
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

JOANA DARC MATIAS DO PRADO TELES 

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO NO MUNICÍPIO DE NATAL NA 

PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA: identificando demandas e desafios 

 

 

 

 

Linha de pesquisa: Estado, Sociedade, Políticas Sociais e Direitos 

 

 

 

 

 

 
 
 
NATAL/RN 

Agosto/2014 



 

 

JOANA DARC MATIAS DO PRADO TELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO NO MUNICÍPIO DE NATAL NA 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: identificando demandas e desafios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, orientado pela professora Drª Maria 
Célia Nicolau. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
NATAL/RN 

Agosto/2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte.  

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA  

 
Teles, Joana Darc Matias do Prado. 

Assistência social ao idoso no município de Natal na proteção social básica: 

identificando demandas e desafios / Joana Darc Matias do Prado Teles. - Natal, 

2016. 

119f: il. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Célia Nicolau. 

Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-

graduação em Serviço Social. 

 

1. Serviço Social – Dissertação. 2. Assistência social - Idoso - Dissertação. 3. 

Idoso - Serviço de proteção - Dissertação. 4. Natal (RN) - Dissertação. I. Nicolau, 

Maria Célia. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. IV. Título. 

RN/BS/CCSA                             CDU 364.4-053.9 

 

        

RN/BS/CCSA                             CDU 364.4-053.9 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho  

A Deus. 

Aos meus amados pais, Daniel e Herbene. 

Ao meu marido, Leirson. 
 

Aos meus filhos, Enzo Gabriel (em memória) e Arthur, 

minhas inspirações de superação, força e amor. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais, Daniel e Herbene, meus exemplos de vida, pelos 

aprendizados, dedicação, amor e carinho. Ao meu amado pai, por ser meu grande 

incentivador, vibrando a cada conquista e vitória, sem dúvida, este título também é 

seu. À minha mãe, que sempre esteve ao meu lado, e, em especial, nos 

momentos que mais precisei de seus cuidados e carinho nas situações vividas no 

percurso do mestrado.    

Ao meu marido Leirson, por tudo. Pela compreensão da minha ausência, 

pelas palavras de motivação, por acreditar em mim, pela dedicação ao nosso filho, 

pela leitura do meu trabalho e contribuições tão importantes. Pelo compartilhar da 

vida, na alegria e na dor. 

Ao meu filho, Enzo Gabriel (em memória), meu pequeno e eterno anjo que, 

mesmo tão pequeno e com tão pouco tempo juntos, me ensinou o real significado 

da vida e me fez crescer em todas as dimensões. A você, meu filho, minha eterna 

saudade.  

Ao meu filho Arthur, razão da minha alegria diária. Meu pequeno, obrigada 

por trazer alegria a nossa casa e me fazer sonhar novamente e não desistir. 
 

Aos meus irmãos, Daniel Filho, Giovana e Tales, pelo companheirismo de 

todas as horas. 
 

Agradeço aos meus sogros, Murilo e Valdiza, pela força e palavras de 

incentivo. 
 

Às minhas lindas sobrinhas Sofia e Juliana, por fazer parecer tudo uma 

grande brincadeira e trazer leveza a minha vida. 
 

Aos meus cunhados Lidiane, Paulinho, Nariane, Lairton e Viviane, pela 

alegria e otimismo sempre presentes. 
 

Agradeço as minhas amigas Marizeth, Anjinha, Silvânia e Aline, pelo 

incentivo e carinho no decorrer desta jornada. 
 

Às minhas queridas amigas, Claudinha, Josiane e Ilena, por estarem ao meu 

lado sempre, nos momentos mais difíceis. Não tenho palavras para agradecer a 

sincera amizade de vocês. 

À minha aluna Jéssica Rocha, por seu apoio, disponibilidade e dedicação no 



decorrer da coleta dos dados da pesquisa.  

Às/aos colegas e companheiras/os da turma 2011 do mestrado em Serviço 

Social da UFRN, pelos momentos instigantes de discussão e pelas contribuições na 

elaboração do projeto de pesquisa. 
 

Às assistentes sociais dos CRAS de Natal, que colaboraram diretamente 

com a realização deste trabalho. 

À minha orientadora, Maria Célia Correia Nicolau, que acreditou e confiou 

no meu trabalho.  
 

Gostaria de agradecer a todos os professores do Departamento de Serviço 

Social da UFRN, em especial, à Profª. Drª. Silvana Mara, pelo incentivo em todos os 

momentos. 
 

À Profª. Drª. Iris Maria de Oliveira, do Departamento de Serviço Social da 

UFRN, pela gentileza em aceitar participar das bancas qualificação e defesa da 

dissertação. Obrigada pelas excelentes contribuições. 
 

A professora Profª. Drª Adna Rejane Freitas Rego, da UNP, que tive o 

prazer de conhecer ao convidá-la para minha banca de qualificação. Obrigada pelas 

valorosas contribuições. 
 

A secretaria do PPGSS, Lucinha, pela atenção, disponibilidade e palavras 

sempre incentivadoras. 
 

Muito obrigada a todos/as. 



RESUMO 

 

No decorrer das últimas décadas, iniciando, principalmente, nos anos de 1960, o 

contingente de idosos tem crescido no país e o envelhecimento populacional é 

considerado um notável fenômeno mundial. Dada à rapidez desse processo, esse 

crescimento tem produzido diferentes implicações na estrutura das relações sociais, 

econômicas e culturais das sociedades e, como tal, constitui novos desafios para as 

políticas públicas e, particularmente, para a política de assistência social brasileira. 

Considerando o expressivo aumento da população idosa natalense e os desafios da 

política de assistência social, essa pesquisa objetiva identificar e analisar as 

demandas e os desafios da Política de Assistência Social no município de Natal/RN, 

na particularidade do acesso da população idosa à Proteção Social Básica nos 

Centros de Referência da Assistência Social. A presente pesquisa utiliza o método 

crítico dialético, sendo os procedimentos metodológicos que nortearam o estudo: as 

pesquisas bibliográfica, documental e campo, bem como a observação sistemática. 

Algumas perguntas de partida foram importantes para nortear este trabalho: Quais as 

demandas que chegam ao CRAS pela população idosa? Quais as respostas a estas 

demandas pela proteção social básica? Como os CRAS vem implementando a 

proteção social em respostas a essas demandas como garantia de direitos a 

população idosa? Os serviços oferecidos pelos CRAS atende as necessidades do 

usuário idoso? Para se chegar aos resultados desta pesquisa, foram utilizadas 

fontes bibliográficas, documentais e observação à 4 (quatro) CRAS das diferentes 

zonas distritais do município de Natal. Os resultados desta pesquisa apontam que a 

proteção social básica é bastante frágil, deixando parcela da população em situação 

de risco e vulnerabilidade social ainda sem atenção devido a diversos fatores, dentre 

eles a reduzida equipe técnica e a impossibilidade de atendimento a todos os bairros 

referenciados pelos CRAS nas respectivas zonas, sendo 50% dos idosos atendidos 

advindos de demandas espontâneas.  

 

Palavras chaves: População Idosa. Política de Assistência Social. Proteção Social 

Básica. 



ABSTRAT 

 

Over the past decades, starting mainly in the 1960s, the number of elderly has grown 

in the country and an aging population is considered a remarkable global 

phenomenon. Given the speed of this process, this growth has produced different 

implications for the structure of the social, economic and cultural societies and, as 

such, constitutes new challenges for public policy, and particularly for the Brazilian 

social assistance policy. Considering the significant increase aging population in 

Natal and the challenges of social welfare policy, this research aims to identify and 

analyze the demands and challenges of Social Assistance Policy in the city of Natal / 

RN, in particular the access of the elderly to social protection basic in the Reference 

Centers of Social Assistance. This research uses a critical dialectical method, and 

the methodological procedures that guided the study: the bibliographical research, 

documentary and field as well as systematic observation. Some initial questions were 

important to guide this work: What are the demands that come to CRAS the elderly 

population? What are the answers to these demands by the Basic Social Protection? 

How this CRAS has implemented social protection responses to these demands as 

rights guarantee the elderly population? The services offered by CRAS meets user 

needs? To get the results of this research, bibliographic sources were used, 

documentary and observation for four (4) CRAS of different district areas of the city of 

Natal. The results of this research show that basic social protection is quite fragile, 

leaving part of the population at risk and social vulnerability still without attention due 

to several factors, including the reduced technical team and the impossibility of 

service to all neighborhoods referenced by CRAS in the respective zones, and 50% 

of elderly assisted arising from spontaneous demands. 

 

Key words: Elderly. Welfare policy. Basic Social Protection. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 
O interesse em pesquisar a questão do idoso1 surgiu a partir da experiência 

de estágio não obrigatório (2001 a 2003) e estágio obrigatório (2002) e, 

posteriormente, a experiência profissional (2004 a 2007) como assistente social do 

Trabalho Social com Idosos (TSI) do Serviço Social do Comércio / Regional Ceará 

(SESC/Ceará). Nestas experiências tivemos oportunidade de convívio e trabalho 

diretamente com idosos, possibilitando observar e debruçar sobre a velhice, além de 

iniciar uma discussão sobre a proteção ao segmento idoso em todos os níveis de 

complexidade.  

A partir de então podemos construir duas pesquisas: a primeira, o trabalho de 

conclusão de curso (TCC), intitulado Muito além da velhice: percepções e 

experiências dos idosos do grupo de convivência do SESC Fortaleza e a segunda 

pesquisa foi denominada de Velhice por idosos e velhice por crianças: a construção 

do conceito a partir da experiência de idosos e crianças participantes do projeto Era 

uma Vez... Atividades Intergeracionais do SESC Ceará, realizada para obtenção do 

título de especialista em Gerontologia, pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Para delimitar o tema de interesse pesquisado neste trabalho de dissertação 

de mestrado foi marcante a participação na capacitação2 oferecida pela Secretaria 

Estadual do Trabalho da Habitação e da Assistência Social do Rio Grande do Norte 

(SETHAS), que, atuando como facilitadora, percebemos, através dos debates e 

construções das agendas, a importância e a necessidade de estudar sobre a 

proteção social ao idoso. E, mais especificamente, nos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), pois era notória a pouca importância dada às demandas deste segmento, 

assim como a ausência de conhecimentos sobre este segmento por parte dos 

profissionais.   

A partir da minha trajetória fez-se necessário problematizar sobre o 

                                                           
1
 Idoso, a população com idade igual ou superior a 60 anos, conforme Artigo 1º do Estatuto do Idoso 

(Lei 10.471/2003): é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
2
 Capacitação denominada Formação Continuada na Perspectiva da Construção do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS), promovidas pela Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social (SETHAS) e Fundação para o Desenvolvimento sustentável da Terra Potiguar 
(FUNDEP), que teve como objetivo a formação continuada dos profissionais que atuam junto a 
política de assistência social no Estado. Ocorreu no período de setembro a novembro de 2010.  
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envelhecimento populacional3 na realidade brasileira. Nas últimas décadas a 

população de idosos no Brasil vem aumentando em proporção igual, e até mesmo 

superior, a de alguns países mais desenvolvidos. Segundo o censo do IBGE em 

2000, o país já abrigava 14,5 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos. A 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) em 2002 mostrou que 16 

milhões era o número de brasileiros maiores de 60 anos. Ainda segundo o IBGE, no 

Censo realizado em 2010, a população de idosos chega a 20 milhões, com 

estimativa de que, em 2025, 15% (aproximadamente 34 milhões) da população será 

constituída por idosos. 

No Município de Natal/RN, lócus da presente pesquisa, o envelhecimento 

segue o mesmo curso das demais capitais brasileiras, segundo dados do IBGE 

(2010) a população idosa passou de 10% na população total, cerca de 83 mil idosos, 

de  um contingente populacional de 785.722. 

Compreendemos que o envelhecimento populacional brasileiro deve ser 

analisado considerando as dimensões que o envolvem.  Para o IBGE (2004), esse 

aumento populacional de idosos deve-se, dentre outros aspectos, ao aumento da 

expectativa de vida, devido ao avanço da ciência, da redução da natalidade, da 

menor incidência da mortalidade infantil e da queda da taxa de fecundidade. 

Tenhamos presente que, apesar do envelhecimento ser reconhecido como 

uma das principais conquistas sociais do século XX, também traz grandes desafios 

para o século XXI. Desde o século passado o envelhecimento populacional vem 

chamando atenção de estudiosos, governos e de significativa parcela da sociedade, 

devido ao irreversível crescimento do número de pessoas idosas em relação aos 

demais grupos etários.  

Dada à rapidez desse processo, esse crescimento tem produzido diferentes 

implicações na estrutura das relações sociais, econômicas e culturais das sociedades 

e, como tal, constitui novos desafios para as políticas públicas e, particularmente, 

para a política social brasileira. 

  O reconhecimento de que a assistência social, ao longo da história das 

políticas sociais, tem sido estigmatizada, negligenciada e relegada a segundo plano, 

seja por motivos culturais ou ainda por conceitos pré-estabelecidos quase sempre 

                                                           
3 O envelhecimento populacional corresponde ao aumento do número de pessoas idosas (sessenta 

anos nos países centrais e sessenta e cinco anos nos países periféricos) em relação aos demais 
grupos etários da população.   
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equivocados e distorcidos, coloca elementos para se pensar nos desafios e nas 

perspectivas dessa assistência, concebida, a partir de 1988, como política pública e 

direito do cidadão. 

A assistência social no Brasil, que tem como dever a proteção a família e, 

dentro desta, o idoso, tem passado por transformações, nos trinta anos, que tentam 

romper com aspectos assistencialistas e clientelistas que deram a tônica dessa 

política no cenário brasileiro.  

É somente a partir da Constituição de 1988 que a assistência passa a ser 

reconhecida como política social, significando um avanço, voltada para sua 

concepção enquanto direito, sinalizando a possibilidade de superação dos traços 

conservadores que a permeiam. Dessa forma, a assistência social passa a ser 

concebida como política pública integrando-se à seguridade social, ao lado da saúde 

e da previdência. Promulgada em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), n° 8.742, que passa a regulamentar essa política no país.  

Surge, em 2004, a PNAS, considerando as desigualdades territoriais, e 

procurando meios para o combate à vulnerabilidade e aos riscos sociais, buscando 

garantir os mínimos sociais aos que necessitam. Com isso, 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; 
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária. (BRASIL, 2004, p.33). 
 

Para tanto, institui um novo modelo de gestão, o Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, a fim de unificar as ações, princípios e diretrizes estabelecidos tanto 

pela Constituição Cidadã, como pela LOAS, tendo em vista que havia 

Uma visível indefinição de competências, inexistência de orçamentos 
desarticulação entre gestores, precariedade de estruturas públicas, poucos 
êxitos no que se refere a diagnostico e planejamento, materialização da 
concepção conservadora da assistência social e prevalência da rede 
filantrópica a rede pública dos serviços (LOPES, 2006, p.79). 

 

Com o novo modelo, a política assistencial passa a organizar-se, 

efetivamente, segundo as necessidades sociais. Pressupondo, assim, competências 

para as três esferas federativas: para a união compete o apoio técnico e financeiro 

para os programas de enfrentamento à pobreza, atendendo juntamente com as 
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demais esferas às ações assistenciais de emergência. Aos Estados cabe destinar os 

recursos financeiros para os municípios realizarem a devida assistência; já aos 

municípios e o Distrito Federal cabe executar os projetos de enfrentamento da 

pobreza (SIMÕES, 2009). 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em consonância com a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), propõe-se materializar a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), acentuando o caráter público da assistência, 

a primazia do Estado, a proteção social à família e indivíduos e a participação da 

sociedade. Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a 

atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de 

organização, que passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo 

número de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade. 

 A população idosa passa a se constituir, também, prioritária para a assistência 

social, através da proteção social básica e proteção social especial e, segundo a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais4 (2009),   

Considerando o expressivo aumento da população idosa natalense e os 

desafios da política de assistência social, essa dissertação visa a um 

aprofundamento de estudos relacionados à política de assistência social no que 

tange à proteção social básica e, mais particularmente, essa proteção ao segmento 

idoso dentro dos Centros de Referencia da Assistência Social no município de 

Natal/RN. 

Portanto, objetiva identificar e analisar as demandas e os desafios da política 

de assistência social no município de Natal/RN, na particularidade do acesso da 

população idosa à proteção social básica nos Centros de Referência da Assistência 

Social. 

Assim, analisamos a crescente demanda da população idosa no Brasil e 

especificamente no município do Natal/RN e suas demandas e, ainda, os desafios 

do CRAS quanto à consolidação desta política, proteção e na prestação dos 

serviços socioassistenciais junto aos seus usuários idosos.   

 Dessa forma, são suscitadas algumas indagações:  

 Qual o perfil do idoso atendido pelos CRAS no município de Natal? 

                                                           
4
 Segundo o MDS, Tipificação é um documento contendo os termos utilizados para denominar, de 

forma padronizada, os serviços ofertados de modo a evidenciar a sua principal função e os seus 
usuários.  
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 Quais as demandas que chegam ao CRAS pela população idosa? 

 Quais as respostas a estas demandas pela PSB? 

 Os serviços oferecidos pelos CRAS atende as necessidades do usuário 

idoso? 

O percurso metodológico da pesquisa exigiu um tratamento crítico-dialético a 

fim de alcançar os objetivos, uma vez que identificou, a partir da totalidade, a relação 

existente entre o que está proposto pela PNAS e o que vem sendo efetivado. 

Compreendemos que para conseguirmos apreender a realidade se fez necessário 

uma leitura da totalidade social que permita situar e compreender o objeto de estudo 

através do movimento dialético da sociedade. Nas palavras de Netto (2001, p.04): 

 

Para Marx, conhecer esta sociedade, do ponto de vista teórico, é 
compreender a legalidade, não no sentido jurídico, legalidade no sentido de 
sistema de leis, de regularidade, a legalidade dessas contradições, a 
legalidade desses antagonismos  

 

 A apreensão do conhecimento é uma atividade difícil, caracterizada pelo seu 

percurso de observação, abstração e reflexões, tais características requisitam do 

pesquisador um constante aprofundamento quanto ao seu objeto de estudo, requer 

também uma postura crítica e analítica que ultrapasse o aparente e adentre no 

objeto identificando os determinantes que envolvem o fenômeno. Dentre tantas 

contribuições favorecidas pelo método Tanezini, (1999. p. 21) pontua5 

 

Em vez de uma visão linear ou circular do desenvolvimento de qualquer 
fenômeno, a visão dialética compreende a dinâmica social como um 
“espiral”, onde os processos progridem e retrocedem. Essa perspectiva 
metodológica não linear e desprestigiada nas instituições oficiai, justamente 
porque nega a pretensa lógica tecnicista que rege planejamentos rígidos e 
circulares aparentes neutros e assume claramente seu comprometimento 
ético e epistemológico com o ponto de vista dos explorados e oprimidos da 
sociedade”. 
 

 

Os procedimentos metodológicos que nortearam nossos estudos são as 

pesquisas bibliográfica, documental e a de campo, através da observação 

sistemática. Para Minayo (2007, p. 16), metodologia é o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade. Inclui as concepções teóricas de 

                                                           
5
 TANEZINI, T. C. Z; ZAVARIS, T. C. Parâmetros teóricos e metodológicos para analise de políticas 

sociais. Ser Social (UnB), Brasília, v. v.1, n. 14, p. 13-44, 1999. 
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abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o 

potencial criativo do investigador.     

Realizamos a pesquisa bibliográfica, dando ênfase a autores que trabalham 

com a questão do envelhecimento, políticas voltadas à população idosa, a 

assistência social, sua trajetória histórica, conquistas e processo de consolidação. 

Utilizamos como fonte de pesquisas livros, dissertações, teses, revistas, jornais, 

periódicos, etc. Essa forma de investigar, além de ser indispensável para a pesquisa 

básica, permite-nos articular conceitos e sistematizar a produção de uma 

determinada área de conhecimento. Ela visa criar novas questões num processo de 

incorporação e superação daquilo que já se encontra produzido (MINAYO, 2007, p. 

52). 

A pesquisa bibliográfica buscou maior embasamento teórico do fenômeno de 

estudo. Optamos pela pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo, visto que se 

complementam. 

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas 
sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a 
região visível, ecológica, morfológica e concreta, a abordagem qualitativa 
aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, 
em lado não perceptível e não captável em equações, médias e 
estatísticas... O conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõe. 
Ao contrário, se complementa, pois a realidade abrangida por eles interage 
dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 2007, p. 22). 

 

Nosso instrumental de pesquisa foi constituído pela combinação de técnicas, 

bem como, a combinação das abordagens qualitativas e quantitativas. De acordo 

com Minayo (2007), o uso de métodos quantitativos tem o objetivo de trazer à luz 

dados, indicadores e tendências observáveis ou produzir modelos teóricos de alta 

abstração com aplicabilidade prática. Na pesquisa qualitativa verifica uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números 

(MINAYO, 2007).  

Nesta pesquisa realizamos, principalmente, a pesquisa documental a partir de 

dados fornecidos pelos CRAS do município de Natal. De acordo com Gil (2007, p. 

62-63), a pesquisa documental apresenta algumas vantagens por ser “fonte rica e 

estável de dados”: não implica altos custos, não exige contato com os sujeitos da 
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pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. Ela é semelhante à 

pesquisa bibliográfica, segundo o autor, e o que as diferencia é a natureza das 

fontes, sendo material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou que ainda 

pode ser reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa.  

A observação é o instrumento básico de coleta de dados em todas as 

ciências, sendo importante para a construção de qualquer conhecimento. 

Segundo Lakatos e Marconi (2002, p.87), na observação direta intensiva temos a 

observação e a entrevista. As modalidades de observação que são empregadas na 

investigação científica são a observação assistemática, a observação sistemática, a 

participante, a não-participante, a individual, em equipe, na vida real e em 

laboratório, que variam de acordo com as circunstâncias. 

A observação sistemática, escolhida este trabalho como instrumento de coleta 

de dados, designada também como estruturada, planejada controlada, o observador 

sabe o que procura e o de que necessita de importância em determinada situação. 

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 193), neste tipo de observação há um 

planejamento de ações, sendo uma observação direcionada, ao inverso da 

assistemática. Quadros, anotações, escalas, dispositivos mecânicos são alguns dos 

instrumentos que podem ser utilizados nessa observação. 

Para atingirmos os objetivos da pesquisa escolhemos como universo da 

pesquisa as 4 zonas administrativas do município do Natal, sendo zonas Norte, 

Leste, Oeste e Sul. Para tanto, delimitamos como amostra inicialmente 4 (quatro) 

dos 8 (oito) CRAS localizados nas distintas zonas distritais do município, sendo 1 

(um) na zona oeste, 1 (um) zona leste e 2 (dois) da zona norte. Na zona sul não foi 

possível coletar dados pela inexistência de CRAS nessa região administrativa, que 

foi apenas “implantada” em 2013, sem ainda funcionar por “falta” de equipe técnica. 

O CRAS da zona sul tem previsão de início ainda no primeiro semestre de 2014. 

Os CRAS escolhidos foram: CRAS Pajuçara (zona norte – norte III) localizado 

na rua Flor do Paraíso, 319, loteamento D.Pedro I, Pajuçara; referencia 17 bairros, 

sendo eles: D Pedro I, Nova República, Parque Floresta, Parque das Dunas, Brasil 

Novo, Novo Horizonte, Vista Verde, Vila Verde, Jardim Brasil, Pajuçara, João Paulo 

II, Kipanorama, Pompéia, Santa Cecília, Santa Emília, Santarém e Village das 

Dunas. CRAS Lagoa Azul (zona norte) localizado na Av. Guaratinguetá, 682, Lagoa 

Azu; que referencia 14 bairros, sendo Gramoré, Gramorezinho, Eldorado, Nova 

Natal I e II, Cidade Praia, Nova Jerusalém, Câmara Cascudo, Boa Esperança, José 
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Sarney, Loteamento Lagoa Azul, São Mateus, Jeová e Norderlândia. CRAS 

Guarapes (zona oeste – oeste II) localizado na rua da Ribeira, 9, Guarapes, que 

referencia 3 bairros, sendo: Guarapes, Leningrado e Felipe Camarão. CRAS Passo 

da Pátria (zona leste) localizado na  rua Capitão Silveira Barreto, 1016, Alecrim, que 

referencia 13 bairros, sendo eles: Passo da Pátria, Alecrim, Ribeira, Nossa Senhora 

de Nazaré, Praia do Meio, Santos Reis, Quintas, Rocas, Bairro Nordeste, Cidade 

Alta, Bom Pastor, Areia Preta e Mãe Luiza.  

Os documentos analisados pela presente pesquisa foram, principalmente, o 

prontuário dos idosos atendidos pelos CRAS pesquisados nos anos de 2010 a 2013, 

sejam os idosos que participam do grupo de idosos e/ou que estão em 

acompanhamento, os relatórios anuais, os relatórios de atividades realizados no 

grupo de idosos, livro de atendimento diário e livro de atendimento psicossocial. 

 Os temas abordados, assim como a análise dos dados obtidos por meio da 

pesquisa documental foram sistematizados em dois capítulos, entendendo que seu 

desenvolvimento contribuiu para contextualizar e problematizar o objeto de estudo. 

Assim, o segundo capítulo foi dedicado à análise da problemática do idoso à 

luz do debate crítico-dialético no contexto da reestruturação produtiva e da política 

neoliberal, identificando as demandas da população idosa junto a política de 

assistência social. Ainda no segundo capítulo, destacamos o debate da política de 

assistência social, desde a concepção assistencialista, de bases filantrópicas, até a 

noção de direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 e atualmente na 

nova forma de gestão dessa política, em um Sistema Único de Assistência Social, 

subdividido em níveis de proteção. Demos ênfase à proteção social básica, foco do 

nosso estudo. 

No último capítulo realizamos, inicialmente, uma breve descrição da 

formatação atual da política de assistência social no município de Natal/RN, além da 

caracterização do município, levando-se em consideração seus aspectos 

econômicos, políticos e sociais. Em seguida, os resultados foram organizados em 

itens, sendo sistematizados a partir dos documentos pesquisados no campo, cuja 

proposta é promover análises e inferências, à medida que tais dados se apresentam.  

Nesse sentido, o primeiro item abordou a política de assistência social e os CRAS no 

município de Natal. O segundo item traz analise do perfil socioeconômico dos idosos 

atendidos pelos CRAS em Natal. O terceiro e ultimo item analisa as demandas da 

população idosa e desafios da assistência social em relação a esta população.  
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Todos os itens da análise foram estruturados a partir dos seguintes aspectos: 

abrangência da política no que se refere aos programas, projetos e benefícios para o 

idoso; estrutura dos equipamentos com relação aos materiais, ao espaço físico e à 

equipe técnica; articulação com outras políticas e as principais facilidades e 

dificuldades na estruturação da rede socioassistencial. 

Enfim, este estudo não tem a pretensão de esgotar a temática investigada, 

mas a expectativa de que contribua com o debate sobre as sugestões relativas ao 

segmento idoso no âmbito da proteção social básica. 
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CAPÍTULO 2 – A PROBLEMÁTICA DO IDOSO EM UM PAÍS QUE ENVELHECE E 

A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

2.1 VELHICE NA CONTEMPORANEIDADE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Tratar da velhice6 na contemporaneidade implica considerar os vários aspectos 

que a envolvem, entre eles: aspectos sociais, econômicos, culturais, psicossociais, 

biológicos, demográficos, principalmente quando se trata do Brasil, país em 

desenvolvimento, com inovações tecnológicas decorrentes da reestruturação produtiva 

no contexto da mundialização do capital7. Inovações tecnológicas como a descoberta 

da nanotecnologia, o crescimento da biotecnologia, mas, principalmente, as 

redefinições das políticas sociais, sob a orientação do neoliberalismo8 voltadas para a 

                                                           
6
 Para Aurélio Buarque de Holanda velhice significa: estado ou condição de velho; envelhecer 

significa; torna-se velho; ainda para o autor, envelhecimento é o ato de envelhecer. Para o senso 
comum, o envelhecimento ocorre naturalmente, isto é, todas as pessoas envelhecem da mesma 
forma, todavia, o processo de envelhecimento não ocorre de maneira homogênea, pois, cada pessoa 
o vivencia de uma maneira diferente, essa forma heterogênea é influenciada por aspectos 
econômicos, sociais e culturais. Tratar de velhice e seus aspectos significa confrontar com inúmeras 
concepções, às vezes falsas, crenças e mitos. O assunto é discutido por vários autores. Para 
Mascaro (2004, p. 17), velhice é uma fase natural da vida: nascimento, crescimento, 
amadurecimento, envelhecimento e morte. De acordo com Beauvoir (1990, p.19), é um fenômeno 
biológico com reflexos profundos na psique do homem, perceptíveis pelas atitudes típicas da idade 
não mais jovem nem adulta, da idade avançada. Já Debert (1981, p. 50) a considera como uma 
categoria historicamente produzida. A partir desta indagação, podemos afirmar que existem várias 
maneiras de compreender esse fenômeno. Entendemos por velho o ser, a pessoa; velhice como uma 
fase do ciclo da vida; e envelhecimento como um processo.  
 
7
 A nova reestruturação produtiva impulsionou um complexo de inovações organizacionais, 

tecnológicas e sociometabólicas nas grandes empresas e na sociedade sob a direção moral-
intelectual do “espírito do toyotismo.” 
 
8
 Segundo Anderson (1995, p. 9) devemos definir o neoliberalismo como sendo um fenômeno distinto 

do simples  liberalismos clássico. A origem do pensamento neoliberal nasce no contexto do pós-
guerra, (1945) onde o capitalismo se impunha como forma de pensamento, principalmente na 
América do Norte e na Europa. Trata-se de uma reação de cunho teórico e político que iria contra ao 
Estado intervencionista de bem-estar social. Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de 
idéias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do estado na economia. De 
acordo com esta doutrina, deve haver total liberdade de comércio (livre mercado), pois este princípio 
garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Surgiu na década de 1970, 
através da Escola Monetarista do economista Milton Friedman, como uma solução para a crise que 
atingiu a economia mundial em 1973. Característica do neoliberalismo: pouca intervenção do governo 
no mercado; política de privatização de estatais; livre circulação  de capitais internacionais e ênfase 
na globalização; abertura da economia para a entrada de multinacionais; adoção de medidas contra o 
protecionismo econômico; desburocratização do estado: leis e regras econômicas mais simplificadas 
para facilitar o funcionamento das atividades econômicas;  aumento da produção, como objetivo 
básico para atingir o desenvolvimento econômico; contra o controle de preços dos produtos e 
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população idosa brasileira, como para os demais segmentos que se incluem na 

situação de inutilidade em um país onde ocorre a naturalização da mercantilização da 

vida9 (MOTA, 2009). Tentaremos aqui, discutir e aprofundar sobre as questões 

demográficas e socioeconômicas no contexto do Brasil contemporâneo. 

A questão do envelhecimento populacional no Brasil é um fato notório e 

incontestável, que segue uma lógica mundial, porém apresenta suas especificidades 

no contexto do Brasil, um país em desenvolvimento que, a partir da década de 1990, 

dar-se a normatização da ampliação da garantia de direitos sociais dessa parcela da 

população em discussão. Vale ressaltar que o ano de 1994 se constitui um marco na 

história de direitos da população idosa através da promulgação da Política Nacional 

do Idoso, Lei 8.842/94. Essa lei tem por objetivo “assegurar os direitos sociais do 

idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade” (art. 1).  

A Organização das Nações Unidas - ONU estabelece 60 anos a idade que 

demarca o início da velhice nos países considerados em desenvolvimento e 65 anos 

nos países desenvolvidos, embora existam muitas variações sociais e individuais que 

interferem no ritmo do envelhecimento de cada um. Como já citado na introdução 

deste trabalho, trataremos pessoa idosa, aquela parcela da população com idade igual 

ou acima sessenta anos de idade, conforme nossas legislações atuais voltadas para o 

idoso10.  Em todo o mundo, o contingente de pessoas nesta faixa etária tem crescido 

rapidamente. No final do século passado, eram estimados 590 milhões de indivíduos 

nessa faixa etária, sendo projetado para 2025 o montante de um bilhão e duzentos 

milhões, atingindo dois bilhões em 2050, segundo a Organização Mundial de Saúde 

- OMS (2010). 

Em 2002, pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas idosas 

superaram as crianças com idade entre zero e quatorze anos, correspondendo, 

                                                                                                                                                                                     
serviços por parte do estado, a base da economia formada por empresas privadas; defesa dos 
princípios econômicos do capitalismo. 
9
 Amparada pela naturalização da mercantilização da vida, essa reforma social e moral busca, entre 

outros objetivos, transformar o cidadão sujeito de direitos num cidadão-consumidor; o trabalhador 
num empreendedor; o desempregado num cliente da assistência social; e a classe trabalhadora em 
sócia dos grandes negócios (MOTA, 2008). 
 
10

 Segundo o Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, por o então Presidente Lula, idoso são 
pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. No entanto, a Legislação da assistência social 
– LOAS, considera para fins de recebimento do Benefício da Prestação Continuada – BPC, idade 
igual ou superior a 65 anos. Consideraremos na presente pesquisa idoso, pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos.  
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respectivamente, a 22,1% e 19,6%, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2010); fenômeno esse acontecido no final do século passado, no ano 2000, em 

alguns países desenvolvidos como Alemanha, Japão e Espanha.  Estimativas das 

Nações Unidas indicam que a população idosa no Brasil estará entre as 06 (seis) 

maiores países do mundo em 2025, precedida por China, Índia, Rússia, EUA e Japão 

(GOLDMAN, 2000). 

Vale ressaltar que na Europa e na América do Norte, o fenômeno do 

envelhecimento apresentou-se de forma paulatina, ou seja, teve início há mais de 

um século. Esse não tem sido o caso do Brasil, cujo processo começou na década 

de sessenta do século XX, marcado por uma velocidade de expansão sem 

precedentes.  

Os indicadores demográficos que respondem pelo processo de 

envelhecimento de determinada população são vários. Aqui dar-se-á destaque, a 

priori, ao declínio da taxa de mortalidade infantil e a redução do índice de 

fecundidade. Todavia, a reflexão sobre o envelhecimento de uma população não 

pode e nem deve se resumir a uma simples análise demográfica, mas, sobretudo, 

incluir os aspectos sócio-econômicos e culturais de um povo, a fim de que se possa 

perceber de forma mais nítida as conseqüências, mudanças, desafios e perspectivas 

que esse processo traz consigo e quais as medidas e as políticas sociais que devem 

ser adotadas diante desse novo fenômeno, que se apresenta à sociedade brasileira.  

Cabe destacar que, em todo o mundo, a população idosa está 

envelhecendo, intensificando a heterogeneidade dentro do próprio grupo etário.  

Conforme Camarano (2002), pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, as proporções da população "mais idosa", ou seja, a de oitenta anos 

e mais, no total da população brasileira, está aumentando em ritmo bastante 

acelerado, embora ainda represente um contingente pequeno. De 166 mil pessoas 

em 1940, o segmento "mais idoso" passou para quase 1,9 milhões em 2000. 

Tal mudança demográfica se deve a vários fatores: o controle de muitas 

doenças infecto-contagiosas e potencialmente fatais, sobretudo a partir da descoberta 

dos antibióticos, dos imunobiológicos e das políticas de vacinação em massa; 

diminuição das taxas de fecundidade; queda da mortalidade infantil, graças à 

ampliação de redes de abastecimento de água e esgoto e da cobertura da atenção 

básica à saúde; acelerada urbanização e mudanças nos processos produtivos, de 

organização do trabalho e da vida (MINAYO, 2000). 
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No contexto do envelhecimento populacional, inúmeros aspectos se 

interrelacionam. Entre eles, os de maior relevância são aqueles ligados à 

previdência social, à saúde e à assistência social, este último foco da presente 

pesquisa, os quais constituem desafios para o Estado, setores produtivos e famílias.  

Levando em conta as implicações do envelhecimento para a sociedade, o 

Banco Mundial, em 2004, afirma que a crescente expectativa de vida nos países em 

desenvolvimento, a exemplo do Brasil, estava provocando a "crise da velhice", 

traduzida por uma pressão nos sistemas de previdência social a ponto de colocar em 

risco, não somente, a segurança econômica dos idosos, mas também, o próprio 

desenvolvimento desses países (SIMÕES, 1997). Cabe ressaltar que a 

aposentadoria, apesar de ter como proposição a garantia de direitos e de inclusão 

social do idoso na sociedade democrática brasileira, seus valores, do ponto de vista 

econômico, não permitem o atendimento satisfatório das suas necessidades de 

sobrevivência, especialmente dos mais pobres que evidenciam um envelhecimento, no 

geral, patológico e com incapacidades associadas, requerendo, portanto, maior 

demanda de recursos tanto do seu sistema de apoio formal (Estado, sociedade civil) 

como do informal (família).  

Corroborando essa assertiva, Veras (2003) destaca que, entre 1999 e 2050, 

o coeficiente entre a população ativa e inativa, isto é, o número de pessoas entre 15 

e 64 anos de idade por cada pessoa de 65 anos ou mais diminuirá em menos da 

metade nas regiões desenvolvidas e em uma fração ainda menor nas menos 

desenvolvidas. Assim sendo, uma nova reforma da previdência, nas próximas 

décadas, será recolocada em pauta, e novos embates virão.  

O Brasil é um país que envelhece a passos largos. No início do século XX, 

um brasileiro vivia em média 33 anos e em 2003 a expectativa de vida ao nascer 

constituía 68 anos, conforme Veras (2003). Ressalta-se também que, em nosso 

país, o número de idosos passou dos 2 milhões, em 1950, para seis milhões em 

1975 e, para 15,4 milhões, em 2002, significando um aumento de 700%. Estima-se, 

ainda, para 2020, que esta população alcance os 32 milhões. Existe, ainda, a 

expectativa de uma intensificação desse processo de envelhecimento populacional.  

Durante muito tempo o Brasil foi projetado como um país eminentemente 

jovem. A partir dos anos 60, do século passado, ocorreu um aumento do número de 

pessoas que atinge uma idade mais avançada, ao mesmo tempo em que a 

população de jovens vinha diminuindo. Segundo Camarano (2004), a população 
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brasileira envelheceu rapidamente nas últimas décadas e, segundo Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) hoje a perspectiva de vida 

é de 73,1 anos. 

Tais transformações demográficas são resultado de mudanças sócio-culturais 

e políticas na sociedade. São vários os fatores que incidem sobre o aumento da 

expectativa de vida, diminuindo a acentuada diferença com grupos etários mais 

jovens. Segundo Berquó (1996, p. 52), 

 

O Brasil apresentou até 1970 estrutura constante de jovens menores de 15 
anos, de adultos de 15 a 64 anos e de idosos de 65 anos ou mais. A partir 
de então, e fruto da queda da fecundidade, o grupo de jovens passa a 
representar, a partir de 1980, proporcionalmente bem menos no cômputo 
geral da população, abrindo com isso, espaço para aumentar o peso relativo 
do grupo de 15 a 64 anos e dos idosos de 65 anos e mais. (...) Em termos 
de futuro espera-se chegar ao final do século com 8.658.000 idosos, ou 
seja, 1 em cada 20 brasileiros terá 65 anos e mais. Este número crescerá 
para 16.224.000 em 2020, quando 1 em cada 13 pertencerá à população 
idosa. 

 

A análise da distribuição da população por grupos de idade e sexo ilustra a 

tendência de envelhecimento da estrutura etária, que é reflexo, principalmente, da 

diminuição das taxas de fecundidade. Conforme dados da PNAD, em 2001, a 

participação dos grupos de 0 a 4 e 5 a 9 anos de idade já era inferior à do grupo de 

10 a 14 anos de idade, ou seja, o estreitamento da base da distribuição 

populacional mostrava-se um fenômeno presente.  

Na estrutura etária populacional de 2011, observa-se que o estreitamento 

da base da distribuição está ainda mais acentuado. Além disso, a comparação 

entre os anos de 2001 e 2011 mostra que a participação do grupo com até 24 anos 

de idade passou de 48,2%, em 2001, para 40,2%, em 2011. Por outro lado, fica 

também evidente o aumento da participação do grupo com 45 anos ou mais de 

idade, que era de 22,4%, em 2001, e atingiu 29,1%, em 2011.  

Na região nordeste do Brasil, este envelhecimento populacional também se 

apresenta de forma surpreendente, isto porque vem ocorrendo uma diminuição da 

proporção de crianças e jovens menores de 15 anos e um aumento na proporção da 

população com idade igual ou superior a 60 anos entre 1950 e 2000. Segundo IBGE 

(2010) aproximadamente 10% da população nordestina é composta por idosos, 

sendo a expectativa de vida 70,4 anos, abaixo da expectativa média de vida em todo 
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o país que, como citado acima, é de 73,1 anos.  

Especificamente no Estado do Rio Grande do Norte, onde ocorreu a presente 

pesquisa, a expectativa de vida é de 71,1 anos, acima na média da Região 

Nordeste. Ressalta-se aqui que o Estado do Rio Grande do Norte é o segundo do 

país em número de idosos acima de 100 anos, segundo reportagem da Tribuna do 

Norte (2007). 

Importante salientar que a velhice tem seu processo diferente entre homens e 

mulheres, tanto nos aspectos sociais como nos aspectos econômicos. As mulheres 

constituem a maioria da população idosa em todo o mundo.Segundo Berzins (2003), 

em 2002 existiam 678 (seiscentos e setenta e oito) homens para cada mil mulheres 

idosas no mundo e, quanto maior a faixa etária, maior será a proporção de 

mulheres. As desigualdades por sexo promovidas pelas condições de estruturais e 

socioeconômicas, em muitas situações, alteram inclusive as condições de saúde, 

renda e a dinâmica familiar e, tem forte impacto nas demandas das políticas públicas 

e prestação de serviços de proteção social. Apesar da expectativa de vida da mulher 

ser superior à do homem, não se pode afirmar que esta vive melhor, pelo contrario, 

as mulheres acumulam ao longo da vida desvantagens (violência, discriminação, 

salários inferiores, jornada dupla de trabalho). 

Em 1991, as mulheres tinham 7,2 anos de expectativa de vida a mais que os 

homens, já em 2000 chegou a 7,8. Em 2003, uma menina que nascia no Brasil tinha 

uma expectativa de vida de 72,6 anos e um menino de 64,8. Estes dados passam 

para 77,3 anos para meninas e 70,2 anos para meninas nascidos no ano de 2010. 
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TABELA 1 - EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER – ENTRE OS ANOS DE 1991 E 

2010 

Ano de referência Ambos os sexos Homens Mulheres 

1991 66,0 62,6 69,8 

1998 68,1 64,4 72,0 

1999 68,4 64,6 72,3 

2000 68,6 64,8 72,6 

2005 71,9 68,2 75,8 

2006 72,3 68,5 76,1 

2010 73,1 70,2 77,3 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Departamento de Pesquisas/ 
Coordenação de Populações e Indicadores Sociais - PDE/COPIS: 1991, 1998, 1999, 2000, 2005, 
2006 e 2010. 

Segundo os dados da PNAD (1997) no Brasil,  55% da população idosa é 

formada por mulheres, em 2012 este dado não alterou praticamente nada, passando 

para 55,7%, este fenômeno pode ser observado em quase todos os países do 

mundo. Observem , ainda  segundo o PNAD (2012, p. 27) que  

 

A maioria da população idosa de 60 anos ou mais de idade é composta por 
mulheres (55,7%), devido aos efeitos da mortalidade diferencial por sexo. 
As características marcantes para os idosos são: forte presença em áreas 
urbanas (84,1%); maioria branca (55,0%); inserção no domicílio como a 
pessoa de referência (63,7%); 3,9 anos de estudo em média, sendo que 
32% têm menos de 1 ano de estudo; grande maioria (76,8%) recebe algum 
benefício da previdência social; e 48,1% têm rendimento de todas as fontes 
igual ou superior a 1 salário mínimo, enquanto cerca de um a cada quatro 
idosos reside em domicílios com rendimento mensal per capita inferior a 1 
salário mínimo. 

 

São vários os fatores que contribuem para a diferença da expectativa de vida 

entre homens e mulheres, segundo Berzins (2003) destacam-se: a) diferenças na 
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exposição a riscos (acidentes domésticos e de trabalho, acidentes de transito, 

homicídios e suicídios), esses fatores acometem quatro vezes mais homens do que 

mulheres); b) diferenças no consumo de tabaco e álcool (fumar e beber são fatores 

de riscos associados a mortes por neoplasias e doenças cardiovasculares, as duas 

causas de morte mais freqüentes na faixa etária acima de 45 anos. Importante uma 

ressalva, visto que hoje adolescentes do sexo feminino vem consumindo cada vez 

mais cedo bebidas alcoólicas e tabacos, dado que pode alterar em médio prazo esse 

fator); c) diferença na atitude quanto à prevenção de doenças (mulheres utilizam 

com mais freqüência o sistema de saúde) e d) atendimento médico-obstétrico (a 

mortalidade materna), uma das principais causas de morte prematura em mulheres, 

atualmente bastante reduzida.  

Diante desse aumento da expectativa de vida da população brasileira e, 

principalmente, o crescente aumento de idosos nos últimos anos, nossa sociedade 

vem sendo fortemente marcada por profundas transformações estruturais, com 

abertura de mercado e acumulação produtiva, provocando acentuadas 

desigualdades. O aumento dessa população gera uma série de novas exigências 

relacionadas a políticas públicas que atendam aos seus direitos previstos na 

legislação social. Apesar de notória a necessidade de políticas sociais mais efetivas 

que garantam esses direitos à população idosa, constata-se a sua pouca 

efetividade11.  

Dados do Censo 2010 revelam que a média de renda dos mais ricos (média 

de R$ 16.560,92 mensais) é maior que a de 40 brasileiros mais pobres (R$ 393,43).
 

Em 2009 uma pesquisa do IBGE, realizada em setembro de 2008, revelou que os 

10% mais ricos (R$ 4.424 mensais ou mais) concentravam 43% da riqueza, ao 

passo que os 50% mais pobres possuem apenas 18%. Em maio de 2011, o 

Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome - MDS calculou, a partir de dados 

do IBGE e estudos do IPEA, que existam 16,2 milhões de brasileiros (8,6% do total) 

vivendo na miséria extrema ou com ganho mensal de até R$ 70. Na distribuição da 

                                                           
11

 Arretche (2008) discute que por avaliação de efetividade, entende-se o exame da relação entre a 
implementação de um determinado programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou 
fracasso em termos de uma efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida das populações 
atingidas pelo programa sob avaliação. Segundo a autora “é precisamente na avaliação de 
efetividade que a distinção entre avaliação e análise torna-se mais clara e necessária, devido à 
necessidade já mencionada de demonstrar que os resultados encontrados na realidade social estão 
causalmente relacionados àquela política particular. E, adicionalmente, da necessidade de distinguir 
entre os produtos de uma política e seus resultados” (ARRETCHE, 2008, p. 13). 
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miséria, as regiões Nordeste (18,1%) e Norte (16,8%) lideram o levantamento, ao 

passo que o Sul tem menos gente extremamente pobre (2,6%). 

Desde os anos 1970, o mundo vive sob a égide de um modelo sócio-

econômico global, orquestrado pelo neoliberalismo, que é avesso à extensiva e 

autônoma realização de políticas sociais públicas, tal como aconteceu entre os 

“gloriosos” anos de 1945 a 1975, nas democracias centrais.12 Em vista disso, tem 

prevalecido, mundialmente, um tipo de regulação econômica e social, guiado pelo 

mercado, que não só restringe a participação do Estado na garantia de direitos, mas 

também cerceia a autonomia das nações periféricas para adotarem as políticas 

sociais que melhor lhes convenham em atendimento às necessidades da população 

transformadas em demandas sociais .  

No rastro dessa nova regulação, resultante da reestruturação produtiva, como 

um dos mecanismos de enfrentamento da crise do capital13, impõe-se a exigência da 

flexibilização dos empregos e dos salários para enfrentar problemas inflacionários e 

a chamada crise fiscal do Estado, o que contribui para o aumento do desemprego 

estrutural14 e da desproteção social em geral. Ocorre que o fenômeno do 

envelhecimento, com toda a sua força e necessidade, se dá nesse contexto 

desfavorável à proteção social pública. 

                                                           
12

 “[...] durante os „anos dourados‟, o capitalismo monopolista vinculou o grande dinamismo 
econômico [...] com a garantia de expressivos direitos sociais (ainda que somente para os 
trabalhadores de alguns países imperialistas)” (NETTO e BRAZ, 2012, p. 206). 
 
13

 “Os anos que se seguiram ao período de reconstrução do segundo pós‐guerra, estendendo‐se até 
os anos 70, nos países centrais, foram marcados por uma fase de expansão do capitalismo, 
caracterizada por altas taxas de crescimento econômico, ampliação de empregos e salários e uma 
forte intervenção do Estado.  Este período foi definido como fordista-keynesiano [...]” (HARVEY, apud 
MOTA, 2009, p.05). Segundo Netto: “A analise teórica e histórica do MPC comprova que a crise não 
é um acidente de percurso, não é aleatória, não é algo independente do movimento do capital. Nem é 
uma enfermidade, uma anomalia ou uma excepcionalidade que pode ser suprimida no capitalismo”. 
(...) a crise é constitutiva do capitalismo: não existiu, não existe e não existirá capitalismo sem crise. 
(NETTO, 2006, p. 157). Desse modo, as crises que marcaram, e continuam marcando, toda a história 
do capitalismo não são aleatórias, elas são à expressão das contradições intrínsecas ao MPC, a crise 
nada mais é do que inerente ao capitalismo. Portanto, não podemos pensar num capitalismo sem 
crise (BRAZ e NETTO, 2012, p.170). 
 
14

 Segundo dados do PNAD/IBGE (2014) nos três primeiros meses de 2014, a taxa de desemprego 
no Brasil ficou em 7,1%, acima da registrada no último trimestre do ano de 2013, que ficou em 6,2% 
e, no primeiro trimestre do mesmo ano, em 8%. 
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Neste contexto, inscreve-se a ordem econômica mundial, nos anos 90, sob os 

imperativos do capital financeiro, responsáveis pela redefinição das estratégias de 

acumulação e pela reforma do Estado, pautados pelo Consenso de Washington15 

É, nesse marco, que se dá a integração do Brasil à ordem econômica 

mundial, nos anos iniciais da década de 90, sob os imperativos do capital financeiro 

e do neoliberalismo, responsáveis pela redefinição das estratégias de acumulação e 

pela reforma do Estado. Na prática, isso se traduz em medidas de ajuste econômico 

e retração das políticas públicas de proteção social, numa conjuntura de crescimento 

da pobreza, do desemprego e do enfraquecimento do movimento sindical, 

neutralizando, em grande medida, os avanços e conquistas sociais alcançadas pelas 

classes trabalhadoras nos anos 80. 

No caso do Brasil, a reestruturação produtiva, organizada pelas classes 

dominantes sob um ideário neoliberal, foi profundamente incentivada a partir das 

duas últimas eleições presidenciais (Collor e Fernando Henrique Cardoso). 

Subsidiada pelo próprio Estado, esta reorganização busca garantir vantagens e 

maior margem de lucro para o grande capital nacional e internacional. 

Para efetuar essa contextualização, a primeira questão, conforme Faleiros 

(2008) que nos é colocada que é a da viabilidade de um estado social, de direitos 

sociais, em uma economia capitalista que preconiza o mercado, a competição e o 

lucro. Essa problematização torna-se mais aguda em referência à pessoa idosa, que 

                                                           
15

 Em 1990, o Fundo Monetário Internacional (FMI) passou a recomendar oficialmente a adoção de 
um conjunto formado por dez medidas econômicas voltadas para promover o ajustamento econômico 
de países subdesenvolvidos que passavam por dificuldades. Esse conjunto de medidas, formulado 
por economistas de instituições situadas em Washington (EUA) como o FMI, o Banco Mundial e o 
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foi fundamentado em um texto do economista John 
Williamson, do International Institute for Economy, e por ele denominado de Consenso de 
Washington. As dez recomendações do Consenso de Washington eram as seguintes: Abertura 
Comercial - com a redução de tarifas alfandegárias liberalizando o comércio internacional. 
Privatização de Estatais - reduzindo o papel dos Estados como empresários nas economias 
nacionais. Redução dos Gastos Públicos - que, entre outras possibilidades, viabilizariam maior 
superávit primário, ou seja, uma maior economia para pagamento de dívidas externas. Disciplina 
Fiscal - estabelecendo um rígido controle sobre os gastos públicos para favorecer o controle 
inflacionário, evitar o aumento do déficit público e, preferencialmente, sustentar uma política fiscal 
expansionista. Reforma Tributária - reduzindo e otimizando a cobrança de impostos sobre a produção 
e a circulação de mercadorias e serviços. Desregulamentação - baseada no afrouxamento das leis 
econômicas e trabalhistas a fim de favorecer a livre iniciativa. Estímulo aos Investimentos 
Estrangeiros Diretos - reduzindo ou eliminando restrições para o investimento de capitais na 
instalação de filiais de determinadas empresas fora de seus países-sede. Juros de Mercado - 
permitindo a adaptação às conjunturas momentâneas a partir de taxas flutuantes. Câmbio de 
Mercado - viabilizando a realização de ajustes nos balanços de pagamentos e associando seu 
comportamento às intervenções das autoridades monetárias, ou seja, dos bancos centrais. Direito à 
Propriedade Intelectual - protegendo principalmente o que se refere a patentes, marcas, desenho 
industrial, indicação geográfica e cultivares (WILLIAMSON, 1990). 
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é considerada socialmente improdutiva e sem função econômica, não tendo utilidade 

no mercado de trabalho. Assim ela não faria parte do mercado, pois seu lugar social 

tem sido construído como o de pessoa inativa (como são classificados os 

aposentados), improdutiva, fora da população economicamente ativa16 (PEA).  

E, como se não bastasse, se dá também num momento em que a família 

agora redescoberta como possível absorvedora de riscos criados por esse e outros 

fenômenos e processos – entre os quais o mau funcionamento do mercado de 

trabalho - está se reestruturando e não pode assumir cuidados e encargos como 

acontecia no passado. Tenha-se presente que hoje, a família17 também está 

exigindo maior tratamento analítico e segurança social, pois suas demandas e 

necessidades também são crescentes. 

Apesar da dinâmica e a estrutura da família não mais possuírem condições de 

bancar a proteção de seus membros necessitados, a família vem sendo considerada 

uma inestimável fonte cuidadora de idosos, crianças e enfermos e, paradoxalmente, 

a base de cálculo das prestações de serviços sociais em detrimento do indivíduo e 

de seu carecimento particular. Isso sem falar da redução das necessidades dos 

beneficiários pobres a sua mais ínfima expressão, o que justifica o tratamento 

residual que lhe é frequentemente dispensado. Estes são os mais visíveis dilemas 

das políticas sociais contemporâneas, que incluem os idosos. 

                                                           
16

 População Economicamente Ativa (PEA): compreende o potencial de mão-de-obra com que pode 
contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada. População 
Ocupada: aquelas pessoas que trabalham, incluindo: empregados - pessoas que trabalham para um  
empregador ou mais, cumprindo uma jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma 
remuneração em dinheiro ou outra forma de pagamento (moradia, alimentação, vestuário, etc.). 
Incluem-se entre as pessoas empregadas aquelas que prestam  serviço militar obrigatório e os 
clérigos.  Os empregados são classificados segundo a existência ou não de carteira de trabalho 
assinada. Conta Própria - aqueles que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão 
ou ofício e não têm empregados. Empregadores - aqueles que exploram uma atividade econômica ou 
exercem uma profissão ou ofício, com um ou mais empregados. Não Remunerados - pessoas que 
exercem uma ocupação econômica, sem remuneração, pelo menos 15 horas na semana, ajudando a 
um membro da unidade domiciliar em sua atividade econômica, ou ajudando a instituições religiosas, 
beneficentes ou cooperativas, ou, ainda, como aprediz ou estagiário. População Desocupada: 
pessoas que não têm trabalho, mas estão dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomam alguma 
providência efetiva (IBGE, 2009) .  
 
17

 Mioto (2000) discute que, na atual conjuntura, existem diversas formas de organização familiar que 

se modificam continuamente com o objetivo de satisfazer as necessidades impostas pela sociedade. 

Segundo esta autora, “o terreno sobre o qual a família se movimenta não é o da estabilidade, mas o 

do conflito, o da contradição” (2000, p. 219). Ou seja, para ela a família pode ser o espaço do 

cuidado, mas não se pode esquecer ou deixar de lado que nas relações familiares também existem o 

conflito e a instabilidade, sejam eles influenciados pela sociedade ou não. 
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As evidências empíricas permitem afirmar que os problemas que decorrem 

das novas mudanças societárias – ou do advento da chamada sociedade pós-

industrial – dizem respeito, principalmente, ao envelhecimento da população; à 

pobreza e desigualdade social causadas pelo desemprego estrutural; às mudanças 

na estrutura e nas funções da família (CABRERO, 1997); e à diminuição da proteção 

social pública. Isso tem criado sérios dilemas para a política social contemporânea. 

No Brasil, estudos da Fundação Getúlio Vargas (2005), apresentam que nas 

famílias que possuem membros com mais de 60 anos, o Índice de Preços ao 

Consumidor da Terceira Idade tende a elevar-se, uma vez que os produtos que 

pesam mais nessas famílias tiveram reajustes maiores, como: plano de saúde e 

remédios (que comprometem, respectivamente, 6,81% e 4,48% contra 3,70% e 

2,20% da população em geral), e as hortaliças, frutas, pescados. Assim, enquanto 

de agosto de 1994 a dezembro de 2004 os reajustes para toda a população foram 

em média de 176,51%, para as famílias cujos 50% dos seus membros são idosos, 

esses reajustes alcançaram a média de 226,14% (FGV, apud, AlMEIDA: 2005).  

De acordo com o mesmo estudo, um outro fator de desgaste dos rendimentos 

dos idosos, no Brasil, são os gastos mais elevados com tarifas como telefone, água, 

luz e gás, que chegam a atingir 33% das despesas contra 30% referentes ao 

restante da família. Isso se explica pelo fato de os idosos ficarem mais tempo em 

casa e consumirem, com mais frequência, esses serviços.  

Portanto, no sistema capitalista, os determinantes econômicos, acabam por 

reger a sociedade e transformar os indivíduos em mercadorias que podem ser 

descartados à medida que forem ficando “inutilizáveis”. Portanto, ficar velho ou estar 

velho em uma sociedade capitalista, significa não gerar mais lucro para o capital e 

não sendo mais produtivo pode ser então descartado. Estando à margem do 

mercado de trabalho, “o velho” necessitará da assistência do Estado, cabe então, ao 

Estado cumprir o seu papel, implementar políticas públicas que lhes forneçam 

condições básicas de inserção social e de cidadania. Por outro lado, o sistema 

capitalista cria mais um mercado para idosos, a industria do entretenimento, turismo, 

cosméticos, lazer entre outros.  

No entanto, a velhice em si começa a ser discutida e ter sua demanda 

focalizada apenas na segunda metade do século XX (nos países cêntricos) quando 

a sociedade percebe sinais de uma modificação demográfica ocasionada pelo o 

aumento da expectativa de vida da população, decorrente das condições de vida e 
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de trabalho promovidas pelo Estado de Bem-Estar Social após a Segunda Guerra 

Mundial, vinculados à queda de natalidade, à universalização da educação, à 

intensificação da participação feminina no mercado de trabalho e à discussão e 

incentivo ao planejamento familiar (BATISTA, et al, 2008).  

Destaca-se no Brasil, segundo Mota (2008), “a inexistência da experiência 

welfariana, apesar da criação de algumas políticas de proteção social, instituídas a 

partir dos anos 40, mas somente redefinidas nos anos 80, quando se instituem as 

bases formais do que se poderia ser um Estado de Bem-Estar-Social, na 

constituição de 1988”.  

Ao estudar a velhice analisa-se que o processo de envelhecimento é 

multifacetado e se manifesta de modo diferente de pessoa para pessoa, ou seja, não 

existe um único processo de envelhecimento. O que significa dizer que de uma 

mesma demanda surgem ramificações que se traduzem em outras demandas, isto 

é, outras expressões da questão social18.  

Como já discutido anteriormente, o crescimento da população idosa tem se 

tornado um fenômeno mundial e atinge todas as classes sociais.  Porém, a 

transformação do envelhecimento em problema social, não se dá graças ao declínio 

biológico dos indivíduos e nem tão pouco pelo crescimento demográfico, apesar 

desses fatores necessitarem de uma maior demanda de serviços, em sua maioria, 

públicos, mas à vulnerabilidade em massa dos trabalhadores, quando perdem o 

valor de uso para o capital, são separados dos meios de produção, ficam 

desprovidos de acesso à riqueza produzida socialmente, tornando-se incapazes de 

ter um a velhice digna. Teixeira (2008) ressalta que mesmo com a incidência maior 

de doenças nessa faixa etária, estas, em grande parte, se devem à trajetória, que 

envolvem as condições de vida e trabalho do indivíduo, às garantias de direitos 

(saúde, educação, trabalho, entre outras) que usufruem nos demais momentos do 
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 Segundo Iamamoto (2004, p. 27), a Questão Social pode ser definida como: O conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum: a 
produção social é cada vez mais colectiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade. Sobre a 
questão social no Brasil Ianni (1992) diz que vista assim, em perspectiva histórica ampla, a sociedade 
em movimento apresenta-se como uma vasta fábrica das desigualdades e antagonismos que 
constituem a questão social. A prosperidade da economia e o fortalecimento do aparelho estatal 
parecem em descompasso com o desenvolvimento social. Isto é, a situação social de amplos 
contingentes de trabalhadores; fabrica-se precisamente com os negócios, a reprodução do capital. As 
dificuldades agudas da fome e de desnutrição, falta de habitação condigna e as precárias condições 
gerais de saúde são produtos e condições dos mesmos processos estruturais que criam a ilusão de 
que a economia brasileira é moderna. 
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ciclo da vida. 

 Nas últimas décadas, as mobilizações de grupos da sociedade civil têm 

chamado a atenção das autoridades para a necessidade de promover ações e 

regulamentar as leis que proporcionam a qualidade de vida do idoso, uma vez que a 

população do país alcança cada vez mais a longevidade e esse fator influencia em 

vários setores a sociedade, inclusive no econômico, que passa, gradativamente, a 

buscar formas de valorizar o idoso. O Estado, por sua vez, pressionado por lutas 

sociais em busca de garantia de direitos, promulga leis que preservem a autonomia, 

a independência e a dignidade dos idosos. 

 Podemos analisar que todos esses direitos conquistados ao longo dos anos 

pelos cidadãos, só foram possíveis graças à mobilização de vários setores da 

sociedade, que possibilitaram a criação de legislações especificas que 

contemplaram as diversas classes sociais, entre elas, o idoso. 
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2.2 A PROBLEMÁTICA DA POPULAÇÃO IDOSA: SINALIZANDO SUAS 

DEMANDAS EM UM PAIS QUE ENVELHECE   

 

A problemática da população idosa que carece da atenção básica em um pais 

que envelhece, como uma das expressões da questão social19, faz parte do conjunto 

das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista 

madura, expressa, portanto, em face das disparidades econômicas, políticas sociais 

e culturais entre as classes sociais (IAMAMOTO, 2004). Em outras palavras, em uma 

sociedade onde a riqueza é socialmente produzida, mas socialmente não distribuída 

e, sim privada. Isto significa que, na versão de Tonet (2009) 

 

Milhões de pessoas são obrigadas a viver em condições subumanas 
porque  não têm acesso ou têm um acesso precaríssimo à 
alimentação, à saúde, à  habitação, ao vestuário, ao saneamento, 
ao transporte, etc. (...) Em oposição a esses milhões de pessoas, 
encontramos uma minoria que concentra em suas mãos uma 
quantidade cada vez maior de riqueza, que esbanja em luxos e 
superfluidades desmedidas, que se cerca de muralhas de segurança 
sempre maiores, que faz belos gestos e belos discursos, mas que 
não pode, porque não depende de boas intenções nem de “vontade 
política”, eliminar esse fosso progressivo entre a minoria, rica e 
parasita, e a maioria, pobre, – que produz a riqueza.  

 

Na particularidade da sociedade brasileira “esse fosso progressivo entre a 

minoria, rica e parasita, e a maioria, pobre, – que produz a riqueza” se revela através 

dos dados da pesquisa do IBGE realizada em setembro de 2008, demonstrando que 

os 10% mais ricos (R$ 4.424 mensais ou mais) concentravam 43% da riqueza, ao 

passo que os 50% mais pobres possuem apenas 18%. Ainda neste sentido, dados 

                                                           
19

A questão social expressa portanto 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, 2004, p. 17). Ainda sobre questão social, para Ianni (1989) a complexidade da 
problemática social é de tal ordem que suscita enfoques diferentes e contraditórios. A despeito das 
múltiplas e até mesmo contraditórias interpretações e denominações, é inegável que muitos são os 
que procuram equacioná-la. Uns dizem emprego, subemprego, marginalidade, periferia, pobreza, 
miséria, menor abandonado, mortalidade infantil, desamparo, ignorância, analfabetismo, agitação, 
baderna, violência, caos, subversão. Também há outros que falam em harmonizar trabalho e capital, 
conciliação de empregados e empregadores, paz social e pacto social. E os que dizem movimento 
social, pauperismo, greve, protesto, toma de terras, ocupação de habitação, saque, expropriação, 
revolta, revolução. Essas são as expressões mais correntes no pensamento e prática de uns e outros: 
cientistas sociais, jornalistas, políticos, membros da tecnocracia publica e privada, civil e militar e 
outros. Apanham aspectos básicos da desigualdades sociais que atravessam a sociedade brasileira. 
Mas sempre repõem a questão social, como uma dimensão importante dos momentos da sociedade 
nacional.  
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do Censo 2010 revelam que a renda dos mais ricos (média de R$ 16.560,92 

mensais) é maior que a de 40 brasileiros mais pobres (R$ 393,43). Conforme estes 

dados, o Brasil se situa no terceiro pior nível de desigualdade de renda do mundo, 

competindo apenas com o Equador. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD-IBGE (2010) 

apresentam que, entre 1995 e 2008, 12,8 milhões de brasileiros saíram da condição 

de pobreza absoluta – caracterizada por renda domiciliar mensal per capita de até 

meio salário mínimo. Já o contingente de pessoas que deixaram a condição de 

pobreza extrema foi de 12,1 milhões. Os dados apresentam ainda que houve uma 

diminuição de 33,6% na taxa de pobreza absoluta, que ficou em 28,8% da 

população em 2008. Já a proporção de miseráveis (pobreza extrema), estimada em 

10,5% da população nos anos de 2010, caiu quase 50% em relação a 1995.  De 

acordo com o estudo "Dimensão, evolução e projeção da pobreza por região e por 

estado no Brasil", realizado pelo IPEA (2010), até o ano 2016, deverá ser eliminada 

do país a pobreza extrema – condição em que as famílias têm renda per capita de 

até um quarto do salário mínimo.  
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TABELA 2: TOTAL DE PESSOAS COM RENDA DOMICILIAR PER CAPITA 

ABAIXO DE R$ 70 (em valores de 2010, corrigidos pelo INPC) 

 

Fonte: PNAD / IBGE. Elaborado: IPECE (2013) 

 

De acordo com a tabela acima se pode observar que em 2012, em termos 

absolutos, o estado da Bahia apresenta o maior contingente de pessoas na extrema 

pobreza, seguido nessa ordem dos estados do Maranhão, Ceará, São Paulo e 

Pernambuco. Já em termos proporcionais, Maranhão, Alagoas, Ceará, Bahia e 

Pernambuco são os que apresentam as maiores taxas. Por outro lado, Roraima, 

Amapá, Mato Grosso do Sul e Rondônia apresentam os menos contingentes 

populacionais em extrema pobreza.   

Considerando a variação entre os dois anos mais recentes, 2011 e 2012, os 

estados da Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará e Piauí foram os que mais avançaram 

em termos de redução da população em pobreza extrema. E em termos das taxas 

de variação no período 2006 a 2012, a Bahia, Ceará e Pernambuco foram os 
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estados que mais reduziram o número de pessoas na extrema pobreza, com 514,4 

mil, 493,9 mil e 474,5 mil respectivamente. 

O Estado do Rio Grande do Norte, apesar de ter o índice de extrema pobreza 

entre os mais baixos da Região Nordeste, foi o 8º Estado desta mesma Região em 

termos de redução de pessoas em situação de extrema pobreza ficando à frente 

apenas do Estado de Sergipe, saindo do 9,9% em 2006 para 4,8 em 2012.  

Essa redução da extrema pobreza se deu principalmente por conta dos 

programas de transferências de renda. Segundo Castro (2012) as transferências de 

renda via previdência e assistência social trouxeram grande efeito à redução da 

pobreza entre as famílias brasileiras20. 

 

Em 2000 foram implementados os primeiros programas federais de 
transferência de renda. A criação do Programa Bolsa Família (PBF) tem 
origem na unificação de outros programas não contributivos, a saber: Bolsa 
Escola, Cartão Alimentação, Auxílio-Gás e Bolsa Alimentação, todos criados 
no período 2001- 2003. Ao se constituir o Programa Bolsa Família, não 
apenas se racionalizou o provimento de um mecanismo de transferência de 
renda na sociedade brasileira, como também se consolidou uma forma de 
benefício não vinculado aos riscos inerentes às flutuações do mercado de 
trabalho, uma forma de enfrentar o problema da pobreza para parcela da 
população trabalhadora ou não. Os critérios de elegibilidade do PBF 
dependiam da condição de renda das famílias e, entre as condicionalidades 
para sua permanência no programa, estava o cumprimento de certas 
tarefas relacionadas à frequência escolar e aos cuidados com a saúde de 
seus membros. Em suma, o PBF revelou-se importante mecanismo – que 
se soma a outros, inclusive de natureza jurídica diferente, como o próprio 
BPC – de distribuição de renda exterior aos mecanismos de mercado. 
(IPEA, 2009) 

 

Ainda segundo o IPEA (2013), o PBF representava 13.841.665 benefícios, 

sendo 359.858 somente no Rio Grande do Norte. Em número de beneficiados era 

superado apenas pela Previdência Social dos trabalhadores do setor privado, sob o 

Regime Geral da Previdência Social.  

Apesar de se identificarmos que houve a redução da extrema em todas as 

regiões, as desigualdades regionais persistem, conforme podemos analisar no 

gráfico abaixo: 

 

 

                                                           
20 Considera-se em situação de pobreza extrema as famílias com renda domiciliar per capita inferior a 

¼ de salário mínimo. As famílias em situação de pobreza absoluta possuem renda domiciliar per 
capita inferior a ½ SM. 
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GRÁFICO 1 - PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO SOBREVIVENDO COM MENOS 
DO QUE 1/4 SALÁRIOS MÍNIMOS PER CAPITA POR REGIÃO 

 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD (2009) 

 

Apesar de analisarmos que nos últimos anos tem-se reduzido o número de 

pessoas na extrema pobreza, podemos afirmar que o crescimento econômico não 

se mostra suficiente para elevar o padrão de vida de todos os brasileiros. Apesar 

dessa redução da pobreza extrema ser expressiva nos estados brasileiros neste 

últimos anos, pode-se observar que foi desigual entre as diferentes regiões do país. 

No Sul, por exemplo, a pobreza absoluta caiu 47,1%, enquanto a pobreza extrema 

recuou 59,6%. Já na Região Norte, a pobreza absoluta retrocedeu 14,9% e a 

pobreza extrema caiu 22,8%. Podemos destacar que no Estado do Rio Grande do 

Sul apenas 2,1% da população é extremamente pobre, enquanto no restante do 

país são 5,2 %.  

A sociabilidade do capital em um prrocesso de globalização no mundo do 

trabalho se apresenta perversa, desumana, uma vez que se norteia na tirania da 

mercantilização das relações sociais, na competitividade, no dinheiro, na violência 

estrutural, onde tudo é mercadoria em função da produção, consumo e circulação, 

para a acumulação da riqueza. Conforme César Benjamim (2009) produz-se por 

dinheiro, especula-se por dinheiro, mata-se por dinheiro, corrompe-se por dinheiro, 
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organiza-se toda a vida social por dinheiro, só se pensa em dinheiro. A lógica do 

capital, no novo mundo do trabalho, instituída pela restruturação produtiva e as 

políticas neoliberais, orquestrada pelo capital financeiro se apresenta cruel e 

desumana, uma vez que materializa diversas expressões da questão social como: o 

desemprego, o subemprego, o emprego informal, a terceirização, violência 

ampliada, o narcotráfico, dentre outros como afirma Ianni (1989), uns dizem 

emprego, subemprego, marginalidade, periferia, pobreza, miséria, menor 

abandonado, mortalidade infantil, desamparo, ignorância, analfabetismo, agitação, 

baderna, violência, caos, subversão. Também há outros que falam em harmonizar 

trabalho e capital, conciliação de empregados e empregadores, paz social e pacto 

social. E os que dizem movimento social, pauperismo, greve, protesto, toma de 

terras, ocupação de habitação, saque, expropriação, revolta, revolução. Segundo 

Mota e Amaral (1998, p.35) 

 

[...] a marca da reestruturação produtiva no Brasil é a redução dos postos 
de trabalho, o desemprego dos trabalhadores do núcleo organizado da 
economia e sua transformação em trabalhadores por conta própria, 
trabalhadores sem carteira assinada, desempregados abertos, 
desempregados ocultos por trabalho precário, desalento, etc.  
 
 

 
 

A retração do Estado em paralelo com a ampliação de livre mercado, atrelado 

ainda ao desmonte da proteção social trabalhista baliza as formas de enfretamento 

da questão social. O empobrecimento da classe trabalhadora, sua exploração, sua 

dificuldade de mobilidade social e mesmo a limitação do acesso aos bens básicos à 

sobrevivência, como alimentação, moradia, saúde, segurança, são características 

inerentes ao sistema capitalista, que dado seu atual estágio confere à questão social 

particularidade histórica. 

A permanente insegurança que permeia as relações sociais no mundo do 

trabalho apresenta-se como sinais próprios da reestruturação produtiva21. Um clima 

                                                           

21
 A Reestruturação Produtiva engendrou-se a partir da década de 70 sob o advento da Revolução 

Tecnológica, agravada pela crise do petróleo. O padrão de dominação do binômio 
taylorismo/fordismo, que se configurou nos 30 anos gloriosos (do pós-guerra à década de 70), deu 
sinais de crise como manifestação da crise estrutural do capital, principalmente no que diz respeito à 
taxa decrescente de lucros. Como resposta à crise do padrão de acumulação então vigente, iniciou-
se a reestruturação produtiva, sob o advento do neoliberalismo, com a transferência sistemática de 
capitais ao mercado financeiro e, ancorado na Revolução Tecnológica, implementando-se os 
modelos de produção idealizados no “modelo japonês”. (ANTUNES, 1995)  
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de total insegurança é uma estratégia de impossibilitar qualquer tentativa de 

organização por parte do trabalho. Incide sobre a classe trabalhadora, nos aspectos 

não somente econômico, social, político, mas também sobre o psicológico. O 

desempregado sente-se em concordata de si mesmo, (SANTOS, 2000), ou seja, na 

medida em que não consegue vender sua força de trabalho, considera-se em fase 

de falência múltipla. 

Destituído da única via de sobrevivência, a venda de sua força de trabalho, o 

trabalhador está sujeito a toda sorte de infortúnio e, conseqüentemente, torna-se 

demandatário em potencial das políticas sociais. A ofensiva neoliberal, no contexto 

da reestruturação conflui para diminuição do gasto social e na imposição da 

regulação de mercado. Implica necessariamente na despolitização da questão 

social, que passa a ser objeto da filantropia e da responsabilidade social, situando-a, 

é óbvio, fora do âmbito do direito. 

Interessante aqui destacar dados do IBGE (2010). No Brasil, nos últimos 

anos, o emprego formal cresceu de modo surpreendente e o País aponta para bons 

índices de crescimento, registrando 44 milhões de empregos formais em 2010, o 

maior nível da história. No mesmo ano de 2010, foram gerados 2,860 milhões de 

vagas com carteira assinada, apresentando um crescimento de 7% em relação a 

2009, no entanto, analisa-se que a informalidade cresceu no mesmo passo. As 

crises mundiais interferem de forma contundente no mercado de trabalho, e o 

desemprego, a rotatividade e precarização constituem o fantasma para muitos 

trabalhadores que, desde os anos 1970, conhecem e provam a ruptura do 

paradigma produtivo fordista que deu lugar ao que Harvey (2009) chamou de 

acumulação flexível22. 

E dentro desta cruel realidade da classe trabalhadora brasileira, encontramos 

o trabalhador que envelheceu ou que está no processo de envelhecimento e junto 

                                                           
22

Com a crise do fordismo, segundo Harvey (2009), que teve como fatores: os impactos dos choques 
do petróleo na economia ocorrido em 1973; o surgimento da concorrência japonesa, com sua nova 
concepção de gestão e produção automobilística; mudanças tecnológicas; fusões e incorporações de 
empresas; desigualdades entre os setores de trabalho no interior do sistema fordista e o surgimento 
de novas necessidades no que se refere ao consumo. Teve como conseqüência  o rompimento dos 
padrões e práticas capitalistas assentadas no modelo produtivo fordista que, segundo David Harvey 
(2008), conduziu a ascensão de um novo modelo de acumulação, associado a um novo sistema de 
regulamentação política e social, por ele chamado de regime de acumulação flexível. Segundo 
Harvey (2008), neste regime ocorreu à substituição de um modelo de produção e acumulação 
calcado na rigidez produtiva, por um regime fundamentado em uma maior flexibilidade dos processos, 
produtos, padrões de consumo, mercados e da organização do trabalho. 
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com esse processo de envelhecimento, o descarte. O capitalismo, através do 

controle das práticas temporais, espaciais e dos meios de produção, aloca e realoca 

o tempo de vida dos trabalhadores ou o tempo social, redefinido pelas necessidades 

reprodutivas ampliadas do capital, seja enquanto tempo de trabalho, "tempo livre" ou 

tempo de envelhecer. Constitui o envelhecimento do trabalhador, enquanto tempo de 

vida, objeto de controle social e de fonte de experiências negativas com essa 

perspectiva de tempo, que associado às desvalorizações sociais (em função do 

valor econômico dos indivíduos), à pobreza, e às restrições físicas e sociais, 

configuram parte dos problemas que essa classe enfrenta na velhice. 

De acordo com a teoria marxiana, o trabalho é considerado a categoria 

fundante da práxis social23, da sociabilidade humana, o elemento estruturador das 

relações sociais, dada a capacidade humana mediante o trabalho, de transformar a 

natureza para garantir a satisfação de suas necessidades, e nesse processo de 

transformação, modificar - como parte do processo de complexificação de suas 

potencialidades - a si mesmo, aos outros indivíduos e ao modo como se estabelece 

o processo de trabalho.  

 

Assim, destaca Marx (1989, p. 202):  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a 
natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação 
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. 
Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento 
as forças naturais de seu corpo, braços, pernas, cabeça e mãos, a fim de 
apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida 
humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao 
mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as 
potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das 
forças naturais.  

 

Nessas circunstâncias, estar fora do trabalho é estar fora da vida, excluído das 

condições de reprodução social e, no caso do envelhecimento do trabalhador, do 

mundo público, das relações sociais, condição que implica desvalorização social por 

                                                           
23

 Segundo Cancian (1985), o conceito de práxis é muito anterior à filosofia marxista, com raízes no 
pensamento de Aristóteles, mas foi por intermédio Marx que tal conceito, progressivamente, se 
aprofundou, passando a ser o elemento central do materialismo histórico. No âmbito da filosofia 
marxista, o conceito de práxis passa por processos de desconstrução e reconstrução, tendo como 
referência as teses do filósofo Feuerbach, com as quais Marx estabelece uma interlocução. Marx 
concebe a práxis como atividade humana prático-crítica, que nasce da relação entre o homem e a 
natureza. A natureza só adquire sentido para o homem à medida que é modificada por ele, para 
servir aos fins associados à satisfação das necessidades do gênero humano. 
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não contribuir para a riqueza social e para a reprodução biológica e social.  

Assim, o tempo de vida do trabalhador continua sendo dominado, de forma 

opressiva, pelo capital, seja o tempo de trabalho dos integrados ou inseridos no 

mercado de trabalho, na qual não se suga somente suas forças físicas, mas 

também se captura sua subjetividade; o tempo do desempregado revestido na 

busca de "empregabilidade", e o tempo dos idosos e outros setores dos 

trabalhadores com renda, como tempo de consumo, da indústria cultural e do lazer.  

Segundo Debert (1999), o curso da vida moderna é reflexo da lógica fordista, 

ancorada na primazia da produtividade econômica e na subordinação do indivíduo 

aos requisitos racionalizadores da ordem social. Tem como corolário uma 

burocratização dos ciclos da vida, através da massificação da escola pública e da 

aposentadoria, onde três segmentos foram claramente demarcados: a juventude e a 

vida escolar; o mundo adulto e o trabalho; e a velhice e a aposentadoria. Se atribui 

ao pós-fordismo e a cultura pós-moderna o apagamento das fronteiras que 

separavam juventude, vida adulta e velhice.  

Portanto, a classe trabalhadora envelhecida, descartada do processo produtivo, 

incluída nos números dos improdutivos ou população não economicamente ativa, 

aposenta-se, mas a grande esmagadora parcela desta população necessita retornar 

ao trabalho, porque não consegue se manter com a aposentadoria. Ressalta-se aqui 

que parte desta população envelhecida, encontra-se no mercado informal e, muitas 

vezes, nesse momento da vida, não tem renda ou dependem de benefícios sociais, 

destacando aqui o Benefício da Prestação Continuada24 (BPC).  

Pesquisas apontam que em muitos municípios brasileiros, especialmente os do 

nordeste, o dinheiro da aposentadoria e benefícios são as principais fontes de 

arrecadação do município e manutenção das famílias da renda dos idosos 

responsáveis pelo domicílio. De acordo com Camarano (2002) em 3.479 dos 5.507 

                                                           
24

 O Benefício de Prestação continuada da Assistência Social – BPC foi instituído pela Constituição 
Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742, de 
7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, que alteram dispositivos 
da LOAS e pelos Decretos nº 6.214, de 26 de setembro de 2007 e nº 6.564, de 12 de setembro de 
2008. É um benefício da política de assistência social, que integra a proteção social básica no âmbito 
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para requerê-lo não é necessário ter contribuído 

com a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a 

transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à 

pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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cidades brasileiras, a soma dos benefícios dos aposentados é maior que o Fundo de 

Participação dos Municípios, verba repassada pelo Governo Federal. O autor afirma 

ainda que nas famílias brasileiras nas quais existem idosos estão em melhores 

condições econômicas do que as demais famílias. Isso se deve, principalmente, aos 

tipos de arranjos internos e etapas do ciclo familiar que estabelecem diferentes 

relações de dependência econômica entre os membros das famílias, bem como a 

universalização dos benefícios da seguridade social (BPC e Renda Mensal Vitalícia25). 

Segundo dados da Previdência Social, no ano de 2003 foram concedidos 530.177 

benefícios aos idosos no valor de um salário mínimo/mês. Em 2011, o BPC atendeu 

1.687.826 beneficiários idosos, repassando cerca de R$ 10,82 bilhões.  

Como já discutido anteriormente, a crise econômica, o desemprego e o 

aumento do numero de empregos informais ou até mesmo parciais que o país vem 

sofrendo nas últimas décadas, tem provocado alterações nas condições de vida das 

famílias brasileiras. De acordo com Berzins (2003) muitos filhos casados com suas 

famílias têm voltado a morar com seus pais, por não terem condições de arcar com 

as despesas do orçamento doméstico. Como resultado desta crise econômica os 

pais/avós têm se responsabilizado pelo orçamento ou auxilio aos filhos e netos, 

participando com elevado contribuição no orçamento familiar. Muitos filhos 

divorciados e viúvos retornam à casa dos pais solicitando um apoio financeiro ou 

moral, para educar seus filhos. (SANTINI, 2004). 

De acordo com Santini (2004), o divórcio, a viuvez, os filhos que não saem 

nunca de casa constituem as várias razões que explicam porque, no Brasil, as 

gerações mais velhas coabitam cada vez mais com as gerações mais jovens. 

Camarano nos traz que  

 

A renda do idoso (pensão ou aposentadoria) é outro fator que contribui para 
que a família o acolha em seu domicílio, pois as taxas de desemprego têm 
se mantido elevadas e, pesquisas apontam que, muitas vezes, é essa renda 
que mantém o núcleo familiar. Assim, a renda do idoso é apontada como 
outro fator importante para que os mesmos coabitem junto a outros 
membros familiares. O idoso tem a necessidade de assegurar não só a 
própria manutenção, em face de despesas crescentes com a saúde, e 
obrigado a sustentar a outros membros porque o cidadão perdeu o 

                                                           
25

 Criada por meio da Lei nº 6.179 de 1974 como benefício previdenciário destinado às pessoas maiores 

de 70 anos de idade ou inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, em um ou outro 
caso, não exerciam atividades remuneradas e não auferiam rendimento superior a 60% do valor do 

salário mínimo. Além disso, não poderiam ser mantidos por pessoas de quem dependiam, bem como 

não poderiam ter outro meio de prover o próprio sustento. 

http://www.mds.gov.br/sobreoministerio/legislacao/assistenciasocial/leis/Lei%20no%206.179-%20de%2011%20de%20dezembro%20de%201974.pdf
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emprego; além do fato de que o idoso pode contribuir com os afazeres 
domésticos e o cuidado das crianças pequenas. (CAMARANO, 2002). 

 

Peixoto (2004) destaca que o fenômeno da co-residência ou coabitação 

constitui um tipo de assistência que o idoso vem oferecendo à sua família. Segundo 

a autora, no Brasil, as gerações mais velhas cada vez mais coabitam com as novas, 

sendo este fenômeno mais comum nas camadas populares. 

Pesquisa realizada pelo IPEA (2002) reflete que a situação do idoso brasileiro 

em termos de renda, em 1998, era bem melhor do que nos anos de 1980. É a sua 

maior renda, relativamente a dos mais jovens, que lhe tem propiciado uma 

capacidade maior de oferecer suporte familiar. Dentre os idosos brasileiros, menos 

de 12% não tinham nenhuma renda em 1998. Essa proporção foi bem menor do que 

a observada em 1981, quando fora de 21%. Essa redução se deve ao aumento das 

mulheres com algum rendimento. Os diferenciais entre os sexos na proporção 

mencionada já foram também bem expressivos.  

Em 1981, 2,5% dos homens idosos não tinham nenhum rendimento e entre 

as mulheres, a proporção referida foi de 37,4%. Em 1998, a proporção de mulheres 

sem rendimento atingiu 18,1%. A variação mais expressiva se deu na proporção de 

mulheres que recebiam mais de um salário mínimo; esta passou de 15,3% em 1981 

para 34,4% em 1998, segundo Camarano e El Ghaouri (1999).  

A proporção de famílias que tinham idosos em sua composição consideradas 

pobres e indigentes decresceu de 40% para 20%. Em 1998, a proporção de famílias 

pobres e indigentes nas famílias que continham idosos era menor do que nas 

famílias que não continham. Essa melhoria não ocorreu de forma linear no tempo. 

Conforme Camarano e El Ghaouri (1999) parece ter havido uma piora entre 1981 e 

1987 e uma melhora nos últimos 10 anos analisados. Essa melhora é resultado da 

univerzalização da Seguridade Social, da ampliação da cobertura da previdência 

rural e da legislação da assistência social estabelecidas pela Constituição de 1988, 

que garante aos idosos, maiores de 65 anos, com renda per capita abaixo de ¼ do 

salário mínimo, um salário mínimo mensal, o BPC, já referido anteriormente. 

Camarano afirma que 

 

A importância da renda proveniente da aposentadoria cresce com a 
idade. Em 1997, para a população masculina, as aposentadorias 
contribuíram com aproximadamente 46% da renda dos que tinham 
de 60 a 64 anos e 82% dos rendimentos da população maior de 80 
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anos. O peso relativo da renda das aposentadorias é menor entre as 
mulheres do que entre os homens. Mas, se se adicionar as pensões 
que são também muito importantes na renda delas, os dois tipos de 
benefícios foram responsáveis por 89% da renda das mulheres de 60 
a 64 anos e 98% das que tinha mais de 80 anos. (CAMARANO E EL 
GHAOURI, 1999, p. 21). 

 

Dentro desta realidade da condição do idoso do Brasil podemos destacar que a 

diferença de gênero se processa diferente, tanto nos aspectos sociais como nos 

econômicos, nas condições de vida, nas doenças e até mesmo na subjetividade. Ao 

se considerar os aspectos da velhice, não podemos deixar de contemplar o recorte de 

gênero que é determinante inclusive do lugar que os idosos e as idosas ocupam na 

vida social. Satisfazer as necessidades individuais dos homens e mulheres idosas é o 

grande desafio (BERZINS, 2003).  

 

 

 
GRÁFICO 2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA IDOSA E  MUITO 
IDOSA POR SEXO   
 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos e Camarano e Kanso (2009). 
 

 

As mulheres constituem a maioria da população idosa em todas as regiões do 

mundo. No Brasil, segundo o censo do IBGE (2010) há 96 (noventa e seis) homens 

para cada 100 (cem) mulheres no Brasil. Do total da população masculina brasileira, 
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9.156.112 estão acima de 60(sessenta) anos e, do total da população feminina, 

11.434.487, estão acima dos 65 (sessenta e cinco) anos. A diferença ocorre, 

segundo o IBGE, porque a taxa de mortalidade, entre homens, é superior. Mas 

nascem mais homens no país: a cada 205 (duzentos e cinco) nascimentos, 105 

(cento e cinco) são de homens. São vários os fatores que contribuem para a 

feminização da velhice e, este fenômeno se repete em quase todos os países. 

Dentre os fatores estão, segundo Berzins (2003), a inserção diferente no marcado 

de trabalho; o consumo diferente de tabaco e álcool; a postura diferente em relação 

à saúde/doença; a relação diferente entre os serviços de saúde e a exposição a 

risco como violência.  

De acordo com Camarano (1998), a predominância feminina entre os idosos 

no Brasil, é um fenômeno tipicamente urbano. Nas áreas rurais, predominam os 

homens. A maior participação das mulheres no fluxo migratório rural urbano explica 

essa diferença. Isto implica em necessidades distintas de cuidados para a população 

idosa. A predominância masculina nas áreas rurais pode resultar em isolamento e 

abandono das pessoas idosas.  

Segundo Camarano (2004), é relativamente elevada é a proporção de 

mulheres no Brasil morando sozinhas, aproximadamente 25,8%, em 2009, e de 

residentes na casa de “outros parentes”, 5,3%. Segundo IPEA (2008), as mulheres 

predominam entre os residentes nas Instituições de Longa Permanência e, 

constituem aproximadamente 57,6% dos residentes. Além disso, embora vivam mais 

do que os homens, as mulheres passam por um período maior de debilitação física 

antes da morte do que eles, tornando-as mais dependentes de cuidado. O cuidado 

com membros dependentes da família é determinado pelas trocas intergeracionais e 

com fortes características de gênero. 

Diante do exposto neste item, outra demanda que cresce de forma bastante 

significativa, é a da Política de Assistência, que aprofundaremos a discussão no 

próximo item.  
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2.3 POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSISTÊNCIA AO IDOSO NO 

ENFRENTAMENTO A PROBLEMÁTICA DO ENVELHECIMENTO 

 

A Assistência Social no Brasil teve sua origem baseada na filantropia, 

benemerência e solidariedade religiosa, mas sua concepção é fruto de uma 

construção histórica e está diretamente relacionada às transformações societárias 

contemporâneas na economia e da própria política social. Segundo Mota (2008, p. 

10) 

 

Se é verdade que a Assistência Social vincou historicamente o que alguns 

analistas visualizam como a “particularidade” do Serviço Social, é 

igualmente verdade que, dominantemente até os anos 70 do século 

passado, aquele vinco estava hipotecado à benemerência, ao favor e às 

distintas formas de filantropia. É nos anos 80 que o eixo das concepções 

assistenciais, se vai transladar para a esfera dos direitos e vai se relacionar 

a políticas sociais. 

 

O reconhecimento legal da Assistência Social configurada como direito social 

e dever político acontece tardiamente.  Somente a partir da Constituição de 1988 e 

da sua Regulamentação através da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 

1993, essa Assistência Social passa a ser reconhecida como um direito do cidadão 

e não um “favor” do estado. Após longo processo de lutas e pressão dos diversos 

movimentos sociais (sindicatos, partidos políticos, intelectuais, profissionais liberais), 

a assistência social sai da esfera do favor, do assistencialismo, do clientelismo e 

entra no campo da Seguridade Social26 e da Proteção Social Pública27. Neste 

sentido 

                                                           
26

 Em seu artigo 194, a seguridade social, na definição constitucional brasileira, é um conjunto 
integrado de ações do Estado e da sociedade voltadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social, incluindo também a proteção ao trabalhador desempregado, via 
seguro-desemprego.  
(...) Pela lei, o financiamento da seguridade social compreende, além das contribuições 
previdenciárias, também recursos orçamentários destinados a este fim e organizados em um único 
orçamento. (BOSCHETTI e SALVADOR, 2009, p. 52) 

 
27

 O sistema de proteção social, através da seguridade social, materializou-se legal e 
institucionalmente neste século XXI, em conformidade com as políticas econômicas de recorte teórico 
neoliberal propostas através das reformas estabelecidas no final do século XX. A legalidade 
estabelecida regula as relações entre sociedade e Estado, na perspectiva de atender à lógica do 
mercado. O sistema de proteção configura-se na abertura dos cofres públicos, com a mínima 
participação da sociedade nas decisões e no direcionamento da aplicação das verbas para a gestão 
privada, ou seja, ocorre um retorno (através dos impostos e incentivos fiscais) financeiro para a 
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A Constituição de 1988 instituiu a Assistência Social como uma política 

social não-contributiva, voltada para aqueles cujas necessidades materiais, 

sociais e culturais não podiam ser asseguradas quer pelas rendas de 

trabalho, quer pela condição geracional – infância e velhice - , quer por 

necessidades físicas e mentais. Também o crescimento da prática político-

organizativa de algumas categorias profissionais – especialmente os 

trabalhadores de empresas estatais e capital intensivo – ocasionava a 

emergência de reivindicações por serviços e benefícios sociais como parte 

dos acordos coletivos de trabalho (MOTA, 2008, p.15). 

 

A assistência social que, juntamente com as políticas de saúde e previdência, 

forma o tripé da Seguridade Social, se institucionalizou passando a ter como 

pressuposto no nível normativo uma universalidade de cobertura no campo da 

proteção social, entendida como o conjunto de seguranças que cobrem, reduzem 

e/ou previnem “riscos e vulnerabilidades sociais28”.  

A institucionalização da Seguridade Social em 1988 representa para o Brasil 

um movimento de reestruturação de políticas já existentes, colocando-se nesse 

momento sob novas bases e princípios, ampliando-as e inserindo novos direitos. 

Depois de estabelecida a Seguridade Social, algumas mudanças ocorreram entre as 

décadas de 1980 e 1990, no sentido econômico e tributário, interligada num modelo 

político e social de cunho liberal. De acordo com Mota (2008, p.119),  

 

 

                                                                                                                                                                                     
iniciativa privada aplicar o dinheiro público em projetos sociais, ambientais e culturais (MARTINELLI, 
2007, p. 57). 

 
28 O conceito da vulnerabilidade social não é novo, uma vez que essa terminologia vem sendo 

usualmente aplicada por pesquisadores da área social de diferentes disciplinas há bastante tempo. O 
tema caracteriza-se por um complexo campo conceitual, constituído por diferentes concepções e 
dimensões que podem voltar-se para o enfoque econômico, ambiental, de saúde, de direitos, entre 
tantos outros. Ainda que essa temática venha sendo trabalhada ao longo de anos, cabe salientar que 
ela consiste em um conceito em construção, tendo em vista sua magnitude e complexidade. De 
acorco com Yasbek (2001) a noção de vulnerabilidade social tem sido adotada para a construção de 
indicadores sociais mais amplos, não se restringindo à delimitação de uma determinada linha de 
pobreza. 
Ainda segundo Yazbek (2001), vulneráveis são as pessoas ou grupos que, por condições sociais, de 
classe, culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-se por suas 
condições precárias de vida. O que implica: suscetibilidade à exploração; restrição à liberdade; 
redução da autonomia e da autodeterminação; redução de capacidades; fragilização de laços de 
convivência; rupturas de vínculos e outras tantas situações que aumentam a probabilidade de um 
resultado negativo na presença de risco. 
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as mudanças nos sistemas de seguridade social ganharam destaque no 

conjunto das reformas, de cunho liberal, surgidas nos anos 80 e 90, tendo 

como principais formuladores os organismos financeiros internacionais, os 

empresários vinculados ao grande capital e a burocracia estatal a eles 

associada.  

 

Ressalta-se que muitas das expressões da questão social são demandadas e 

agravadas pelo reflexo dessa tendência mundial do ideário neoliberal no mundo, e 

que no Brasil, este se desenvolveu a partir do início dos anos 90.  Com a 

concentração de renda nas mãos de poucos, o índice de desemprego crescendo, os 

contingentes de migrantes rurais e a mão de obra desqualificada e explorada, o 

resultado tem sido a ampliação da pobreza e evidente desigualdade social. A 

propósito, Raichelis (1999, p. 60) afirma  

 

As  consequências  da  implementação  do  ideário  neoliberal  nas 
sociedades,  que  como  a  brasileira,  vivem  os  impasses  da consolidação 
democrática, do frágil enraizamento da cidadania e das dificuldades  
históricas  de  sua  universalização  para  a  maioria  da população,  
expressam-se  pelo  acirramento  das  desigualdades, encolhimento dos 
direitos sociais e trabalhistas, aprofundamento dos níveis  de  pobreza  e  
exclusão  social,  aumento  da  violência, agravamento sem precedentes da 
crise social que, iniciada nos anos 80, aprofunda-se amplamente na  década 
de  90. 

 

De acordo com o Art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, a 

Assistência Social é Direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas (BRASIL, 1993). A organização da Assistência Social 

baseia-se nas seguintes diretrizes: 

 

I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações 
em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as 
características socioterritoriais locais;II – Participação da população, por 
meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis;III – Primazia da responsabilidade do 
Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de 
governo;IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos (BRASIL, 1988 e 1993). 
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Com a Assistência Social posta como política pela Constituição, que pela 

primeira vez assegurou inúmeros direitos sociais, a saúde como direito universal, e a 

Assistência Social como política pública não contributiva, direito do cidadão e dever 

do Estado, representou um campo importante de disputas e de conquistas entre as 

classes sociais em torno da abrangência e da garantia dos direitos sociais. 

 

A LOAS inovou ao apresentar novo desenho institucional para a assistência 

social, ao afirmar seu caráter de direito não contributivo, (portanto, não 

vinculado a qualquer tipo de contribuição prévia), ao apontar a necessária 

integração entre o econômico e o social, a centralidade do Estado na 

universalização e garantia de direitos e de acesso aos serviços sociais e 

com a participação da população. Inovou também ao propor o controle da 

sociedade na formulação, gestão e execução das políticas assistenciais e 

indicar caminhos alternativos para a instituição de outros parâmetros de 

negociação de interesses e direitos dos seus usuários (COUTO, 

RAICHELIS, SILVA, YASBEK, 2010, p.56).   

 

Esta lei estabelece objetivos, princípios e diretrizes da política de assistência 

social, pela qual fornece proteção social para todos, igualdade de direitos e a 

participação dos usuários no controle democrático das políticas sociais, por meio de 

um sistema descentralizado e com a articulação das três esferas do governo: 

Estado, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1993). 

Em setembro de 2004, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), foi 

aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – Resolução n. 145 

-, e definiu a operacionalização do que estava previsto na LOAS e aprovado na 

conferencia.  Neste sentido  

 

A PNAS-2004 vai explicitar e tornar claras as diretrizes para efetivação da 

Assistência Social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, 

apoiada em um modelo de gestão compartilhada pautada no pacto 

federativo, no qual são detalhadas as atribuições e competências dos três 

níveis de governo na provisão de atenções socioassistenciais, em 

consonância com o que preconizado na LOAS e nas Normas Operacionais 

(NOBs) editadas a partir das indicações e deliberações das Conferências 

dos Conselhos e Comissões de Gestão Compartilhada (Comissões 

Intergestores Tripartite e Bipartites – CIT e CIBs) (COUTO, RAICHELIS, 

SILVA, YASBEK, 2010, p.60).   
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Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4°, a 

Política Nacional de Assistência Social, rege-se pelos seguintes princípios 

democráticos:  

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
IV- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e 
rurais; 
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão (MDS, 1993). 

 

Assim, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) estende aos seus 

usuários que dependem do poder público, os direitos sociais às demais políticas 

públicas, proporcionando-lhes a oferta de serviços, bens, redistribuição de renda, 

programas e projetos de caráter preventivo e reparador que procura prover os 

mínimos sociais e garantir o fortalecimento e restauração de vínculos e laços 

familiares e comunitários frágeis. Sob essa perspectiva a PNAS 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; 
- Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária 
(BRASIL, 2004, p. 27). 

 

 

Mesmo na contramão do projeto neoliberal pode-se constatar que a política 

de assistência social, em sua construção histórica, tem vivenciado avanços 

significativos em meio a muitos limites. Na conjuntura histórica do ajuste brasileiro, 

vivencia-se um percurso lento e contraditório de redesenho da assistência social 

como política pública de Seguridade Social. Desta forma, têm-se avanços 

significativos na construção de um sistema descentralizado e participativo da 

assistência social, em consonância com Constituição de 1988, mas com sérios 

entraves estruturais decorrentes da histórica fragmentação e descontinuidade na 
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formulação e implementação das políticas sociais, assim como dos ajustes à nova 

ordem do capital que as subordina ao modelo de estabilidade monetária. 

Segundo a PNAS (2004), o Poder Público deve conceder unidade aos 

esforços sociais, com a finalidade de compor uma rede nacional, rompendo assim 

com as ajudas fragmentadas, assegurando direitos de forma integral e com padrões 

de qualidade sujeitos à avaliação. A política ainda delega à assistência as ações de 

prevenção, proteção, promoção e inserção, além do provimento de um conjunto de 

garantias ou segurança que reduzam ou previnam a vulnerabilidade e o risco social 

de seus usuários e beneficiários. A Política Nacional de Assistência Social, em 

consonância com os princípios e diretrizes expressos na LOAS, institui um novo 

modelo de gestão, o SUAS, modelo de gestão pública, descentralizado e 

participativo, tendo como base o território e a família, foros prioritários de 

atendimento, nos municípios brasileiros.  

O SUAS possui como princípios organizativos, entre outros: descentralização 

político-administrativa, com competências especificas e comando único, em cada 

esfera de governo; sistema democrático de gestão e controle social; com relação a 

proteção social: matricialidade sociofamiliar, territorializaçao, proteção proativa, 

integração à seguridade social, integração às políticas sociais e econômicas; com 

relação às garantias de proteção social, a segurança de acolhimento, segurança 

social de renda, segurança de convívio comunitário e social, segurança de 

desenvolvimento de autonomia individual familiar e social e segurança de 

sobrevivência a riscos circunstanciais.  

Foram assegurados um conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios 

para a redução e prevenção do impacto das fragilidades pessoais e sociais, que se 

especifica em proteção social básica e proteção social especial. Encontra-se 

subdividida em média e de alta complexidade, segundo a PNAS (2004). 

Os Serviços de proteção social devem prover um conjunto de seguranças que 

cubram, reduzam ou previnam riscos e vulnerabilidades sociais (SPOSATI, 1995), 

bem como necessidades emergentes ou permanentes decorrentes de problemas 

pessoais ou sociais dos usuários. As seguranças garantidas pela PNAS, dentre as 

particularidades da proteção social adotada pelo Estado, são:  

- A segurança de renda, cujo objetivo é garantir que todo cidadão brasileiro, 

independentemente de ter vínculos ou não com trabalho, tenha acesso à provisão 

material necessária para suprimento de suas necessidades básicas, por meio do 
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acesso aos benefícios socioassistenciais e a outras formas de transferência de 

renda. A segurança de renda também se materializa por meio da realização de 

projetos de enfrentamento à pobreza. 

- A segurança de acolhida, que visa garantir o direito das pessoas ao atendimento, 

por profissional qualificado, para obter informações sobre direitos e como acessá-

los. Em casos de abandono, fragilização ou perda de vínculos familiares ou em 

situações que impeçam a convivência e a permanência na família, os serviços de 

acolhida operam na atenção às necessidades humanas de abrigo, reforço (ou 

construção) de vínculos familiares, proteção à vida, alimentação e vestuário.  

- A segurança do convívio, que tem por foco a garantia do direito constitucional à 

convivência familiar e a proteção à família, com vistas ao enfrentamento de 

situações de isolamento social, enfraquecimento ou rompimento de vínculos 

familiares e comunitários, situações discriminatórias e estigmatizantes, por meio de 

ações centradas no fortalecimento da autoestima, dos laços de solidariedade e dos 

sentimentos de pertença e coletividade. Alguns autores se referem às relações de 

convivência como uma rede de apoios de sociabilidades, capaz de oferecer um 

ambiente educativo e emocionalmente seguro às pessoas em sua convivência 

social. 

- A segurança de desenvolvimento da autonomia exige ações profissionais que 

visem o desenvolvimento de capacidades e habilidades para que indivíduos e 

grupos possam ter condições de exercitar escolhas, conquistar maiores 

possibilidades de independência pessoal, possam superar vicissitudes e 

contingências que impeçam seu protagonismos pessoal e político.  

- A segurança de benefícios materiais ou em pecúnia garante o acesso a provisão 

estatal, em caráter provisório, de benefícios eventuais para indivíduos e famílias em 

situação de riscos e de vulnerabilidades circunstanciais pública.  

Portanto, a segurança compreendida pela assistência social é a garantia de 

satisfação das necessidades sociais e da convivência familiar e comunitária, além do 

desenvolvimento das potencialidades, da autonomia para exercitar escolhas, da 

independência pessoal e do protagonismo social. Remete à ideia de proteção 

perante as vulnerabilidades e riscos sociais vivenciados por indivíduos, famílias e 

comunidade, não só quando já estão instalados, mas enfrentando também o desafio 

“de evitar a desproteção, a vulnerabilidade e prevenir a violação de direitos nos 

campos da sobrevivência, autonomia, acolhida e convívio” (JACCOUD, 2007, p.34). 
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Os Serviços de Proteção da assistência social são divididos em proteção 

social básica - PSB e proteção social especial. Os serviços de proteção social básica 

atuam na prevenção e na inclusão social de indivíduos que se encontram em 

situação de risco e vulnerabilidade social, no qual são executados de forma direta 

nos Centros de Referência Social – CRAS e em outras unidades governamentais e 

não governamentais de assistência social. (COUTO, RAICHELIS, SILVA, YASBEK, 

2012). A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimenro de 

vínculos familiares e comunitários.  

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrentes da pobreza, privação (ausência de rensa, precário ou nulo 
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos 
afetivos – relacionais e de [pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) (BRASIL, 2004, p. 33) 

 

A proteção social da assistência social basicamente visa atender situações de 

vitimização, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão e 

suas famílias enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida por decorrência de 

imposições sociais, econômicas, políticas e de ofensas à dignidade humana. Por 

meio de suas ações, produz aquisições materiais, sociais, socioeducativas, para 

suprir necessidades de reprodução social de vida individual e familiar, 

desenvolvendo capacidades e talentos para a convivência social, protagonismo e 

autonomia. 

Para dar efetividade à proteção social básica, preconizada pela Política 

Nacional de Assistência Social, o Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF) é 

implementado, sendo o principal programa de proteção básica do SUAS 

desenvolvendo ações e serviços básicos continuados para as famílias vulneráveis 

nas unidades do CRAS. O acesso das famílias aos serviços prestados se dá de 

forma espontânea, por encaminhamento da rede ou pelos serviços das demais 

políticas públicas. 

O CRAS é um equipamento social, implantado pelo Estado, de base territorial 

para enfrentamento da questão social.  De acordo com Potyara (2006), o Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública estatal, para 

efetivação da política pública de Assistência Social na atenção básica, ou seja, 

trabalha para prevenir que os direitos dos cidadãos não sejam violados, em meio a 

uma grande crise de desemprego exclusão, desigualdade, trabalhos infantis e 
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também outras formas de trabalho precários.   

 

Essa Proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos 

locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de 

indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade 

apresentada. Esses serviços e programas deverão incluir as pessoas com 

deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas 

ações ofertadas. Os Benefícios Eventuais e os Benefícios de Prestação 

Continuada (BPC) compõem a proteção social básica, dada a natureza de 

sua realização. Os programas qualificam e incentivam os benefícios e 

serviços socioassistenciais, como o Programa Nacional de Promoção do 

Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO, que busca a 

autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio 

do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho. [...] e a 

rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos, 

dentre eles, os Centros de Convivência para crianças, jovens e 

idosos. (BRASIL, 2013, s-p).  

 

Diante da perspectiva de estruturação e organização do Sistema Único de 

Assistência Social, a prestação dos serviços e a promoção do acesso dos idosos aos 

serviços da assistência, bem como às demais políticas públicas, devem ser 

garantidos como forma de mudança da condição de vida dessa parcela da 

população.  

No que diz respeito especificamente ao idoso, a política pública de assistência 

social constitui área estratégica de expressiva cobertura em todas as unidades 

federadas, que engloba no âmbito federal: transferência continuada de renda a 

idosos impossibilitados de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família; e proteção social básica e especial à pessoa idosa; no âmbito estadual, 

municipal e no Distrito Federal: ações desenvolvidas pelos governos que, em 

parceria com o governo federal ou instituições privadas, podem contemplar 

celebração de convênios para prestação de serviços especiais; distribuição de 

benefícios eventuais; criação e regulamentação de atendimentos asilares; realização 

de programas educativos e culturais; isenções fiscais de entidades particulares, 

dentre outros. 

 Tratando do usuário idoso, principal foco desta pesquisa, este é atendido 

pelos CRAS que deve desenvolver atividades que contribuam no processo de 

envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de 

situações de risco social. A partir da PNAS (2009, p.11) 
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A intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e 
demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as 
experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização 
das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, 
interação e proteção social. Devem incluir vivências que valorizam suas 
experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e 
decidir  

 

 

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais29 (2009) são 

idosos atendidos pelos CRAS os beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC); idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência 

de renda; idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e 

oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e 

disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. 

Tais serviços têm como objetivos contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurar espaço de encontro para os 

idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar 

e comunitária; detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e 

capacidades para novos projetos de vida; propiciar vivências que valorizam as 

experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos 

usuários, porém o que está posto é diferente do que se efetiva no cotidiano. Não 

sendo dado ao idoso o que lhe é de direito, ficando a periferia dos segmentos 

“prioritários” pelos CRAS.   

De acordo com Potyara (2002) no atendimento aos grupos, entre eles os 

idosos, a política de assistência social pauta-se pelo princípio da democracia 

participativa como um contrapeso ao domínio da democracia representativa, 

privilegiando duas grandes linhas de atuação: a da descentralização político-

administrativa e a da participação da população, seja diretamente, ou por meio de 

organizações representativas, na formulação e implementação da política, bem 

como no controle desta.  

De acordo com o IBGE (2010), os serviços para Idosos ocuparam a segunda 

posição (84,0%), entre os de proteção básica, chegando a 94,2% na região Centro-

                                                           
29

 RESOLUÇÃO nº 109, de 11 de Novembro de 2009. Publicada no Diário Oficial da União em 25 de 

novembro de 2009. Descreve os serviços da proteção social básica e da proteção social especial.  
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Oeste, 88,1% no Sul e 86,6% no Norte. Os serviços socioeducativos para jovens de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos foram mencionados por 67,3% dos municípios. O 

percentual de municípios com assistência social para jovens na região Nordeste 

chegou a 81,1%, enquanto na região Sul foi de 46,3%. Diante dos dados 

apresentados, na Região Nordeste tem menor percentual de serviços voltados à 

população idosa, concentrando um maior número de serviços para adolescentes.  

O idoso que se encontra em situação de risco deve ser “protegido” pela PSB 

no sentido se prevenir situações de violação de direitos, portanto o idoso beneficiário 

de programas de transferência de renda, como o BPC, estão dentro desta realidade. 

Este benefício se constitui, sobretudo, em um direito instituído inicialmente na 

Constituição Federal de 1988 e, posteriormente regulamentado, a partir da LOAS, 

sendo destinado às pessoas com deficiência e aos idosos a partir de 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade, observando-se, para o acesso, o critério de renda previsto na 

Lei. Sobre o BPC, o artigo 20, da Lei nº 12.435/ 201130, dispõe que “o benefício de 

prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família”.  

 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC-LOAS é 
um direito constitucionalmente assegurado a idosos e pessoas com 
deficiência que comprovem incapacidade para a vida independente e para o 
trabalho e meios de prover sua própria subsistência. O benefício é 
individual, no valor de um salário mínimo e, em 2011, foram quase 3,6 
milhões de beneficiários. (PNAD, 2012). 

 

Ressalta-se que este benefício pouco vem contribuindo para a construção da 

cidadania, pois aqueles que se encontram abaixo da linha de pobreza possuem 

tantas necessidades básicas não atendidas que um salário-mínimo não basta para 

lhes garantir uma vida digna. Estudiosos como Sposati (2000) demonstram a 

insuficiência do nosso salário-mínimo que apenas contempla uma cesta básica, 

configurando a linha da indigência e reduzindo as necessidades humanas à 

alimentação. 

                                                           

30 Altera a Lei n
o
 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência 

Social.  
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Outra demanda apresentada à assistência social na PSB e na PSE é a 

violência contra as pessoas idosas, um das manifestações da questão social, que 

parece invisível. Destacam-se as diversas formas de violência, tais como o estigma, 

o preconceito, a discriminação social, identificadas através de comportamentos, 

atitudes, preconceitos presentes nas interações cotidianas com as pessoas idosas. 

Com base em Faleiros (2004), vale ressaltar que a violência “diversa e 

complexa” é praticada e articulada com a violência social, tanto em contexto familiar, 

como institucional. Faleiros argumenta: 

 

Assim, a violência diversa e complexa implica relações desiguais de 
poder e de condições sociais que negam a vida, a autoridade 
legítima e a diferença, destroem a tolerância, transgridem o pacto 
social ou legal de convivência, violando direitos e negando-se outros. 
A construção de uma relação mediada pelos conflitos implica 
prejuízos materiais, morais ou de imagem/imaginário ou a morte do 
outro, em função de aumento de vantagens para si ou para de 
manutenção de uma estrutura de desigualdade (FALEIROS, 2004, p. 
110). 
 

 

 Ainda segundo Faleiros (2004), “os agressores são na maioria filhos e filhas” 

onde as mulheres31 “são, em maior proporção, as vítimas dessa violência”. 

Segundo o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa 

Idosa (2007), existe tipologia da violência contra a pessoa idosa, destacam-se os 

seguintes tipos de violência mais habituais praticados contra a população idosa: 

Negligência: caracterizada pela recusa ou a omissão de cuidados devidos e 

necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais; 

Violência Psicológica: corresponde a agressões verbais ou gestuais com objetivo de 

aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio 

social; Abuso Financeiro e Econômico: consiste na exploração imprópria ou ilegal 

dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e 

patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar; Violência 

                                                           
31

 Com base no Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010), o fato de as mulheres 
serem em sua maioria vítimas de violência, é uma questão de gênero. A violência de gênero é aquela 
que afeta as mulheres pelo simples fato de serem deste sexo, ou seja, é a violência perpetrada pelos 
homens para manter o controle e o domínio sobre as mulheres. Os valores de gênero, causam as 
desigualdades de gênero, diferenciam homens e mulheres sistematicamente colocando um grupo 
sobre o outro. Em todo mundo, as mulheres recebem salários mais baixos que os homens no 
exercício de atividades idênticas. 
 



63 

 

Física: caracterizada pelo uso da força física, para forçar os idosos a fazerem o que 

não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte; Abandono: 

consiste na ausência ou deserção dos responsáveis sejam governamentais, 

institucionais ou familiares de prestarem socorro e assistência a uma pessoa idosa 

que necessite de proteção.  

Além dessa tipologia, a violência contra os idosos expressa-se de três formas 

de acordo com Minayo (2005): Violência social ou estrutural: a base para todos os 

outros tipos de violência, estando ligada às relações sociais e às estruturas 

econômicas e políticas. Violência institucional: caracterizada pela aplicação ou 

omissão na gestão das políticas sociais pelo Estado e pelas instituições de 

assistência. Existente nas instituições, nos abrigos públicos ou privados em que se 

humilha e infantiliza o idoso, em que não se ouve a sua opinião e não se respeita a 

sua autonomia. Violência familiar32 ou interpessoal: refere-se ao ambiente familiar e 

caracteriza-se pelas formas de comunicação e de interação cotidiana.  

Foi realizada uma pesquisa no Ministério Público do Rio Grande do Norte – 

MPRN, na Promotoria do Idoso, no ano de 2009, na oportunidade do projeto de 

extensão33 Transporte Urbano e População Idosa: Construindo uma Nova Relação, 

realizada pela Faculdade de Excelência de Ensino do Estado do Rio Grande do 

Norte – FATERN. Nesta pesquisa foram contabilizadas 120 atendimentos realizados 

em 2009, sendo as mulheres as principais vítimas, totalizando 70% das queixas. Os 

idosos pesquisados situam-se em um largo espectro, variando entre 60 e 106 anos. 

  Os idosos pesquisados pertencem às seguintes faixas etárias: de 60 

(sessenta) a 70 (setenta) anos, 27 idosos; de 71 (setenta e um ano) a 80 (oitenta) 

anos, 52 idosos; de 81 (oitenta e um) a 90 (noventa) anos, 31 idosos; de 91 (noventa 

e um) a 100 (cem) anos, 07 idosos; mais de 100 (cem) anos, 03 idosos. A pesquisa 

também apontou que seus principais agressores são: 38% os filhos, seguidos de 9% 

dos netos, 7% cônjuges, 3% genros/noras, 2% irmãos, 6% cuidadores, 2% não 

                                                           
32

 A violência familiar e doméstica ocorre nas relações interpessoais, onde existe concomitantemente 
uma cumplicidade, que se impõe pelo imaginário e simbolismo de confiança entre vítima e agressor, 
e pelo medo causado pelo autoritarismo do agressor, perpassado por chantagens, ameaças e 
dependência afetiva, física por parte dos idosos. 

 
33

 Atuei como coordenadora do projeto de extensão: Transporte Urbano e População Idosa: 
Construindo uma Nova Relação, realizado no período de 2009 a 2010.  
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identificados e 33%34 estão distribuídos entre as empresas de transporte coletivo 

urbano, hospitais e instituições de longa permanência. Veja o gráfico 4 abaixo: 

 

GRÁFICO 3 – PERCENTUAL DE DENÚNCIAS REFERENTE ÀQUELES QUE 

MAIS COMETEM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DO 

NATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatou-se dentre os idosos vitimados no município do Natal que a família 

(filhos e/ou parentes próximos) é o maior causador de violência e que a 

desvalorização dos idosos assume uma dimensão naturalizante, uma vez que 

grande parte da violência cometida é mantida como “segredo de família”; tendo em 

vista que estes idosos são submetidos e alimentados por dinâmicas de violência tais 

como: intimidação; violência psicológica; maus tratos, abuso físico; abuso 

psicológico, financeiro e econômico; abandono; negligência familiar; autonegligência; 

negligência institucional. 

Minayo (2005) afirma que a violência familiar consiste em um problema 

nacional e internacional, onde pesquisas realizadas em várias partes do mundo têm 

                                                           
34

 Percentual de denúncias de violência, feitas ao Ministério Público. Refere-se à vida urbana da pessoa idosa 
quando circula pelo município de Natal/RN utilizando o transporte público.  

38 %

9 %

7 %3 %
2 %

6 %

33 %

2 %

PORCENTAGEM DE DENÚNCIAS 2009

filhos

netos

cônjuges

genros e noras

irmãos

cuidadores

abrigos,hospitais,ônibus

não identificadosFonte: Tabulação Própria da Promotoria do Idoso (MP)
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revelado que 2/3 dos agressores são filhos e esposos, pois, de modo geral, os 

cuidados com a pessoa idosa continuam a ser, na maior parte das sociedades, de 

responsabilidade das famílias. Assim, é no seio familiar que ocorrem todas as 

formas de violência contra o idoso, sendo, em grande parte mantida em segredo 

pela família. 

Analisa-se que a grande parte da população idosa ainda sofre violência, 

principalmente no âmbito familiar. Faz-se necessária atuação efetiva da PSB no 

sentido de detectar e prevenir possíveis violências.  

A proteção social especial atende aos indivíduos em situação de alta 

vulnerabilidade pessoal e social, em que seus direitos já foram violados ou em 

situações em que os laços familiares e comunitários já foram rompidos. As situações 

consistem em: adolescentes em conflitos com a lei, negligências, moradores de 

ruas, abusos, maus tratos físicos e/ou psíquicos, exploração sexual entre outros 

(COUTO, RAICHELIS, SILVA, YASBEK, 2010). Essa proteção está dividida em 

média e alta complexidade.  

 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem 

atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 

vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, 

requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e 

mais individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado, 

tais como: Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; Plantão Social; 

Abordagem de Rua; Cuidado no Domicílio; Serviço de Habilitação e 

Reabilitação na comunidade das pessoas com Deficiência; Medidas 

socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Serviços à Comunidade – 

PSC e Liberdade Assistida – LA). (BRASIL, 2004, p.38) 

 

          Os serviços de Proteção Especial de média complexidade são 

atendidos nos Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 

composto por profissionais qualificados, que irá proporcionar ao indivíduo orientação 

e convívio sociofamiliar (BRASIL, 2004). 

 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles 

que garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e 

trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem 

referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu 

núcleo familiar e, ou, comunitário. Tais como: Atendimento Integral 

Institucional; Casa Lar;  República; Casa de Passagem; Albergue; Família 

Substituta; Família Acolhedora; Medidas socioeducativas restritivas e 
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privativas de liberdade (semiliberdade, internação provisória e sentenciada) 

e Trabalho protegido (BRASIL, 2004, p.38) 

 

A proteção social especial de alta complexidade apresenta uma grande 

demanda em relação à população idosa. O número de instituições de Longa 

Permanência (ILPIs) no Brasil ainda é relativamente baixo, principalmente em 

relação a demanda, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2010)35 com base no Censo Demográfico de 2000 existiam 3.548 instituições 

no país com 83.870 idosos residentes, o que significa 0,5% da população idosa. 

Estas são encontradas em 28,8% dos municípios brasileiros. A pesquisa ainda 

ressalta que desde 1940 a 2009 foram abertas 2.897 novas instituições. 

A natureza jurídica da maioria das instituições de longa permanência para 

idosos é filantrópica (incluindo as religiosas e leigas) representando 65,2%, sendo 

6,6% de natureza pública ou mista e 28,2% de natureza privada. O fato da maioria 

das ILPIs serem filantrópicas revela que, um dos principais motivos pela busca de 

uma instituição desse tipo é a carência financeira e a falta de moradia. Na região 

Nordeste predominam as ILPIs privadas filantrópicas representando 81,4%, uma 

pequena parte é formada por instituições com fins lucrativos (12,6%) e apenas 6,0% 

são públicas. Observa-se um dado curioso, no estado de Alagoas não há nenhuma 

ILPI privada com fins lucrativos, nesse mesmo estado encontramos o maior número 

de instituições filantrópicas religiosas (87,5%) e no Rio Grande do Norte encontra-se 

o maior número de ILPIs natureza jurídica privada com fins lucrativos, representando 

27,6%. 

A pesquisa do IPEA (2008) em consonância com o Censo Demográfico de 

2000 encontrou no Nordeste uma população idosa de 4,0 milhões, apresentando 

variações entre os estados que compõem a região. Registrou-se que a Paraíba 

possui o maior número de idosos (10,2%), seguido do Rio Grande do Norte (9,0%) e 

os estados com menores proporções de idosos são Alagoas e Maranhão ambos 

com 7,2% do total de idosos.  

                                                           
35

  O IPEA começou a coleta de dados em 2007 e terminou no início de 2010. As regiões foram 
pesquisadas separadamente. A primeira foi a Norte, em seguida o Centro-Oeste, o Sul, o Nordeste e, 
por fim, o Sudeste. Foi montado primeiro o cadastro de instituições, pois até então não se conhecia o 
número de instituições. 
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Como discutido no item 2.2, a velhice está inserida no recorte de gênero, fato 

claramente comprovado através dos dados de pesquisa36, pois 57,3% dos 

residentes idosos do Brasil são mulheres. Já no Nordeste o número de residentes 

femininos é de 63,5%, atingindo os 66,8% em Pernambuco. Em todos os estados do 

Nordeste as mulheres constituem a maioria dos residentes nas ILPIs, com exceção 

do Maranhão e Piauí. 

Segundo o IPEA (2008) residem em instituições de longa permanência para 

idosos no nordeste do Brasil 8.386 idosos, representando apenas 0.2% da 

população idosa. Sendo essa população um pouco maior nos estados de Sergipe, 

Rio Grande do Norte e Pernambuco (0,3%). Os dados da pesquisa ainda revelam 

que as ILPIs no Nordeste são pequenas abrigando em média 31 residentes. No Rio 

grande do Norte e em Pernambuco encontramos as menores ILPIs com apenas dois 

residentes. As duas maiores estão localizadas na Bahia e no Ceará e possuem 240 

pessoas. Observamos de acordo com o gráfico que predominam as instituições que 

abrigam de 11 a 20 residentes (24,7%); logo em seguida vem as que abrigam de 31 

a 50 residentes (21,4%) e as de 21 a 30 (21,1%). As instituições que abrigam até 10 

residentes (17,4%) e as ILPIs grandes possuem mais de 50 residentes representam 

15,4%.  

O estado do Rio Grande do Norte apresenta um elevado processo de 

envelhecimento, possuindo a segunda população mais idosa do Nordeste, dentre os 

idosos a participação das mulheres é maior que a média do país, apresentando-se 

com (54,5%), um dado bastante significativo, pois sugere uma velhice mais 

feminilizada no estado. Um dado bastante preocupante é que dos 167 municípios, 

apenas 9,0% possuem ILPIs. Das 29 ILPIs identificadas, 14 funcionam na capital 

Natal. As demais se encontram localizadas na região metropolitana nos municípios 

de Ceará Mirim, Parnamirim e São Jose do Mipibu; no norte do estado, nos 

municípios de Mossoró e Areia branca; no sul do estado, na fronteira com a Paraíba. 

Vimos através dos dados relatados que é muito baixa a cobertura de instituições no 

estado. 

                                                           
36 Pesquisa Condições de funcionamento e de infra-estrutura nas instituições de longa permanência 

(ILPIs) no Brasil, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)) em parceria com a 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) e o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 
(CNDI).Neste volume, são apresentados os resultados referentes à região Nordeste.(IPEA,2008). 
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Nas instituições investigadas no Rio grande do Norte foram encontradas 780 

pessoas, sendo que 98,7% têm 60 anos ou mais. As mulheres continuam a 

predominar nas ILPIs, sendo responsáveis por 62,8% do total dos residentes idosos. 

As ILPIs são constantemente fiscalizadas pelo Ministério Público; a portaria nº 

810/1989 foi a primeira a definir as normas e padrões de funcionamento de casas de 

repouso, clínicas geriátricas e outras instituições para idosos. Em 2005 vigora a 

Resolução da Diretoria Colegiada, RDC nº 283. A RDC adota o termo ILPI, 

estabelecendo normas de funcionamento para essa modalidade assistencial. 

Segundo o documento, ILPIs são “instituições governamentais ou não 

governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivos de pessoas 

com idade igual ou superiora 60 anos” (ANVISA, Resolução da Diretoria Colegiada-

RDC 283, 2005). 

Ao ingressar em ILPI o idoso não muda simplesmente de ambiente físico, há 

uma forte ruptura dos laços afetivos; então novos vínculos são formados, porém 

essa não é uma tarefa fácil para o idoso, pois ele terá de abdicar do convívio familiar 

para se relacionar com pessoas, em princípio desconhecidas. Além de ter que se 

adaptar a rotinas diferentes, aceitar normas, horários, dietas e até mesmo se 

apropriar de uma religião diferente da sua. Todos esses fatores contribuem para não 

adaptação do idoso à instituição, sendo muitas vezes necessária a volta ao convívio 

familiar, quando isso é possível. 

Como afirma Casara et al (2004) o idoso institucionalizado traz consigo as 

marcas da cultura religiosa, predominantemente a católica. A cultura também se 

manifesta através dos valores que dão significado e direção à vida, por serem eles 

que movem os ideais, o querer e o agir. A idade, as experiências e a situação 

vivencial provocam redimensionamentos na escala de valores do indivíduo.  

Diante da política de assistência voltada à pessoa idosa, no próximo item 

analisaremos a realidade das demandas e desafios da assistência social no 

município do Natal. 
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CAPITULO 3 - A POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO EM NATAL VIA 

ATENCAO BÁSICA: ANALISANDO DEMANDAS E DESAFIOS 

 

3.1 ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DO NATAL/RN 

 

3.1.1 NATAL: LÓCUS DA PESQUISA 

 
“Não há, porém, como recusar à capital do estado cuidados 
especiais, o que se justifica pelo simples fato de se tratar de 

ponto mais densamente povoado, mais sujeito, portanto, aos perigos 
que as aglomerações urbanas podem acarretar ”. 

 
(Governador José Augusto – mensagem lida no Congresso Legislativo do 

Rio Grande do Norte - 1924). 

 

 

Temos como lócus de pesquisa o município de Natal/RN; trata-se de uma 

territorialidade que se insere no contexto do Nordeste brasileiro que, segundo o 

anuário de Natal 2013, tem área de 167.263 km², sendo a segunda menor área 

territorial e a sexta maior capital do país em densidade populacional que, em 2010, 

era de 4.808,20 habitante/quilometro quadrado (hab/km²) 
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FIGURA 1 – MAPA DO MUNICÍPIO DO NATAL POR ZONAS DISTRITAIS 

 

Fonte : Secretaria do Estado do Turismo do Rio Grande do Norte – SETUR, disponível no site 
http://natalbrasil.tur.br/o-rio-grande-do-norte/mapas/?lang=es, acesso em 10 de agosto de 
2014. 
 

 

A população do município de Natal, segundo censo do IBGE 2010, é 

de 803 739 habitantes, sendo o sétimo município mais populoso do Nordeste e o 

vigésimo do Brasil, concentrando 25,4% da população estadual. Da população 

total, 425 792 eram do sexo feminino, 52,98% e, 277 947 do sexo masculino, 

47,02%. Todos os seus habitantes vivem na zona urbana, não possuindo, portanto, 

população rural.  

http://natalbrasil.tur.br/o-rio-grande-do-norte/mapas/?lang=es
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Vale ressaltar que o Rio Grande do Norte está entre os estados brasileiros em 

que a migração de retorno37 foi mais expressiva na última década, segundo a 

coletânea “Deslocamentos Populacionais no Brasil”, divulgada pelo IBGE em 2011, 

superando os 20% do total de imigrantes. Em 2009, a taxa da chamada migração de 

retorno – ou seja, de pessoas que reingressam ao estado – chegou a 21,14%, 

ocupando o 7º lugar no país. Do total de 60.182 pessoas que entraram no estado em 

2009, 12.722 estavam retornando. Natal e Parnamirim são as cidades do Estado 

que mais recebem imigrantes de retorno e imigrantes urbano-urbano38 no Estado.  

Em relação à faixa etária, em 2010, 176.182 possuíam menos de quinze anos 

(21,92%), 571.116 entre 15 e 64 anos (71,06%) e 56.441 acima dos 65 anos 

(7,02%). Podemos afirmar que a população idosa do município pesquisado tem 

aumentando nos últimos anos, pois segundo dados do IBGE (Censo, 2000) ao final 

da década de 1990, o Brasil apresentava uma população idosa de 14.536.029, desse 

número 250.594 pessoas idosas residiam no Rio Grande do Norte, constituindo-se o 

segundo maior índice de pessoas idosas do Nordeste, sendo superado apenas pelo 

estado da Paraíba; e em Natal residiam 56.269, também ultrapassado somente por 

João Pessoa, capital paraibana.  

O Rio Grande do Norte possui, proporcionalmente em relação à população, o 

segundo maior contingente de idosos do Nordeste. De acordo com dados do IBGE 

(2009) a população acima de 60 anos era de 8,2%, nos dados do censo de 2012, 

esta população passou a quase 10% da população.  

Conforme Lei Ordinária Nº 3.878/89, Natal está dividida em quatro Regiões 

Administrativas, divididas em zonas Norte, Sul, Leste e Oeste. Conforme o gráfico 

abaixo, identificamos que a zona de maior concentração de pessoas é a zona norte, 

seguido da zona oeste e a zona leste com a menor população. 

 

                                                           
37

 Migração de retorno: ocorre quando o migrante saiu de sua região algumas décadas ou anos atrás 

e volta para sua região de origem. 
38

 Migração urbano-urbano: tipo de migração que se dá com a transferência de populações de uma 

cidade para outra. Esse tipo de migração é muito comum nos dias atuais. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, com base nos dados do IBGE 
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censos Demográficos 2000 e 2010 e Estimativa da 
População dos Municípios 2012. 

 

 

A Região Norte é a mais povoada, com uma participação de 38,30% da 

população total, seguida da Região Oeste, com 27,06%, sendo estas as regiões 

onde mora a população mais pobre. A Região Leste apresenta o menor contingente 

populacional com 14,09%, ressalta-se que sua composição há tanto bairros da 

classe média alta quanto bairros de população de baixa renda. A Região Sul é 

formada por bairros de classe média alta e detém 20,55% da população. No gráfico 

abaixo podemos observar a população residente por zonas nos anos de 2000, 2010 

e 2012 e os domicílios particulares permanentes nos anos 2000 e 2010. 
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Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censos Demográficos 2000 e 2010 e 
Estimativa da População dos Municípios 2012. 

 

Conforme o gráfico 6, observa-se um constante aumento na população da zona 

norte nos últimos anos, passando de 244.743 habitantes em 2000 para 313.166 em 

2012, enquanto na região sul houve um pequena aumento no intervalo entre estes anos, 

passando de 155.882 para 167.995. Na zona leste houve uma diminuição da população 

que era de 116.106 em 2000 e passou a 115.187. Analisa-se ainda um expressivo 

aumento no número de domicílios nas zonas norte e oeste. 

Segundo o IBGE 2003 a incidência de pobreza era de 40,86%, entre os anos de 

2000 e 2010, o percentual da população que vivia com renda domiciliar per capita 

inferior 140 reais caiu de 24,7%, percentual que reduziu para 11,8%, apresentando uma 

redução de 52,8%. Em 2010, 88,2% da população vivia acima da linha da pobreza, 

7,57% entre as linhas de indigência e pobreza e 4,23% abaixo da linha de indigência. 

No mesmo ano, o valor do índice de Gini era de 0,61 e os 20% mais ricos contribuíam 

com 66,17% da renda municipal, valor 24,33 vezes maior do que a participação dos 

20% mais pobres, que era de 2,72%.  O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal- 

IDH-M era de 0,763, considerado alto, sendo o segundo maior do Rio Grande do Norte.   

Segundo o Anuário de Natal 2013, existem registros de loteamentos irregulares, 

favelas, mocambos, palafitas ou assemelhados, sendo que em 2010, 81 442 habitantes 

(10,13% da população) viviam nelas.
 
 

No próximo item discutiremos sobre a política de assistência social em Natal. 
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3.1.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CRAS EM NATAL 

 

No município do Natal, é através da Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social – SEMTAS, gestora e coordenadora de assistência social, que se 

desenvolve a maioria dos trabalhos na área de proteção social. 

A SEMTAS deve desenvolver seu trabalho integrada à administração direta 

da Prefeitura do Natal, de forma articulada, na implementação de Políticas Públicas 

no enfrentamento das múltiplas expressões da questão social, atendendo os 

diversos segmentos da população nas mais variadas situações de vulnerabilidade, 

na garantia de direitos preconizadas pela Constituição Federal. Desenvolvendo 

assim um trabalho integrado a uma rede de atendimento, que contempla as diversas 

situações de enfrentamento. 

Assim como preconiza a Política Nacional de Assistência Social, assegurada 

pelo poder público com o direito, a assistência social também é dividida pela Semtas 

em dois tipos de proteção: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 

Como discutido anteriormente a Proteção Social Básica – PSB , segundo a 

PNAS (2004) visa prevenir situações de risco, por meio do fortalecimento dos 

vínculos familiares e pelo desenvolvimento das potencialidades da população. Para 

tanto, utiliza-se do Serviço de Proteção e Atendimento Integra à Família – PAIF, o 

qual consiste no trabalho social com famílias, com a finalidade de fortalecer e 

prevenir a ruptura dos vínculos e promover o acesso e usufruto dos direitos para 

assim proporcionar uma melhoria na qualidade de vida. (BRASIL, 2009) 

Assim, a PSB tem caráter preventivo e a responsabilidade de inclusão social, 

destinando-se a segmentos da população que vive em condições de vulnerabilidade, 

tais como: pobreza, privação e fragilização dos vínculos afetivos. Sendo assim, 

serão serviços de proteção básica aqueles que potencializarem a família como 

referência maior, buscando sempre fortalecer os vínculos, realizando trabalhos em 

grupo e proporcionando meios de subsistência através de programas e projetos que 

venham diminuir o índice de pobreza das famílias atendidas, como é o caso do 

Benefício de Prestação Continuada – BPC. 

 Para a execução dessa proteção há o Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS. Caracterizado como uma unidade pública estatal de 

responsabilidade da Prefeitura, tendo como função organizar e coordenar a rede de 
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serviços socioassistenciais locais da Política de Assistência Social. Suas principais 

ações são: 

Fortalecimento dos vínculos intra-familiares; fortalecimento da convivência 
comunitária e desenvolvimento do sentido de pertencimento às redes 
microterritoriais; informação, orientação e encaminhamento, com os 
respectivos acompanhamentos; inserção nos serviços, programas, projetos 
e benefícios da rede de proteção social básica e especial da assistência e 
das demais políticas públicas (SIMÕES, 2009, p. 316). 

 
 

 Já a Proteção Social Especial – PSE– tem caráter compensatório (reparar o 

dano), mas igualmente reabilitador de possibilidade psicossocial com vistas a 

reinserção social. Por isso exigem atenção mais personalizada e processos de 

proteção de longa duração. A PSE destina-se a indivíduos em situação de alta 

vulnerabilidade decorrentes de ocorrência de abandono, vítimas de maus tratos, 

abuso e exploração sexual, usuários de droga, adolescentes em conflito com a lei e 

moradores de rua (BRASIL, 2004). 

 A PSE de média complexidade tem como apoio o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Família e Indivíduos – PAEFI. 

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais 
de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 
Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 
direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, 
comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 
famílias diante do conjunto de condições que vulnerabilizaram e/ ou as 
submeteram a situações de risco pessoal e social (BRASIL, 2009, p. 19). 
 

 Nessa proteção serão prestados serviços àqueles que tiveram seus direitos 

violados, mas não romperam os vínculos familiares, tem sua efetivação no Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS – que visa à orientação e 

ao convívio sócio-familiar e comunitário. Para tanto o CREAS desenvolve ações, 

como: 

Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; plantão social; abordagem de 
rua; cuidados no domicilio; habilitação e reabilitação na comunidade, de 
pessoas com deficiência; medidas socioeducativas, em meio aberto 
(prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) (SIMÕES, 2009, 
p. 318-19). 

 

 E, finalmente, a PSE de alta complexidade destina-se àqueles que já 

possuem seus vínculos familiares desestruturados, desta forma precisam de 

atendimento e acompanhamento integral. Para tanto não há centros de referencia, 

mas essa função está diretamente posta ao Poder Público, que tem como função o 

atendimento integral, através das instituições: 
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Casa-lar; república; casa de passagem; albergue; atendimento domiciliar; 
família substituta; família acolhedora; medidas socioeducativas restritivas e 
privativas de liberdade (semiliberdade, internação provisória e sentenciada); 
trabalho protegido (SIMÕES, 2009, p. 319). 

 

 Sendo assim, essa especificidade de proteção tem que atender integralmente 

o individuo, porém não absorvendo a idéia de institucionalização do usuário, mas 

sim busca pela reinserção desse individuo à família e à sociedade. Para tanto o 

trabalho da PSE de alta complexidade baseia-se em preparar o individuo para essa 

reinserção, seja por meio de capacitação profissional ou por meio de medidas que 

possibilite sua aceitação como cidadão, tendo em vista seu histórico de 

vulnerabilidade, e muitas vezes de exclusão. E, ainda, a preparação das possíveis 

famílias acolhedoras destes usuários, quando for o caso. 

No entanto, mesmo com essas proteções estabelecidas legislativamente, 

segundo Baptista (2012) as ações têm sido historicamente localizadas e 

fragmentadas, não compondo um projeto comum que permita a efetividade de sua 

abrangência. Assim a fim de amenizar essas características o SUAS estabelece a 

existência de uma rede sociossistencial que se configura como um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e operam 

benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõem a articulação entre todas 

estas unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial 

e ainda por níveis de complexidade. (BRASIL, 2005, p. 94). 

No Rio Grande do Norte há 58 unidades de CREAS instaladas em 55 

municípios, sendo 4 (quatro) deles localizados na capital, em cada uma das zonas 

distritais e beneficiam 320 famílias por mês. Quanto aos CRAS, foco desta pesquisa, 

até o ano de 2013, encontrava-se instalados 219 CRAS, em 167 municípios, que 

beneficiam 451.499 famílias em todo o estado.  

Considerada município de grande porte, atualmente conta com 8 (oito) CRAS 

em Natal, sendo 5 (cinco) localizados na zona norte, 2 (dois) localizados na zona 

oeste e 1 (um) na zona leste. Vale ressaltar que existiam, até 2012, 3 (três) CRAS 

na zona oeste, porém o CRAS Felipe Camarão está sem funcionamento por falta de 

equipe técnica. A SEMTAS em janeiro de 2014 estava estruturando espaço físico e 

equipe técnica para a inauguração de 2 (dois) novos CRAS, que serão instalados 

nas zonas sul e leste, nos bairros Vila de Ponta Negra e Mãe Luiza, 

respectivamente. 



77 

 

Após a mudança de gestão no governo do município, neste último ano, 

muitos profissionais foram “dispensados” de seus trabalhos, dentre eles assistentes 

sociais e psicólogos e, parte destes equipamentos atende com equipe reduzida ou 

equipe nova. Em cada CRAS atuam duas a três assistentes sociais e uma a duas 

psicólogas. Há também estagiários de Psicologia e de Serviço Social. A maior parte 

desses profissionais trabalha 30h semanais, sem carteira de trabalho assinada e sob 

contrato de prestação de serviços temporários, cujo tempo de duração está em 

processo de mudança ou renovação de contrato a cada seis meses a um ano. A faixa 

salarial de ambas as profissões é de dois salários mínimos, sem acréscimo de 

qualquer benefício trabalhista, excetuando-se a contribuição à previdência. Diante 

desta situação analisa-se uma situação precarizada de trabalho destes profissionais, 

dada a sobrecarga de funções e as fragilidades dos vínculos empregatícios e ainda 

estruturas físicas inadequadas dos próprios CRAS, que não garantem espaço de 

sigilo, de organização, discussão, leituras, entre outros, o que vai de encontro com o 

que é proposto pela NOB-RH/SUAS.  

A NOB-RH/SUAS foi aprovada em 2006, através da resolução nº269 do 

Conselho Nacional de Assistência Social, atendendo a necessidade apontada na 

PNAS de voltar o olhar para esta questão e ampliar o debate acerca dos 

trabalhadores da assistência social. Considerada como uma importante conquista, 

na medida em que possibilita refletir acerca das requisições indispensáveis para a 

melhoria das condições de trabalho e garantia da qualidade dos serviços 

socioassistenciais, no entanto os profissionais da assistência continuam expostos a 

condições de contratação precarizados. 

Podemos analisar nos quadros (1 e 2) apresentados abaixo as previsões 

normativas quanto aos serviços assistenciais disponíveis para a população através 

dos CRAS e os benefícios, programas e/ou serviços que são efetivamente 

implementados nos CRAS no município de Natal. 
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QUADRO 1 - SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE 

PODEM SER REALIZADOS NOS CRAS OU ESTAR REFERENCIADOS NO 

TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA 

SERVIÇOS BENEFÍCIOS PROGRAMAS E 

PROJETOS 

Sócio-educativo 

geracionais, 

intergeracionais e com 

famílias 

Transferência de Renda 

(Bolsa 

Família) 

Capacitação e promoção da 

inserção produtiva 

Sócio-comunitário  

 

Transferência de Renda 

(outros) 

 

Promoção da inclusão 

produtiva 

para beneficiários do 

Programa 

Bolsa Família - PBF e no 

Benefício de Prestação 

Continuada - BPC 

Reabilitação na 

Comunidade 

 

Benefícios de Prestação 

Continuada 

 

Projetos e Programas de 

Enfrentamento à Pobreza 

Outros 

 

Benefícios eventuais – 

assistência em 

espécie ou material 

 

Projetos e Programas de 

Enfrentamento à Fome 

 Outros 

 

Grupos de Produção e 

Economia 

Solidária 

  Geração de Trabalho e 

Renda 
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Fonte: Adaptado de SUASWEB/ Departamento de Proteção Social Básica. Disponível em: 
www.mds.gov.br 

 

 
QUADRO 2 - BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS IMPLEMENTADOS NOS 
CRAS DE NATAL- RN Ano 2008 
  
BENEFÍCIOS PROGRAMAS SERVIÇOS ATIVIDADES E CONTEÚDOS 

TRABALHADOS NOS GRUPOS E 

OUTROS SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projovem, 

PAIF e PBF 

 

 

Grupos  

Mulheres, 

Idosos, 

Crianças, 

Adolescentes, 

Gestantes e 

Capoeira 

Nos grupos trabalham-se temas 

específicos, filmes, 

dinâmicas, palestras sócio-

educativas, realiza-se 

passeios culturais de acordo com 

as temáticas. 

 

 

 

 

Cursos Profissionalizantes 

Bordado em pedraria, 

Telemarketing, Inglês, Técnicas de 

vendas, Auxiliar 

de Serviços Gerais, 

Emborrachados e corte de cabelo, 

Biscuit, Emborrachado, Confecção 

de sinos e velas, 

Pintura em tecido e Informática 

(encaminhamento 

para Casa dos Ofícios) 

 

 

 

 

 

Outros 

Orientação social, 

Encaminhamentos à rede de 

proteção social, Atendimentos 

individuais, 

Acolhimento, Atendimento 

psicossocial, Palestras, 

Visitas domiciliares, Ações sócio-

educativas, 

Atividades artístico-culturais, 

Carteira do idoso, 

Cadastramento e recadastramento 

do PBF 

Fonte: Costa, 2008. 
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Analisa-se a partir do quadro 2 e da observação sistemática, utilizado como 

método de pesquisa, que as principais demandas que se apresentam nos CRAS em 

Natal estão relacionadas a atendimento psicossocial a crianças em situação de 

risco; Cadastramento e/ou recadastramento no PBF; Solicitação da carteira do idoso 

e Requisição de cesta básica; Orientações relacionadas a questões judiciais como 

divisão de bens, pensão alimentícia, separação e guarda de menores; Busca de 

auxílio para tratamento de dependência química; Casos de denúncia de violência 

e/ou maus tratos a idosos e mulheres. A maior parte dessas demandas e apresenta 

de maneira espontânea e individual, raramente, chegam pela via institucional ou de 

forma coletiva. 

Assim, o próximo passo é conhecer as demandas, o perfil sócioeconômico e a 

realidade do idoso, bem como o atendimento a esta população no município de Natal, 

a partir das informações coletadas. 

 

 

 

 

3.2 ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS 

CRAS NATAL 

  

 Como apresentado anteriormente, a pesquisa foi realizada nos CRAS de três 

das quatro zonas distritais na cidade do Natal: zona norte, leste e oeste, ficando a 

zona sul sem dados pela ausência de CRAS nesta região da cidade. O gráfico abaixo 

apresenta os bairros que apresentam idosos atendidos pelos CRAS pesquisados. 
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 Fonte: 
Pesquisa realizada pela autora de janeiro a março de 2014 a prontuários de idosos cadastrados ou 
em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

 Como se pode observar há bairros que apresentam um maior número de 

idosos atendidos pelos CRAS como Gramoré e Pajuçara II na zona norte, Passo da 

Pátria na zona Leste e Guarapes na zona leste, desta forma identificamos que tais 

bairros são os mais próximos aos CRAS, portanto a proximidade a este equipamento 

influencia a procura pela população idosa. 

A ausência da procura pelos CRAS por idosos moradores de bairros mais 

distantes deve-se a dificuldade no acesso e locomoção, pois há bairros bastante 

distantes dos equipamentos que o referenciam como é o caso do bairro de Mãe Luiza 

(zona leste), considerado como um dos bairros mais populosos e que apresenta um 
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índice elevado de vulnerabilidade e risco social, não apresentou sequer um idoso 

atendido no período de 2010 a 2013. Da mesma forma, observa-se o bairro de Felipe 

Camarão que é referenciado pelo CRAS Guarapes (zona oeste), que também não 

apresenta nenhum idoso atendido. Vale ressaltar que o CRAS Felipe Camarão não 

está em funcionamento e desde o segundo semestre de 2013, o bairro está sendo 

referenciado pelo CRAS Guarapes.  

Esta ausência de atendimento a idosos de bairros distantes também é 

justificado pela falta da estratégia busca ativa, sendo a maior parte dos usuários 

atendimento pelos CRAS advindo de demanda espontânea e encaminhamento de 

outros órgãos/serviços/unidades, tais como CREAS, MPRN, SOS idoso e Conselho 

Tutelar, que será discutido no item 3.3 

A pesquisa foi realizada a partir da análise de documentos dos próprios CRAS: 

prontuário SUAS39 (prontuário dos usuários), relatórios de atividades, relatórios de 

visitas domiciliares, livro de ocorrência e relatório das atividades com os grupos de 

idosos, e pela observação sistemática. Para tanto, delimitou-se a pesquisa a 

prontuários de idosos que se cadastraram nos referidos CRAS e/ou que estavam em 

acompanhamento no período de 2010 a 2013, como se pode observar na tabela 

abaixo: 

  

TABELA 3 – PRONTUÁRIOS ANALISADOS POR ZONA, NO PERÍODO DE 2010 A 

2013.  

ZONAS 
Prontuários 
SUAS 2010 

Prontuários 
SUAS 2011 

Prontuários 
SUAS 2012 

Prontuários 
SUAS 2013 

Total de 
Prontuários 

CRAS Zona Leste - Passo da Pátria 11 3 1 11 28 

CRAS Zona Oeste - Guarapes 6 6 1 17 30 

CRAS Zona Norte - Pajuçara 8 5 1 20 34 

CRAS Zona Norte - Lagoa Azul 0 0 5 9 14 

Total 25 14 8 57 106 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora de janeiro a março de 2014 a prontuários de idosos cadastrados 

                                                           
39

 Tem como objetivo oferecer aos profissionais dos CRAS e CREAS um instrumento que auxilie e 

oriente a organização das informações relativas ao processo de acompanhamento das famílias e 
indivíduos. Objetiva ainda induzir o aprimoramento do processo de trabalho, dando visibilidade às 
múltiplas dimensões que devem ser consideradas no processo de acompanhamento familiar. 
Constitui-se como documento sob guarda da unidade no qual passam a estar registradas e 
arquivadas, todas as informações referentes às intervenções realizadas com a família. Conforme o 
MDS, o Prontuário SUAS cria condições para a produção de dados estatísticos mais consistentes, 
tornando possível avançar no conhecimento do perfil e do volume de famílias e indivíduos 
acompanhados pelos CRAS e CREAS assim sobre a incidência de determinadas situações de 
violação de direitos atendidas pela Assistência Social. 
 



83 

 

ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

 Conforme tabela 3, analisa-se que há uma maior quantidade de prontuários no 

ano de 2013, portanto houve um aumento significativo de atendimento a idosos se 

comparado aos anos anteriores. Ressalta-se que os prontuários pesquisados são os 

que têm o idoso como pessoa de referência, não sendo pesquisado prontuários que 

há idosos apenas como parte da composição familiar. A ausência de dados referente 

ao período de 2010 e 2011 no CRAS Lagoa Azul justifica-se pelo fato do CRAS ser 

recente, iniciando suas atividades em abril de 2012. 

 Ao analisar os dados obtidos na coleta, identifica-se que grande parte dos 

idosos atendidos tem idade entre 60 a 69 anos, conforme gráficos abaixo: 

 

 

Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 
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Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 
 

 

Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 
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Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 
 
 
 

A maioria dos idosos atendidos pelos CRAS pesquisados tem idade que 

variam entre 60 a 69 anos, sendo 82% dos idosos atendidos pelo CRAS Pajuçara e 

54% pelo CRAS Lagoa Azul, no CRAS da zona oeste 47% e da zona leste 45%. 

Quanto a idosos com idade entre 70 e 79 anos, variam entre 12% e 38%. Quanto a 

idosos com idade acima de 90 anos, esse percentual é muito baixo em todas as 

zonas distritais, não ultrapassando os 5%. Esta variação de percentual de faixa 

etária se dá pela própria variação da pirâmide populacional brasileira. 
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FONTE: IBGE, 2010 

O perfil dos idosos referenciados nos CRAS não se distancia do que se 

visualiza no Brasil, conforme dados do IBGE 2010 e observado no gráfico 12, a maior 

parte da população idosa brasileira encontra-se na faixa etária de 60 e 69 anos. A 

mulher tem uma expectativa de vida mais elevada que a do homem, já discutido 

neste trabalho, a feminização da velhice. Portanto se observa ainda que a maior 

parte dos usuários idosos que são referencias para os CRAS pesquisados é do sexo 

feminino.  

 Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 
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Analisando os dados do gráfico acima, pode-se afirmar que 86% da população 

idosa atendida pelos referidos CRAS são do sexo feminino. A feminização da velhice 

também é indicada pelo crescimento relativo da taxa de mulheres idosas que são 

chefes de família e que fazem parte da população economicamente ativa. De acordo 

com Abrahão (2003, p.35), a formação das famílias monoparentais femininas se deu 

a partir da consolidação do divórcio que foi fator determinante para formação das 

famílias chefiadas por mulheres. Simas (2008, p.3), afirma que atualmente as 

mulheres chefes de família, principalmente das camadas populares, além de exercer 

atividades econômicas para prover o domicílio, continuam cumprindo o papel de 

“donas de casa”, se responsabilizando totalmente pelas tarefas de cuidado com a 

família, isso gera uma sobrecarga de trabalho e diminuição na sua qualidade de 

vida. 

 

QUADRO 3 – ESTADO CIVIL E ESCOLARIDADE 

 

ESTADO CIVIL 

Casado/a 16 

Solteiro/a  9 

Separado/a 8 

Divorciado/a 4 

Viúvo/a 16 

União estável 2 

Sem resposta 51 

ESCOLARIDADE 

Nunca frequentou escola  26 

Creche 0 

Educacao Infantil  2 

1º ano  a  5º ano E. Fundamental  32 

6º ano a 9º E. Fundamental 14 

1º ano E. Medio  3 

2º ano E. Medio 0 

3º ano E. Medio  2 

Superior Incompleto 0 

Superior Completo 0 

EJA – Ensino Fundamental 0 

EJA – Ensino Medio 0 

NÃO RESPONDEU  26 
Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 



88 

 

 

Quanto à escolaridade, analisa-se que parte desta população nunca 

freqüentou escola, portanto 26% dela é analfabeta e menos de 2,2% completou o 3º 

ano do ensino médio. Esses dados acompanham os dados nacionais, segundo 

PNAD 2012, 16,7% dos 13,4 milhões de analfabetos brasileiros têm entre 20 e 40 

anos. Eles representam 2,2 milhões de pessoas que, junto com outro meio milhão 

de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, não estão alfabetizadas. Apesar destes 

dados elevados, a maioria dos analfabetos brasileiros são idosos, 45% (mais de 6 

milhões) têm mais de 60 anos. 

Os dados apresentam ainda que 7,2 milhões de brasileiros que deveriam 

saber ler e escrever possuem mais de 10 anos de idade, vivem nos estados da 

região Nordeste. Hoje, a taxa de analfabetismo brasileira, entre a população com 

mais de 15 anos, é de 8,7%. Em 2001, o índice era de 12,4%. 

A desigualdade entre as gerações é bastante elevada. No Maranhão, mais da 

metade (55,7%) da população com mais de 60 anos é analfabeta. Em Alagoas, 

também (52,24%), na maioria dos Estados nordestinos essa taxa é de acima de 

40%.  Os menores índices de analfabetismo entre a população idosa estão no Rio 

de Janeiro (11,12%), São Paulo (12,66%), Paraná (17,77%), Santa Catarina 

(11,6%), Rio Grande do Sul (12,12%) e Distrito Federal (14,02%). A média brasileira 

é de 24,36% de analfabetos entre as pessoas dessa faixa etária.  

Segundo uma interessante pesquisa realizada pela Fundação Perseu 

Abramo, no ano de 2007, O perfil sócio-demográfico dos idosos brasileiros, metade 

da população idosa brasileira urbana é atingida pelo analfabetismo funcional 

Entre a população idosa, o analfabetismo funcional totaliza 49% (13% entre 
os não idosos): 23% declaram não saber ler e escrever (2% dos não 
idosos), 4% afirmam só saber ler e escrever o próprio nome (1% dos não 
idosos) e 22% consideram a leitura e a escrita atividades penosas (8% dos 
não idosos), seja por deficiência de aprendizado (14%), por problemas de 
saúde (7%) ou por ambos os motivos (2%). Além disso, observa-se que, 
entre os idosos, 89% não passaram da 8ª série do ensino fundamental (18% 
não tiveram nenhuma educação formal) e apenas 4% chegaram ao 3º grau 
de escolaridade (completo ou incompleto). Entre os não idosos, 44% não 
passaram do fundamental (2% não frequentaram escolas) e 15% chegaram 
ao ensino superior. 

 

Ariès (1981) mostra que o surgimento da sociedade moderna industrial e a 

universalização da educação escolar seriam os principais determinantes da 
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delimitação da infância como fase diferenciada da vida adulta, posto que, até a 

Idade Média, a criança era vista como um "adulto em miniatura". Sabe-se que a 

educação pedagógica adotada nessa sociedade tinha a finalidade primeira de formar 

e disciplinar o futuro trabalhador da indústria. E, principalmente por isso, a educação 

escolar adotou os métodos pedagógicos, destinados à formação nas primeiras fases 

da vida. Desta forma, as pessoas mais velhas foram excluídas desse projeto 

educacional, pois não interessavam mais ao processo produtivo, como afirmava 

Marx (1983), o capital não se preocupa com o tempo de duração da força de 

trabalho, uma vez que seu exército industrial de reserva tende a ser numericamente 

abundante. 

A ausência de um projeto educacional destinado especificamente aos mais 

velhos, quando se considera o modelo capitalista de educação. E isso se verifica na 

totalidade dos países capitalistas, que construíram, ao longo da história, uma 

estrutura de ensino formal para educar prioritariamente crianças e jovens. A 

chamada "educação de adultos" ou de "jovens e adultos", surgiria posteriormente na 

sociedade industrializada, pela necessidade de preparar minimamente a classe 

operária, derivada do "campesinato bruto e ignorante" (PINTO, 2005). 

Ao realizar uma reflexão sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 

9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, observa-se que a educação de 

jovens e adultos (EJA) é a única alternativa educacional destinada à população "fora 

da idade escolar". Assim, essas leis não tratam da diferença existente entre os 

indivíduos que compõem a categoria dos adultos: adultos mais jovens e adultos 

mais velhos. Portanto não são levadas em consideração as necessidades e 

peculiaridades do ensino a um adulto com idade superior a 60 anos.  

Em relação ao estado civil, identificamos que há a mesma quantidade 

pessoas viúvas e casadas, como a maioria dos idosos que são referência são do 

sexo feminino, é esperado que a maioria seja viúvas, devido à expectativa de vida 

das mulheres ser mais elevada. Segundo Camarano (2003), em 1940, a proporção 

de idosas nessa condição era duas vezes mais elevada do que a de idosos e, em 

2000, essa diferença passou a ser 3,4 vezes maior. Isso se deve a dois fatores: a 

maior longevidade da mulher e o recasamento, mais freqüentemente observado 

entre os homens idosos.  
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Quanto à renda familiar e benefícios recebidos pela população idosa atendida 

pelos CRAS pesquisados podemos identificar que grande parte desta população 

perfaz renda de 1 a 2 salários mínimos, conforme gráfico 14. 

 

 

Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

Dos 106 prontuários SUAS analisados, identifica-se que 71% dos idosos têm 

renda familiar de 1 a 2 salários mínimos e apenas 6% tem renda de 2 a 3 salários 

mínimos, bem como 6% não recebem renda. Essas rendas apresentadas são 

oriundas principalmente de benéficos de programa de transferência de renda, sendo 

os mais importantes o BPC e o PBF, conforme podemos identificar no gráfico 

abaixo:  
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Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

As mudanças no “mundo do trabalho” decorrentes do processo de 

reestruturação produtiva produz um grande rebatimento em relação à renda mensal 

dos responsáveis pelas famílias. Observa-se que a maioria recebe entre um a dois 

salários mínimos, oriundos de sub-empregos, do trabalho precarizado e também da 

inserção no mercado informal. Analisa-se um número bastante significativo daqueles 

que não possuem renda alguma e/ou vivem apenas do benefício BPC ou do PBF, 

recebido por filhos ou netos, sendo, muitas vezes, a única renda regular da família.  

Dos 106 prontuários analisados, 27 deles apresentam que a renda familiar 

advém apenas de benefícios (BCP e PBF), no entanto, 52 deles recebem um dos 

dois benefícios como a renda complementar às aposentadorias, pensões e salários 

recebidos por trabalhos informais e, 9 deles recebem os dois benefícios.  

Quanto à composição familiar, dentre os 106 prontuários analisados, o 

número de membros que residem na mesma casa é na maioria de 4 a 6 pessoas, 

conforme gráfico 16, o que aponta o predomínio de famílias extensas, uma vez que 

55,52% possuem mais de 4 membros. É importante destacar que 13,12% têm 

composição familiar com mais de 7 membros. Este dado da composição 

demográfica somada ao perfil de rendimento apresentado pelo grupo permite 

analisar a precária situação destas famílias.  
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Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

Essa situação socioeconômica vai incidir sobre as condições de moradia 

dessa população, conforme se apresenta nos gráficos 17, 18 e 19:  

 

 

Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 
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Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

 

 

Fonte: Prontuários de idosos cadastrados ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

 

Apesar da constatação do número grande das famílias em possuírem 

residência própria (gráfico 18), 76,72% existe uma contradição bastante relevante 

entre os dados estatísticos e a realidade de vida desta população, uma vez que 

esses domicílios apresentam em sua maioria péssimas condições de uso, colocando 

freqüentemente em risco a vida dos moradores. Deve ser destacado, que de acordo 

com o gráfico 19, que 60,57% das famílias residem em casa que possuem de 4 a 6 

cômodos.  
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Levando em consideração o gráfico 19, que representa o tipo de parede 

externas das casas, observa-se que 93% dos domicílios foram construídos com 

alvenaria ou tijolos, o que pode levar a uma conclusão imediata do conforto das 

famílias, se não analisarmos a situação de moradia dos bairros referenciados pelos 

CRAS pesquisados.  

Realizada a análise do perfil socioeconômico da população idosa atendida 

pelos CRAS pesquisados, no próximo item iremos discutir as demandas da 

população idosa e os desafios da PSB no município de Natal 

 

 

3.3 DEMANDAS DA POPULAÇÃO IDOSA E DESAFIOS DOS CRAS 

  

 Aqui iniciaremos retomando a discussão iniciada previamente no item 3.2 

quando se apresentou o gráfico 7, que trata do atendimento a idosos no período de 

2010 a 2013 por bairros.  

 Analisou-se que a maior parte da população idosa atendida pelos CRAS 

pesquisados residia em bairros mais próximos ou até mesmo nos bairros onde estes 

equipamentos se localizavam. Dos idosos atendidos pelo CRAS Pajuçara, 32% são 

residentes do bairro Pajuçara II, identifica-se também que no CRAS Lagoa Azul 32% 

são residentes do bairro Gramoré, assim como 73% dos idosos atendidos pelo 

CRAS Guarapes são residentes do mesmo bairro e, 32% dos atendidos pelo CRAS 

Passo da Pátria, são oriundos também no mesmo bairro. 

 Esse quantitativo desse ser levado em consideração pois deve-se 

compreender que o indivíduo idoso apresenta dificuldade de locomoção e a cidade e 

bairros não possuem mobilidade urbana. A ausência de atendimento a idosos de 

bairros distantes também é justificado pela falta da estratégia busca ativa, sendo a 

maior parte dos usuários atendimento pelos CRAS advindo da busca espontânea 

e/ou encaminhamento de outros órgãos/serviços/unidades.  
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TABELA 4 – Tipos de busca no atendimento a idosos nos CRAS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora de janeiro a março de 2014 a prontuários de idosos cadastrados 
ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

Constata-se que grande parte da busca ao atendimento aos CRAS 

pesquisado, parte de demanda espontânea, não sendo privilegiada a busca ativa, 

devido, principalmente, a equipe reduzida e, em parte, pela demanda por visita 

domiciliares.  

A Busca Ativa é uma ferramenta de proteção social importante para o 

planejamento local e para a ação preventiva da proteção social básica, disponibiliza 

informações sobre o território, permitindo compreender melhor a realidade social, 

para nela atuar. A busca ativa faz referência à procura intencional, com o objetivo de 

identificar as situações de vulnerabilidades e risco social. As estratégias da busca 

ativa de acordo com as Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS (2009, p.30): 

 

Deslocamento da equipe de referência para conhecimento do território; 
Contatos com atores sociais locais (líderes comunitários, associações de 
bairro etc); 

CRAS Tipos de busca Quantidade 

CRAS Guarapes 

Busca ativa 0 

Busca espontânea 24 

Encaminhamentos 0 

Sem registro  6 

Total  30 

CRAS Pajuçara 

Busca ativa 0 

Busca espontânea 18 

Encaminhamentos 8 

Sem registro  8 

Total  34 

CRAS Lagoa Azul 

Busca ativa 0 

Busca espontânea 11 

Encaminhamentos 1 

Sem registro 2 

Total  14 

CRAS Passo da Pátria 

Busca ativa 5 

Busca espontânea 5 

Encaminhamentos 13 

Sem registro  5 

Total  34 
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Obtenção de informações e dados provenientes de outros serviços 
socioassistenciais e setoriais; 
Campanhas de divulgação, distribuição de panfletos, colagem de cartazes e 
utilização de carros de som. 
 
 

Portanto, a busca ativa pode ocorrer na ação cotidiana dos técnicos, com 

contato e ação intencional, contribuindo para a ação preventiva e para planejamento 

de serviços necessários para determinado território de abrangência do CRAS. 

A busca espontânea refere-se ao atendimento imediato, configurado como 

atendimento inicial e escuta qualificada das necessidades e demandas trazidas pelo 

individuo, com oferta de informações sobre serviços, programas e benefícios da rede 

socioassistenciais. A acolhida tem por objetivo instituir o vínculo entre famílias e 

indivíduos, na garantia de acesso da população ao SUAS e de compreensão da 

assistência social como direito de cidadania. 

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Social (2006) os serviços e ações 

ofertados no CRAS são acessados por demanda espontânea das famílias e 

indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privações 

e/ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnico - racial, de gênero ou por deficiência, dentre outras), 

pela busca ativa de famílias feita pelos técnicos e/ou encaminhamento realizado 

pela rede socioassistencial e pelos serviços das demais políticas publicas. Portanto, 

a busca espontânea pode ocorrer na ação cotidiana dos técnicos, com contato e 

ação imediata, contribuindo para garantia dos direitos das necessidades básicas do 

usuário. 

Conforme dados apresentados na tabela 4 e a observação sistemática 

realizada no período da pesquisa, identificou-se que nos CRAS do município de 

Natal/RN não existe a utilização da busca ativa como ferramenta para identificar as 

demandas, que poderiam auxiliar na identificação do perfil das famílias e dos 

aspectos econômicos, sociais e culturais do território de abrangência do CRAS, na 

esfera da prevenção enquanto proteção social básica e que possibilite o 

planejamento de ações e serviços. 

Ainda de acordo a tabela 4 verificou-se que 50% dos idosos atendimentos pelo 

CRAS advêm da demanda espontânea e, 34% são encaminhados de outros 

serviços/programas.  
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Fonte: Pesquisa realizada pela autora de janeiro a março de 2014 a prontuários de idosos cadastrados 
ou em acompanhamento no período de 2010 a 2013. 

 

São várias as motivações que levam o idoso a buscar pelos CRAS, dentre 

eles: desvio de proventos, violação de direitos, carteira do idoso40, orientação sobre 

BPC e PBF, denúncia de negligencia e maus tratos, que após a confirmação através 

de visita domiciliar, são encaminhados para os CREAS, situação de risco, atualização 

do cadastro, participação nos grupos de idosos, busca por atendimento psicológico, 

entre outros.  

Conforme se pode identificar 25% da demanda são para participação a grupo 

de idosos, 14% para atualização de cadastro, 11% são idosos em situação de risco, 

7% denuncias de negligencia ou maus tratos que, em sua grande maioria, são 

encaminhados para outros programas e, 9% busca por informações sobre pro jovem 

                                                           
40 A carteira do idoso é o instrumento de comprovação para que o idoso tenha acesso gratuito ou 

descontos das passagens interestaduais, de acordo com o Estatuto do Idoso (Lei No 10.741/03). A 

emissão da carteira é realizada pelos CRAS, devendo se inscrever no Cadastro Único e deve ter o 

Número de Identificação Social (NIS). 
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urbano.  

Existe uma demanda de participação a grupos de idosos, no entanto, nos 

CRAS Lagoa Azul, CRAS Pajuçara e CRAS Passo da Pátria não existem grupos de 

idosos, tais CRAS apenas os referenciam.  

O CRAS Guarapes é o único que tem grupo de idosos ativo, de acordo com a 

observação sistemática e análise dos relatórios das atividades realizadas com o 

grupo, há em média a participação de 20 idosos. As atividades realizadas são: roda 

de conversa, palestra sobre temas variados como direito dos idosos e 

envelhecimento saudável, oficina de artes entre outras atividades. Os idosos 

participantes do grupo têm idade que variam entre 60 a 80 anos e, há 

acompanhamento mais próximo quanto à situação de risco.  

Os CRAS Lagoa Azul, CRAS Pajuçara e CRAS Passo da Pátria referenciam 

grupos de convivência que fazem parte do Programa de Atenção à Pessoa Idosa41 

(API Conviver), este programa é desenvolvido pela SEMTAS que dá suporte a 60 

grupos ativos de idosos distribuídos nas quatro regiões administrativas da cidade, 

cinco abrigos e dois centros de convivência. O objetivo do Programa é dar apoio aos 

idosos junto à família, vinculado com a rede de proteção do município. As atividades 

da equipe dos CRAS a estes grupos do API Conviver são pontuais. 

Os Centros de convivência são: Marly Sarney e Ivone Alves, eram de 

responsabilidade do governo do Estado e, em 2012, migraram para a 

responsabilidade da prefeitura, SEMTAS. Atendem 300 e 150 idosos, 

respectivamente. Os grupos de convivência têm importante papel no processo de 

integração do idoso e no envelhecimento ativo.  

Outro dado importante identificado é a demanda de idosos para denúncia de 

negligência e maus tratos e que se encontra em situação de risco, que somam 18% 

da demanda espontânea.  

Segundo a Secretaria de Direito Humanos (SDH) os tipos de violência 

denunciados com mais frequência são de negligência (75,07%), psicológica 

(56,06%) e de abuso financeiro e econômico (45,48%). Denúncias de violência física 

somam 28,03%. A SDH afirma ainda que os Estados do Rio Grande do Norte, 
                                                           
41

 Segundo a SEMTAS (2013) o API Conviver conta com uma equipe de 23 profissionais composta 

por assistentes sociais, pedagogos, arte educadores, instrutores de dança, de música e de 
artesanato, técnico em nutrição, educador físico e psicólogos. Todo mês a equipe se reúne para 
definir o cronograma de atividades como oficina de danças folclóricas, artesanato, dinâmicas de arte-
educação, alongamento, palestra de serviço social, oficinas de teatro, dentre outras. 
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Distrito Federal e Rio de Janeiro apresentaram no primeiro semestre de 2013 os 

maiores índices de denúncias de violência contra a população idosa feitas ao disque 

10042. O Rio Grande do Norte registrou a proporção de 25 queixas para cada 100 mil 

habitantes. Portanto identifica-se um elevado índice de violência contra esta 

população no Estado do RN.  

No município de Natal existe o programa O SOS Idoso, da SEMTAS, que 

realiza uma atuação em rede, como preconiza as ações públicas, vinculando-se com 

o Ministério Público, Instituições de Longa Permanência, Delegacia do Idoso, 

Conselho Municipal e Estadual do Idoso, Unidades Básicas de Saúde, Centro de 

Referência da Assistência Social, dentre outros, o que aponta a complexidade da 

violência contra a pessoa idosa, e da necessidade de articulação e co-

responsabilização na proteção e promoção de um envelhecimento por parte desta 

rede. Parte das denuncias realizadas ao SOS Idoso são encaminhadas para os 

CRAS para prévia visita domiciliar e, caso confirmado situação de violência, o caso é 

encaminhado para o CREAS. 

Podemos identificar também o caminho inverso, após a situação de violação 

de direitos ter sido “trabalhada” pelo CREAS, o caso é encaminhado para o CRAS 

para o trabalho de fortalecimento de vínculos e acompanhamento. Ao mesmo tempo 

em que, se o CRAS identificar uma situação de violação de direitos, dentre eles as 

mais diversas formas de violência como física, psicológica, desvio de proventos e 

outros, são encaminhados para os CREAS.  

No gráfico abaixo podemos identificar a origem dos encaminhamentos 

realizados aos CRAS: outras unidade do PSB, unidades de PSB como os CREAS, 

poder judiciário e conselho comunitários de bairros. 

 

                                                           
42

 De acordo com a SDH, o disque 100 é um serviço de proteção que acolhe denúncias de violação 

de direitos de toda a população, especialmente de grupos mais vulneráveis, como crianças e 
adolescentes, pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência e população LBGTT. 
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Fonte: Pesquisa realizada pela autora de janeiro a março de 2014 a documentos dos CRAS Natal/RN 

 

Identifica-se que parte das demandas são oriundas de encaminhamentos de 

outros unidades ou programas. Observa-se que 41% dos encaminhamentos são 

realizados por outras unidades de CRAS. Este elevado índice se dá porque o idoso 

busca outros CRAS, que não é o de referencia do seu bairro para atendimento ou 

solicitar acompanhamento.  

Os conselhos comunitários de bairros são responsáveis por 35% dos 

encaminhamentos, tais encaminhamentos são de idosos em situação de risco, 3 

deles porque filhos/netos estão envolvidos com drogas e os outros 3 

encaminhamentos são para obter informações sobre BPC e/ou carteira do idoso.  

Das demandas encaminhadas, 12% são de órgãos como defensoria pública, 

Ministério Público e delegacias. O poder judiciário encaminha solicitação de visita 

domiciliar a denuncias de violência contra a pessoa idosa para a equipe do CRAS. A 

equipe realiza visita domiciliar e envia relatório e parecer social para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis. 12% também são de encaminhamentos da PSE, 

advindas da coordenação da PSE/CREAS que deverão ser inseridas nos serviços de 

fortalecimentos de vínculos e para acompanhamento. 

Não diferente da situação da população idosa brasileira, a população idosa 
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natalense apresenta muitas fragilidades extensivas às famílias, foco prioritário da 

PNAS. Assim, as demandas da população idosa aos CRAS são as mais diversas, no 

entanto, por se tratar de uma expressiva parcela da população, a PSB tem o grande 

desafio de ampliar o seu atendimento a mais idosos utilizando, como por exemplo, a 

ferramenta da busca ativa. 

Como os CRAS tem o objetivo de prevenir a violação de direito é a partir desta 

PSB que pode-se reduzir a violência contra este segmento, ressaltando que os CRAS 

tem como objetivo contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e 

autônomo; assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros 

intergeracionais; promover a sua convivência familiar e comunitária; detectar 

necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para 

novos projetos de vida; propiciar vivências que valorizam as experiências e que 

estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários.  

É importante destacar que apenas o equipamento CRAS não consegue 

responder à proposta de oferta da proteção social básica. É necessário a existência 

de uma rede de serviços que garanta a completude do atendimento feito pelos 

profissionais e para acatar os encaminhamentos desdobrados com base na escuta e 

nas orientações dadas nos CRAS. Conforme expressa Braga (2011, p. 150) é 

preciso sinalizar o papel estratégico e articulado desse equipamento. 

Um outro desafio para os CRAS diz respeito ao trabalhos dos profissionais 

que encontram dificuldades no desenvolvimento de ações, principalmente e, romper 

a ótica da população ao que tange a Assistência Social como ajuda, tutela e o 

paternalismo, pois apesar dos avanços e conquistas esta é uma problemática ainda 

presente que interfere na práxis profissional, outro fator importante a ser ressaltado 

seria o espaço físico inadequado para o desenvolvimento de todas as ações do 

CRAS com as famílias. 

Outro aspecto desafiador e, já discutido neste trabalho anteriormente, é 

superar as condições de trabalho e contrato dos profissionais na assistência social, 

que se encontram submetidos a contratos temporários, nos quais é prevista uma 

carga horária de trabalho semanal de 30 horas e a faixa de rendimento da equipe de 

nível superior é de apenas 02 (dois) salários mínimos, sem carteira de trabalho 

assinada. Nenhuma espécie de proteção social e trabalhista era garantida a esses 

profissionais. 
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As ações desenvolvidas pelos CRAS devem ser propostas de modo produzir 

impactos significativos na vida dos sujeitos idosos, por meio de estratégias que 

sejam capazes de interferir na maneira em que os próprios sujeitos, famílias e 

membros da comunidade gerem as suas relações, objetivando romper com o ciclo 

de vulnerabilidade.  
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4. APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Estudos demográficos vêm afirmando o aumento da expectativa de vida 

da população de todo o mundo. O Brasil segue a mesma tendência internacional, 

conseqüência da redução da mortalidade precoce, associada à queda significativa 

nas taxas de mortalidades e fecundidade.  

As razões mais gerais desse fenômeno podem ser encontradas no 

desenvolvimento de políticas de saneamento básico, na eficácia do combate a 

doenças infecciosas e doenças degenerativas, na divulgação de hábitos de vida que 

previnem essas enfermidades e no avanço da medicina.  

O conceito de velhice envolve múltiplas dimensões e é determinado por 

características peculiares a cada sociedade, bem como também pelo momento 

histórico, influenciado por aspectos sociais, biológicos, cronológicos, culturais e 

econômicos. A definição de velhice não compete a um só conceito, porque não há 

equivalência sobre as características de um pessoa em determinada idade. 

Uma sociedade marcada por nova forma de organização e acumulação, 

que traz como conseqüência exigências do mercado, produz uma cultura que 

personifica as coisas e coisifica o ser. A lógica do consumo propicia o culto ao novo 

e à juventude, produzindo uma representação da velhice associada a perdas de 

capacidade, solidão e decadência. Portanto, no sistema capitalista, os determinantes 

econômicos acabam por reger a sociedade e transformar os indivíduos em 

mercadorias que podem ser descartados à medida que forem ficando “inutilizáveis”.  

Mas também, esta sociedade identifica esta população como consumidor em 

potencial da indústria do turismo, cosméticos e lazer. 

As mudanças rápidas da população brasileira, com o surgimento de um 

número expressivo de idosos, têm produzido diferentes implicações na estrutura das 

relações sociais, econômicas e culturais e, dessa forma, constitui novos desafios 

para a política de assistência social brasileira. 

 Ao analisar política de assistência social no Brasil, identificam-se grandes 

transformações nas últimas décadas, que tentam romper com aspectos 

assistencialistas e de benemerência e consolida como uma política de proteção 

social. Tais transformações culminam com a consolidação do SUAS,  que   é 
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composto  pelos  serviços,  programas, projetos e  benefícios  no  âmbito da 

Assistência Social.  

 Visando à eficácia dos serviços prestados no âmbito da Assistência Social, o 

SUAS subdivide-se em dois níveis de proteção social: Proteção Social Básica, que 

objetiva prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades 

e aquisições, assim como o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e; 

Proteção Social Especial que é a  modalidade de atendimento  destinada  a 

indivíduos e famílias  que se encontram em  situação de alta  vulnerabilidade pessoal 

e social, como o abandono, violência  e  exploração,  dentre  outras, em que os 

direitos  já tenham sido violados tanto  individuais como familiares,  assim como 

rompidos os laços familiares e comunitários.   

 Os CRAS, que executam a PSB, desenvolvem atividades que contribuem no 

processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 

sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e 

na prevenção de situações de risco social. 

 O perfil do idoso atendido pelos CRAS pesquisados são, principalmente, 

pessoas do sexo feminino, a grande maioria com idade entre 60 a 70 anos e que 

residem mais próximo aos CRAS o que levam a outra conclusão, que a distância 

dificulta a busca do idoso a este equipamento devido à dificuldade do acesso e da 

locomoção.  

 Outro ponto bastante relevante da pesquisa é a ausência da ferramenta da 

busca ativa, uma vez que se identificou que 50% das demandas do CRAS são 

advindas de demandas espontâneas. O que é contraditório se confrontarmos os 

dados com o aumento significativo da população idosa no município do Natal e a 

baixa procura de idosos aos CRAS. Portanto, faz-se necessária uma mudança de 

estratégia do CRAS no sentido de priorizar a busca ativa, como forma de mapear e 

identificar as reais demandas desta parcela da população, como forma de prevenção 

de violação de direitos.  

Um dos grandes desafios não só para os CRAS, mas para toda política de 

assistência, é em relação ao trabalho precarizado ao qual o trabalhador da 

assistência social está submetido, bem como a forma de contratação. Parte dos 

trabalhadores tem regime de contrata temporário, nos quais é prevista uma carga 

horária de trabalho semanal de 30 horas e a faixa de rendimento da equipe de nível 

superior é de apenas 02 (dois) salários mínimos, sem carteira de trabalho assinada. 
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Nenhuma espécie de proteção social e trabalhista era garantida a esses 

profissionais. Esta precária condição de trabalho impacta no atendimento as 

demandas advindas de todos os usuários, dentre eles os idosos.  

As ações desenvolvidas pelos CRAS devem ser propostas de modo a 

produzir impactos significativos na vida dos sujeitos idosos, por meio de estratégias 

que sejam capazes de interferir na maneira em que os próprios sujeitos, famílias e 

membros da comunidade gerem as suas relações, objetivando romper com o ciclo 

de vulnerabilidade.  

É importante destacar que apenas o equipamento CRAS não consegue 

responder a proposta de oferta da proteção social básica. É necessária a existência 

de uma rede de serviços que garanta a completude do atendimento feito pelos 

profissionais e para acatar os encaminhamentos desdobrados com base na escuta e 

nas orientações dadas nos CRAS à população idosa.  

Enfim, sem a pretensão de esgotar o assunto, acreditamos que este 

estudo possa abrir perspectivas para uma análise mais abrangente sobre o lugar do 

idoso na política de assistência social brasileira.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO NO MUNICÍPIO DE NATAL NA PROTEÇAO SOCIAL 

BÁSICA: identificando demandas e desafios  

 

 

GUIA PARA PESQUISA DOCUMENTAL 

 

1. Nome: _____________________________________________________________________ 

Numero do prontuário: ____________________ 

Idade: _____________                  Sexo estado civil: ________________ 

Escolaridade : ___________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

 

2. Renda familiar: _______________ 

Abaixo caso a família, ou algum de seus membros, seja beneficiária de algum dos seguintes Programas 

Sociais: 

|__|PBF         |__| BPC       |__| PETI      |__| Outro(s) Programa(s) prioritário(s):  _____________ 

 

3. Motivo do primeiro atendimento 

 

De que forma a família (ou membro da família) acessou a Unidade para o primeiro atendimento 

|__| Por demanda espontânea 

|__| Em decorrência de Busca Ativa realizada pela equipe da unidade 

|__| Em decorrência de encaminhamento realizado por outros serviços/unidades da PSB 

|__| Em decorrência de encaminhamento realizado por outros serviços/unidades da PSE 

|__| Em decorrência de encaminhamento realizado pela área de Saúde 

|__| Em decorrência de encaminhamento realizado pela área de Educação   

|__| Em decorrência de encaminhamento realizado outras políticas setoriais 

|__| Em decorrência de encaminhamento realizado pelo Conselho Tutelar 

|__| Em decorrência de encaminhamento realizado pelo Poder Judiciário 

|__| Em decorrência de encaminhamento realizado pelo Sistema de Garantia de Direitos (Defensoria 

Pública, Ministério Público, Delegacias) 

|__| Outros encaminhamentos 

 

Quais as razões, demandas ou necessidades que motivaram este primeiro atendimento? 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Condições Habitacionais da família 

             

a. Tipo de residência 

|__| própria   |__|alugada   |__|cedida   |__|ocupada 

 

b. Material das paredes externas do domicílio 

|__|alvenaria |__|madeira aproveitada, taipa ou outros materiais precários 

 

c. Acesso a energia elétrica 

|__| sim, com medidor próprio   |__| sim, sem medidor 

|__| não possui energia elétrica no domicilio 

 

d. Possui água canalizada:  |__|sim  |__|não 

e. Forma de abastacimento de água 
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|__| rede geral de distribuição    |__|poço ou nascente  |__|cisterna de captação de agua da chuva 

|__| carro pipa  |__| outra forma 

 

f. Escoamento sanitário 

|__|rede coletora de esgoto   |__|fossa séptica   |__|fossa rudimentar 

|__|direto para vala, rio, lagoa ou mar    |__|domicilio sem banheiro 

 

g. Coleta de lixo: |__|sim, coleta diária  |__|sim, coleta indireta   |__|não possui coleta  

 

h. Qual o numero total de cômodos no domicilio: _______ 

 

i. Numero de dormitórios: _________________ 

 

j. Quanto é o nº de pessoas do domicílio dividido pelo nº de dormitórios? ___________________ 

 

k. O domicílio está localizado em área de risco de desabamento ou alagamento? 

|__| Sim   |__|Não  

 

5. Condições de saúde da família  

 

a. A família possui algum integrante que, devido ao envelhecimento ou  à doença, necessite de cuidados 

constantes de outra pessoa para realizar atividades básicas, tais como, tomar banho, alimentar-se, ficar 

só em casa, locomover-se dentro de casa etc.? 

|__| Sim   |__|Não  Se sim, quem é responsável pelo:___________________________________ 

 

b. Algum membro da família faz uso abusivo de álcool?  

|__|Sim|__|Não      Se sim, quem? __________________________________________________ 

 

c. Membro da família faz uso abusivo de crak ou outras drogas (cocaína, maconha etc)?  

|__|Sim|__|Não      Se sim, quem? __________________________________________________ 

  

6. Recebeu algum beneficio eventual? Qual e data: 

______________________________________________________________________________ 

 

7. Convivência familiar e comunitária 

a. Existe algum idoso do grupo familiar que não tem acesso a atividades de lazer, recreação e convívio 

social? |__|Sim|__|Não       

Há pessoas dependentes (crianças, idosos dependentes ou pessoas com deficiência) que permanecem 

períodos do dia em casa sem a companhia de um adulto? |__|Sim|__|Não       

 

8. Relações de Convivência Intrafamiliares 

Percepção/Avaliação do técnico sobre as relações conjugais na família 

 

(  ) Conflituoso, com violência    (   ) Conflituoso, sem violência    (   ) Sem conflitos relevantes data:  

(  ) Conflituoso, com violência    (   ) Conflituoso, sem violência    (   ) Sem conflitos relevantes data: 

(  ) Conflituoso, com violência    (   ) Conflituoso, sem violência    (   ) Sem conflitos relevantes data: 

(  ) Conflituoso, com violência    (   ) Conflituoso, sem violência    (   ) Sem conflitos relevantes data: 

Obs:_________________________________________________________________________ 

 
9. Situações de violência e violações de direitos 
Histórico de situações de violência e violações de direitos vivenciadas pelo (a) idoso (a): 

                                                                                                                 

|__| Abuso/Violência Sexual  (   ) Sim     (   ) Não 
|__| Violência Física  (   ) Sim     (   ) Não 

|__| Violência Psicológica  (   ) Sim     (   ) Não 
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|__| Negligência contra idoso (   ) Sim     (   ) Não 

|__| Trajetória de Rua (   ) Sim     (   ) Não 

|__| Violência Patrimonial contra Idoso (   ) Sim     (   ) Não 
 
10. Planejamento e evolução do acompanhamento familiar 
Registro de Ingresso e de Desligamento da Família ou Indivíduo no Acompanhamento do PAIF ou PAEFI 

Ingresso: ________  Desligamento: _______ Motivo: ___________ 

 

Foram efetivamente disponibilizadas para a família/indivíduo todas as ofertas de Assistência Social (em 

termos de serviços, benefícios, programas e projetos) cuja necessidade havia sido identificada pelo 

profissional? 
|__| sim     |__|parcialmente   |__| não  

 

Em relação aos encaminhamentos da família/indivíduo para as demais políticas, houve atendimento efetivo e 

resolutivo por parte da área que recebeu o(s) encaminhamento(s)? 

|__| sim     |__|parcialmente   |__| não  

|__| Não se aplica, pois não houve necessidade de encaminhamentos para outras áreas  

 

A família reconhece o Serviço de Acompanhamento como algo que contribui para a superação ou 

enfrentamento dos seus problemas e dificuldades e deseja continuar recebendo atenções deste Serviço? 
|__| sim     |__|parcialmente   |__| não  

 

Como você classifica os resultados obtidos, até o presente momento, no que se refere à ampliação da 

capacidade de enfrentamento ou superação das condições de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal por 

parte da família/indivíduo? 
|__| Houve um agravamento/piora em relação à situação inicial da família/indivíduo 
|__| A situação atual é equivalente à situação inicial, sem avanços identificáveis 

|__| Houve avanço/melhora da capacidade de enfrentamento ou de superação dos riscos e vulnerabilidades 
|__|  Houve significativo avanço/melhora da capacidade de enfrentamento ou de superação dos riscos e 

vulnerabilidades, justificando-se o desligamento do acompanhamento sistemático, sem prejuízo da eventual 

permanência da  família ou indivíduo em outros programas, projetos, serviços ou benefícios da Assistência 

Social. 
 

Registre, descritivamente, os principais resultados alcançados, bem como fatores que contribuíram ou 

dificultaram o alcance dos resultados do serviço ao idoso. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

OBSERVAÇOES IMPORTANTES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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