário, bem como oportunizando momento de proceder as 

orientações ou encaminhamentos pertinentes às demandas de cada família. 

 

 
Avaliação do Usuário: Não foi Solicitado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

No decorrer deste trabalho buscamos tratar sobre o Impacto do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos através da Intervenção do Serviço Social 

no processo de Inclusão Social dos Idosos. 

Sabemos que a profissão de Serviço Social nasce sob um manto de 

contradições impostas pela sociedade e pelo sistema capitalista, a Igreja Católica e 

Estado tiveram papel importante na gênese da profissão, que surge para dar 

suporte as demandas da sociedade. 

A profissão de Serviço Social passou por diversos aspectos desde a sua 

gênese, todos os trabalhos e intervenções era realizado com um viés 

assistencialista, caritativo e acrítico, com uma visão conservadora sem perspectiva 

de mudança na sociedade. 

A partir do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, houve novo 

direcionamento do Serviço Social, acontece o movimento de reconceituação em 

1979 que ficou conhecido como O “ano da virada”, onde a profissão de Serviço 

Social passa a ter uma nova visão de como atuar no agir profissional se 

comprometendo com a classe trabalhadora com ideias democráticas e a ampliação, 

defesa e garantia de direitos 

Diante dessas mudanças significativas da realidade o Assistente Social 

precisa ser um profissional qualificado, capaz de identificar compreender e analisar a 

realidade para execução, gestão e formulação de políticas públicas, bem como ter 

uma postura crítica e propositiva, deve ser comprometido com os valores e 

princípios norteadores do código de ética, pois é este que guia e orienta as ações a 

serem desenvolvidas. 

Uma nova revisão do Código de Ética Profissional de 1986, define uma nova 

ética, baseada na realidade social e na sua totalidade, assegurando um novo perfil 

profissional preparado democraticamente, enfrentando as expressões da “questão 

social”, 

A profissão de Serviço Social é uma das poucas profissões que possuiu um 

projeto profissional coletivo e hegemônico, tal projeto se expressa claramente na Lei 
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8662/93, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de assistente social, nas 

dimensões constitutivas da profissão e nas diretrizes curriculares. 

No que diz respeito ao processo de envelhecimento e o trabalho do 

assistente social, L\æQmos que o aumento da expectativa de vida representa uma 

conquista que deve ser comemorada, mas o grande desafio que se apresenta 

perante o envelhecimento é o de conseguir vivenciar a vida com qualidade, pois os 

programas sociais e de saúde são insuficientes e fragmentados não suprindo as 

demandas existentes, onde os idosos inseridos nessa sociedade enfrentam os 

problemas da redução de seus direitos. 

Diante de uma sociedade que está em constante envelhecimento é de suma 

importância à visibilidade da questão do envelhecimento na perspectiva de discutir 

formas de sensibilizar o poder público, a sociedade e a família quanto à 

responsabilidade que têm de garantir o direito à vida com dignidade e bem-estar, o 

prolongamento da vida deve ser vivido com dignidade e não representar o 

isolamento, tão latente na sociedade atual e individualista.

Ressaltamos a importância de compreender a realidade desta população 

para que possamos ter um pensamento crítico e reflexivo sobre o envelhecimento na 

sociedade e para que as políticas públicas através de projetos e programas 

consigam atender de forma satisfatória as necessidades dos indivíduos que estão 

envelhecendo. 

O que se percebe é a omissão da sociedade de sua responsabilidade e 

compromisso social com a velhice. As políticas relativas aos idosos e as 

regulamentações presentes no Estatuto do Idoso não são integralmente atendidas 

na prática, são frágeis e não compõe uma rede de apoio organizada, sua total 

efetivação depende de esforços múltiplos do governo e sociedade, assim como das 

categorias profissionais envolvidas no atendimento ao idoso. 

Para que os direitos dos idosos sejam de fato efetivados, estes devem ser 

participantes da luta, pois ao exercer seus direitos de cidadania sequentemente 

torna-se fundamental e imprescindível para sua inclusão social. 

A partir da experiência no estágio pode-se observar que o principal desafio 

das pessoas idosas está em exercerem seu papel na sociedade e serem tratados 

com respeito e dignidade e não excluídos ou isolados. Outra constatação diz 

respeito à necessidade de reflexão com a família e a sociedade para a mudança de 


