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DE SOUZA RIBEIRO, Alessandra Chermautt. O IDOSO E O CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS: E O ASSISTENTE SOCIAL o 
espaço de convivência e fortalecimento de vínculos. 2017. 37 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos vem sendo a 
cada dia mais discutido, principalmente em momentos de grandes transformações 
políticas como o que se vive atualmente no Brasil. Nesse contexto, esses serviços 
são realizados em equipamentos públicos como nos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS e isso chama a atenção para os limites e possibilidades 
dos Assistentes Sociais que desenvolvem atividades nesse serviço junto a 
população idosa. O presente estudo teve como problema saber como o Assistente 
Social pode contribuir para o atendimento da população idosa nos grupos de 
convivência e fortalecimento de vínculos para idosos nos CRAS, tendo o objetivo 
primário de identificar como o serviço social pode contribuir para o atendimento aos 
idosos nos Centros de Referência de Assistência Social no que se refere aos 
espaços de convivência e fortalecimento de vínculos para a população idosa e os 
secundários de analisar com base na literatura como o Serviço Social contribui para 
a realização dos atendimentos no CRAS; identificar como o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para a população idosa se traduz como um espaço amplo 
de atuação para o Assistente Social; e abordar os limites que o CRAS enfrenta com 
base no que a literatura descreve no que tange o atendimento aos idosos. O 
desenvolvimento aconteceu por meio de analises de artigos bibliográficos, ou seja, 
através do método de pesquisa de revisão de literatura. Por meio deste foi possível 
realizar uma análise de conjuntura e trazer para a discussão o debate sobre o futuro 
da Assistência Social no Brasil com centro nas finalidades dos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos para idosos no CRAS. 

Palavras-chave: Idoso; Assistência Social; CRAS; Convivência Comunitária; 

Fortalecimento de Vínculos; Assistente Social. 

 

  



 

 

DE SOUZA RIBEIRO, Alessandra Chermautt. THE ELDERLY AND THE CENTER 
OF REFERENCE OF SOCIAL ASSISTANCE - CRAS: AND THE SOCIAL 
ASSISTANT the space of coexistence and strengthening of bonds. 2017. 37 sheets. 
Graduation Work (Graduation in Social Work) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The services of coexistence and strengthening of ties for the elderly have been 
increasingly discussed, especially at times of major political transformations such as 
the one currently experienced in Brazil. In this context, these services are carried out 
in public facilities such as the Social Assistance Referral Centers (CRAS), and this 
draws attention to the limits and possibilities of the Social Assistants who carry out 
activities in this service with the elderly population. The present study had as problem 
to know how the Social Worker can contribute to the care of the elderly population in 
the groups of coexistence and strengthening of ties for the elderly in the CRAS, with 
the primary objective of identifying how the social service can contribute to the care 
for the elderly in the Reference Centers of Social Assistance in relation to the spaces 
of coexistence and strengthening of bonds for the elderly and the secondary 
population to analyze based on the literature as the Social Service contributes to the 
accomplishment of the attendances in the CRAS; identify how the service of 
coexistence and strengthening of bonds for the elderly population translates as a 
broad space of action for the Social Worker; and to address the limits that CRAS 
faces based on what the literature describes regarding care for the elderly. The 
development took place through the analysis of bibliographical articles, that is, 
through the research method of literature review. Through this, it was possible to 
carry out a conjuncture analysis and bring to the discussion the debate about the 
future of Social Assistance in Brazil with a focus on the services of coexistence and 
strengthening of ties for the elderly in CRAS. 

Key-words: Old man; Social assistance; CRAS; Community Living; Strengthening of 
Links; Social Worker. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pessoa idosa vem sendo observada como uma parcela da população que 

tem apresentado amplo crescimento na sociedade, e seus rebatimentos estão 

presentes em diversos aspectos que englobam desde a sua saúde até a sua relação 

e convivência diária com as pessoas que o cercam, geralmente, sua família.   

Nesta direção os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS vêm 

recebendo destaque no processo de acompanhamento desse grupo, sendo 

observado como uma estratégia importante na atenção aos idosos, onde se destaca 

o espaço de convivência e fortalecimento de vínculos. Neste universo, o Assistente 

Social exerce função essencial ao atuar neste contexto, uma vez que trabalha 

diretamente a dinâmica apresentada pelos idosos no que tange a sua dinâmica 

cotidiana. 

Desta forma vale acrescentar que o assistente social nos Centros de 

Referência de Assistência Social trabalha voltado para o desenvolvimento 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários a fim de evitar a violação de 

direitos no contexto familiar e na sociedade, quando pensado esta perspectiva para 

a realidade do idoso o referido profissional contribui para que o atendimento a esta 

parcela da população seja realizado de forma adequada e proveitosa, com base no 

que se encontra expresso nas Leis que atendem sobre os idosos, em conjunto com 

a Assistência Social.  

Cabe evidenciar que o Serviço Social realiza a leitura dos fenômenos e 

escolhe estratégias para que a atuação sobre as questões que se apresentam na 

vida cotidiana dos idosos sejam trabalhadas de maneira pertinente e eficaz.  

Ademais, o Assistente Social ao trabalhar com o idoso precisa atentar para as 

relações que se estabelecem entre este com os quem o cercam, onde se destaca a 

sua própria família, tendo em vista que essa relação também será um ponto de 

impacto frente a realidade vivenciada pelo idoso atendido.  

Para além, torna-se ainda pertinente compreender que a Política Nacional do 

Idoso, Lei nº. 8.842, de 4 de janeiro de 1994, apresenta ampla relevância sobre o 

trabalho desenvolvido no Centros de Referência de Assistência Social, tendo em 

vista que o atendimento do Assistente Social a essa parcela da população nos 
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espaços de convivência e fortalecimento de vínculos é um processo diário e que 

demanda atenção as questões que se apresentam.  

Todo trabalho desenvolvido nos espaços de convivência e fortalecimento de 

vínculos com o idoso irá auxiliar também como o idoso irá vivencia a sua qualidade 

de vida frente as questões que permeiam o seu cotidiano, envolvendo questões 

tanto de relacionamento com os que estão ao seu redor, como os enfrentamentos 

muitas vezes de questões de saúde que estão em tratamento e afetam diretamente 

a sua autoestima. Dessa maneira o problema dessa pesquisa foi de responder como 

o assistente social pode contribuir para o atendimento da população idosa nos 

grupos de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos nos CRAS. 

O trabalho teve o objetivo primário de Identificar como o serviço social pode 

contribuir para o atendimento aos idosos nos Centros de Referência de Assistência 

Social no que se refere aos espaços de convivência e fortalecimento de vínculos 

para a população idosa e os objetivos secundários de analisar com base na 

literatura como o Serviço Social contribui para a realização dos atendimentos no 

CRAS; identificar como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a 

população idosa se traduz como um espaço amplo de atuação para o Assistente 

Social; e abordar os limites que o CRAS enfrenta com base no que a literatura 

descreve no que tange o atendimento aos idosos. 

A importância dessa pesquisa está na busca da compreensão sobre a 

importância do atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social – 

CRAS para os idosos, este estudo se justifica frente a possibilidade de ampliar a 

construção do saber sobre essa parcela da população, tendo como recorte o papel 

do CRAS e da Política de Assistência Social. A metodologia utilizada foi de revisão 

bibliográfica de caráter qualitativo a partir de teorias publicadas em livros, revistas, 

artigos, entre outros. 
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1. O ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENTE 

SOCIAL 

 

Esse capítulo tenta compreender a necessidade do Assistente Social nos 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS através do conceito e 

característica desses centros de referência e após procurando esclarecer a 

obrigatoriedade do profissional de Serviço Social nessas unidades. 

Seguindo essa ordem, o item “1.1 O que é o Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS?” resume com base em materiais disponibilizados pelo 

governo e em leituras bibliográficas esclarece acerca da ideia desse tipo de unidade 

e o que esse formato de unidade de serviço contribui para a Política Nacional de 

Assistência Social. 

O item “1.2 A importância do Assistente Social no CRAS” demonstra com 

base nos fundamentos históricos da profissão e no Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS a funcionalidade do Assistente Social nesse tipo de unidade em 

busca de apresentar de maneira geral a sua contribuição para o conjunto de 

políticas que envolvem a assistência social no país. 

1.1 O QUE É O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS? 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS o 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS é uma “unidade em torno da 

qual se organizam os serviços de proteção básica, do que decorre sua função de 

gestão local.” (BRASIL, 2009, p. 7) que contribui com a consolidação do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS em todo o território nacional, mas que não deve 

ser confundida com funções dos órgãos gestores (BRASIL, 2009) 

é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por objetivo 
prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania. (BRASIL, 2009, p. 9) 

Ainda de forma mais específica, evidencia-se que dentre as fundamentais 

características da unidade CRAS pode ser percebidas como: 
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O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade 
pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável 
pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco 
social dos municípios e DF. Dada sua capilaridade nos territórios, se 
caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS, ou seja, é uma 
unidade que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede 
de proteção social de assistência social. (BRASIL, 2009, p. 9) 

A unidade atua com famílias e indivíduos, visando à orientação e o convívio 

sócio-familiar e comunitário, seria relevante a construção de programas de modo 

que os grupos assistidos pudessem propor soluções ou ações concretas e ao 

mesmo tempo, adquiri conhecimentos. 

 Dessa forma, vale ressaltar que o CRAS foi criado pela Política Nacional de 

Assistência – PNAS como uma tática de oferta da assistência social à população de 

maneira que recebe contínuo aperfeiçoamento, sendo portanto uma unidade 

exclusivamente pública estatal que deve estar presente em todos os municípios de 

todos os estados brasileiros. 

De acordo com Yasbek (2013, p. 55): “(...) a assistência é a possibilidade de 

reconhecimento das demandas dos subalternos e espaços de ampliação de seu 

protagonismo como sujeito”. O CRAS foi implementado no ano de 2003, no governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva, sendo denominado um equipamento público capaz de 

garantir a atenção integral às famílias em determinado território, executa serviços de 

proteção social básica, organizando e coordenando a rede de serviços 

socioassistenciais locais da política de Assistência Social.  

Para além, o CRAS é considerado a “porta de entrada” dos usuários à rede 

de proteção social básica do Sistema único de Assistência Social (BRASIL, 2004, 

on-line) e sua  implementação é delicada e prevê planejamento anterior com diálogo 

em torno da proteção básica e especial. 

Uma característica de grande importância na implementação da unidade são 

as condições mínimas exigidas para a instalação, somadas exigências acerca de 

condições mínimas no espaço físico e na equipe técnica que deverá estar presente 

nesse espaço.  

Sobre o espaço físico o primeiro requisito está na abrangência da unidade, 

pois todos os CRAS “são obrigados a dispor dos espaços necessários à oferta do 

principal serviço, o Programa de Atenção Integral à Família – PAIF” (BRASIL, 2009, 

p. 48) com disposição de recepção, sala de atendimento, sala de uso coletivo, sala 
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administrativa, copa e banheiros (BRASIL, 2009, p. 50) linha telefônica e computador 

com acesso à internet (BRASIL, 2009, p. 55) com quantidade a depender da 

quantidade de atendimentos anuais (BRASIL, 2009, p. 54) 

Outra característica importante entrelaça a relação de inclusão social: 

O imóvel do CRAS, seja alugado, cedido ou público, deve assegurar a 
acessibilidade para pessoas com deficiência e idosas. Constitui fator 
relevante para a escolha do imóvel a possibilidade de adaptação de forma a 
garantir o acesso a todos os seus usuários. (BRASIL, 2009, p. 48) 

Além disso o CRAS precisa dispor de mobiliário adequado para cada um dos 

ambientes, possuir livros, CDs e DVDs com TVs e aparelhos de leitura de DVDs, 

equipamento simples de som, microfone, máquina fotográfica, entre outros.  

Em relação aos requisitos de equipe técnica o Centro de Referência de 

Assistência Social com base na regulamentação vigente necessita de uma equipe 

interdisciplinar que deverá organizar ações e serviços de acordo com a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, assim como devo objetivar o fortalecimento 

dos vínculos entre as famílias. 

A equipe técnica mínima também é dependente da quantidade de 

atendimento anual como visto no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Equipe Técnica Mínima requisitada nos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS 
 

 

FONTE: BRASIL (2009, p. 61) 
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Cabe ainda destacar que esse é a normativa de quadro mínimo de profissionais 

para cada demanda, podendo o município adicionar um número maior de técnicos 

para o funcionamento da unidade, além disso, a equipe de referência dos Centros 

de Referência de Assistência Social pode ser complementada por estagiários, 

considerando que “os estagiários não podem, em hipótese alguma, substituir os 

profissionais” (BRASIL, 2009, p. 62) de nível superior ou médio. 

A implementação do CRAS ainda pressupõe um enfoque interdisciplinar na sua 

organização de trabalho com famílias, primeiramente estabelecido por uma equipe 

multiprofissional articulada de modo que viabilize a superação de abordagem 

tecnicista e em segundo lugar em respeito as atribuições de cada profissão. 

O enfoque interdisciplinar é adotado como processo de trabalho no âmbito 
do SUAS, a partir da compreensão de que o principal objeto de ação da 
política de assistência social - as vulnerabilidades e riscos sociais - não são 
fatos homogêneos e simples, mas complexos e multifacetados, que exigem 
respostas diversificadas alcançadas por meio de ações contextualizadas e 
para as quais concorrem contribuições construídas coletivamente e não 
apenas por intermédio do envolvimento individualizado de técnicos com 
diferentes formações. (BRASIL, 2009, p. 64) 

Esses requisitos são fundamentais para que o Estado proporcione 

minimamente os serviços socioassistenciais à população usuária de forma a 

fortalecer o SUAS, garantindo e ampliando a proteção social através da assistência 

social e outras políticas no Brasil. 

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais o 

CRAS como serviço de proteção básica deve manter o período mínimo de 

funcionamento de 5 dias por semana, sendo 8 horas diárias dentro do período 

diurno, porém podendo eventualmente executar atividades complementares na parte 

da noite e também com possibilidade de funcionar em dias de feriados e finais de 

semana. (BRASIL, 2014, p. 15) 

A unidade deve manter o serviço em Rede articulada com serviços 

socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial; serviços 

públicos de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança pública; assim 

como articulação com Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de 

segmentos específicos, Instituições de ensino e pesquisa e demais serviços públicos 

e privados de cunho estatal, empresarial e social. (BRASIL, 2014, p. 15) 
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1.2 A IMPORTÂNCIA DO ASSISTÊNTE SOCIAL NO CRAS 

Como foi visto os Centro de Referência de Assistência Social possui 

requisitos mínimos para funcionamento com base na Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS que normativa a nível gerencial a 

assistência social no Brasil, em virtude da plenitude na implementação do SUAS. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS entende 

por Equipe Técnica: 

aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização 
e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
básica e especial, levando-se em consideração o número de famílias e 
indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem 
ser garantidas aos usuários. (FERREIRA, 2011, p. 25) 

Desse modo, a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011 que ratifica a equipe 

de referência dos CRAS definida pela NOB-RH/SUAS determina em parágrafo único 

do Art. 1º a obrigatoriedade do Assistente Social nas equipes de referência da 

Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial de Média Complexidade e da 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. O profissional de Serviço Social 

ainda pode compor a gestão do SUAS de acordo com o atr. 3º da Resolução 

(BRASIL, 2011, on-line) 

O NOB-RH/SUAS ainda orientam como princípios da atuação profissional do 

Assistente Social: 

a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais; b) Compromisso em 
ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que 
garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços 
familiares e sociais; c) Promoção aos usuários do acesso a informação, 
garantindo conhecer o nome e a credencial de quem os atende; d) Proteção 
à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua 
privacidade e opção e resgatando sua história de vida; e) Compromisso em 
garantir atenção profissional direcionada para construção de projetos 
pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade; f) Reconhecimento 
do direito dos usuários a ter acesso a benefícios e renda e a programas de 
oportunidades para inserção profissional e social; g) Incentivo aos usuários 
para que estes exerçam seu direito de participar de fóruns, conselhos, 
movimentos sociais e cooperativas populares de produção; h) Garantia do 
acesso da população a política de assistência social sem discriminação de 
qualquer natureza (gênero, raça/etnia, credo, orientação sexual, classe 
social, ou outras), resguardados os critérios de elegibilidade dos diferentes 
programas, projetos, serviços e benefícios; i) Devolução das informações 
colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes 
possam usá-las para o fortalecimento de seus interesses; j) Contribuição 
para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com 
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os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. 
(BRASIL, 2006, p.13) 

Contudo essa determinação/ratificação não se deu por acaso, ela faz parte de 

um longo processo que se alinha com a trajetória da profissão de Serviço Social e os 

avanços conquistados pela população usuária em relação a Política de Assistência 

Social no país. 

De primeira mão é preciso reconhecer que os rumos da Política de 

Assistência Social no país não são exclusivas do âmbito dos Assistentes Sociais 

(SPOSATI, 2011, p. 33), contudo o Assistente Social sempre esteve presente nessa 

área que foi estabelecida na gênese da profissão, ganhando uma nova identidade 

após a Constituição Federal de 1988: 

Foi somente após o direito à Assistência Social, como parte do direito à 
Seguridade Social ter sido aprovado pela CF-88, que a categoria vai se 
movimentar no sentido da regulação desse direito. Em outros termos, pode-
se dizer que não havia, ainda, acúmulo sobre essa dimensão dos direitos 
sociais nas lutas do processo constituinte. Compúnhamos como assistentes 
sociais várias lutas, mas não havia uma luta articulada na Política de 
Assistência Social. Exceção feita ao movimento dos/as trabalhadores/as da 
LBA, cuja composição era mais ampla do que uma categoria profissional. 
(SPOSATI, 2011, p. 36) 

Ou seja, ao transformar a Assistência Social em Política Social, em 

movimento contrário a tradicional “assistencialização” (SPOSATI, 2011, p. 38) muito 

presente na história do Brasil, mesmo que tal política não seja conclusiva na 

categoria, visto que Política de Assistência Social “não se identifica nem com a 

manutenção nem com a resolutividade das desigualdades sociais” (SPOSATI, 2011, 

p. 38), sendo contraditória ou dicotômica mediante os resultados buscados em sua 

execução. 

Sobretudo, notada que pela expressão da assistência social como direito 

social o assistente social se introduz nos espaços sócio ocupacionais de maneira a 

exercer seu papel profissional assim como norteia o Código de Ética da Profissão o 

a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993 que regulamenta a profissão no país. A Lei de 

Regulamentação da profissão de Assistente Social resguarda competências e 

atribuições do profissional de Serviço Social que por sua vez compões junto aos 

princípios fundamentais da profissão no Código de Ética Profissional (BRASIL, 1993, 

on-line) e à partir de tais nortes é exercida com precisão a prática profissional do 

assistente social. 
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Esclarece-se em virtude da afirmação que os princípios éticos e políticos do 

assistente social entram em consonância com a garantia de assistência social como 

política social instituída por meio da Constituição em vigência. Pois como afirma 

Boschetti (2011, p. 13): 

é preciso reafirmar que o nosso compromisso ético, político, profissional, 
teórico e militante, tal como prevê o nosso Código de Ética, é com a classe 
trabalhadora. Nosso compromisso não é, portanto, com os remanejamentos, 
desocupações e despejos. Infelizmente, muitos/as assistentes sociais, às 
vezes obrigados/as, às vezes não assumem essa tarefa. O compromisso 
coletivo da categoria é, porém, com a garantia dos direitos e com a 
construção de uma sociedade onde a classe trabalhadora não tenha seus 
direitos usurpados por qualquer tipo de ação, violenta ou não, que tire 
dos/as trabalhadores/as o direito de usufruir da riqueza que eles/ as mesmo 
constroem cotidianamente. (BOSCHETTI, 2011, p. 13) 

Mediante tais bases fundamentais para o exercício profissional, o Assistente 

Social do CRAS é um profissional imprescindível na unidade, pois é capaz de 

realizar de maneira qualificada as atividades previstas no CRAS/PAIF a qual 

necessita compor a função interventiva em acompanhamento do atendimento as 

família e comunidade. (BUENO; SILVA, 2014, p. 8) 

Tal profissional, segundo Bueno e Silva (2014, p. 8) conta com conhecimento 

específico sobre o objeto de trabalho e exerce sua atuação por meio de 

metodologias próprias e sistemáticas no processo de efetivação e aperfeiçoamento 

da Política de Assistência Social. 

Tendo em vista que de maneira geral, porém não engessada, o Assistente 

Social manipula: 

instrumentos e técnicas utilizados para desenvolver as ações pertinentes ao 
cotidiano do trabalho desenvolvido no CRAS pelo (a) assistente social são: 
prontuários, plantão social, planejamento, fichas de avaliação, visitas 
domiciliares, busca ativa, escuta, entrevistas, organização, sistematização, 
monitoramento e avaliação das ações dos serviços ofertados no 
CRAS/PAIF. (BUENO; SILVA, 2014, p. 12) 

Dessa maneira, o Assistente Social tem como funções no CRAS participar do 

planejamento com a equipe, prestar orientação à população usuária e executar os 

serviços e ações de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio 

Assistenciais, mas sem que haja um padrão normativo específico que engesse a 

prática profissional. 
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2. O ASSISTENTE SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO 

2.1. ENVELHECIMENTO, DESIGUALDADE, FAMÍLIA E QUALIDADE DE VIDA 

Pode-se dizer que o envelhecimento vem sendo observado em todo o mundo, 

uma vez o número de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais 

rapidamente do que o de qualquer outra faixa etária em todo o mundo, “cresceu 7,3 

milhões entre 1980 e 2000, totalizando mais de 14,5 milhões em 2000. O Brasil, até 

2025, será o sexto país em número de idosos” (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, p. 

586) 

Esse quadro se dá por meio da não só pelo declínio da mortalidade, mas sim 

pela redução da fecundidade no país. Visto que o fenômeno observado no Brasil é 

que houve uma grande faixa de nascimentos entre os anos de 1940, 1950 e 1960; o 

que atualmente coloca essas pessoas idosas ou beirando essa fase da vida. 

(NASRI, 2008, p. 54) 

Simultaneamente houve uma gradativa e expressiva redução da fecundidade 

à partir dos anos de 1970 devido o anticoncepcional no mercado e também o 

aparecimento de doenças que direcionaram ao uso de preservativos. Já atualmente 

o fenômeno ainda é intensificado com a baixa natalidade de casais que decidem ter 

poucos ou não ter filhos. (NASRI, 2008) 

Dessa forma, o envelhecimento populacional acontece por meio do aumento 

de pessoas que atingem a terceira idade e por meio da diminuição da “proporção de 

indivíduos mais jovens, ou seja, para que uma determinada população envelheça, é 

necessário haver também uma menor taxa de fecundidade.” (NASRI, 2008, p. 54)  

Este fenômeno tem levado a uma reorganização do sistema de Saúde, pois 
essa população exige cuidados que são um desafio devido às doenças 
crônicas que apresentam, além do fato de que incorporam disfunções nos 
últimos anos de suas vidas. (NASRI, 2008, p. 54) 

Contata-se que como grande desafio para a saúde seja a efetivação da 

qualidade de vida dessa população que atinge a velhice, mas o envelhecimento 

populacional não atinge apenas a saúde e sim todas as políticas. Visto isso, 

considera-se que não se deve encarar como desafio apenas “garantir a melhoria da 
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qualidade de vida dessas gerações, mas de sustentação, de forma equilibrada, de 

toda a sociedade” (WONG; CARVALHO, 2006, p. 10) 

Sendo assim, evidencia-se que:  

caberá às novas gerações, no médio prazo, como componentes da 
população em idade ativa, a responsabilidade por um bom desempenho da 
economia, mormente do ponto de vista da produção. Conseqüentemente, 
dependerá, também, das atuais gerações de jovens, no médio prazo, a 
garantia de uma vida digna às gerações de idosos. (WONG; CARVALHO, 
2006, p. 10) 

Para a superação desse desafio é necessário que se criem estratégias para 

que essa sustentabilidade etária aconteça de forma a atender a todos os cidadão. 

Para isso, portanto, é necessário se entender que é necessário investir recursos 

públicos nesse campo. (WONG; CARVALHO, 2006, p. 20)  

Inicialmente é necessário saber o que é ser idoso e quem são os idosos no 

Brasil. Então, cabe esclarecer que segundo a legislação brasileira se considera 

idosa a pessoa maior de sessenta anos de idade, segundo a legislação da Política 

Nacional do Idoso, mencionada na Lei nº. 8.842, de 4 de janeiro de 1994, no seu 

artigo 2º do capítulo I (BRASIL, 1998). 

Dentro desse grupo etário, uma das questões mais relevantes para se 

entender quem são os idosos no Brasil é pobreza. A situação socioeconômica é um 

fator determinante para a dignidade da pessoa idosa, assim como é também um 

fator decisivo para se estabelecer qualidade de vida na terceira idade. (LIMA-COSTA 

et al., 2003, p. 746)  

Lima-Costa et al. (2003, p. 752), em pesquisa sobre o perfil de idoso, 

desigualdade social e saúde, contatou que idosos mais pobres tem qualidade de 

vida inferior aos idosos de classe sociais mais elevadas. Além disso, os autores 

indicam que é evidente a condição “de que os idosos mais pobres têm maior 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde, mesmo quando a cobertura desses 

serviços é adequada” (LIMA-COSTA et al., 2003, p. 752)  

Outro ponto altamente relevante é a organização familiar. Nesta direção, cabe 

citar os ensinamentos de Santos et al. (2002), uma vez que os autores pontuam que: 

O envelhecimento é uma importante questão familiar, independentemente 
da vivência conjunta ou não das gerações, dada à especificidade do 
relacionamento nessa etapa do ciclo vital, em decorrência, principalmente, 
da perda de papéis por parte do senescente, bem como da transferência 
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desses papéis para os filhos, demandando transformações nas maneiras de 
definir os elementos presentes na experiência familiar (SANTOS et al., 
2002, p.763) 

A relação que o idoso terá com os que o cercam, dando ênfase, até mesmo a 

sua própria família, irá influenciar na forma que este idoso irá vivenciar a sua velhice 

e, consequentemente, como este irá determinar como qualidade de vida. (SANTOS 

et al., 2002, p.763)  

2.2.CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS 

Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos dos Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS são parte da execução da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS que para intervenção estatal frente as 

expressões da Questão Social estabelece ações de Proteção Social. (BUENO; 

SILVA, 2014, p. 7) 

O CRAS é o equipamento que executa as as ações de Proteção Social 

Básica, sendo essas as “que possuem caráter preventivo ao risco para famílias que 

vivem em territórios vulneráveis consequentemente se encontram em privação e/ou, 

fragilização dos vínculos afetivo– relacionais e de pertencimento social” (BUENO; 

SILVA, 2014, p. 7) 

Desse modo, a Proteção Social Básica tem o objetivo “de prevenir situações 

de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como 

visa o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários” (BUENO; SILVA, 2014, 

p. 11) 

Assim, sabendo que o CRAS se destinada à população que se encontra em 

situação de vulnerabilidade social que pode se tornar um risco devido a condição de 

pobreza ou mesmo fragilização de vínculos familiares e afetivos, entre outros. Assim 

os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos são executados para 

populações de diferentes gerações, sexo, gênero e renda. (BUENO; SILVA, 2014, p. 

11)  

Ao estar voltado para a oferta do serviço de proteção básica, destaca-se o 

Centro de Convivência de Idosos, e o serviço a ser oferecendo neste espaço 

encontra-se tipificado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 



 

 

 

21 

no âmbito da Proteção Social Básica e conforme Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais: 

Tem por foco o desenvolvimento de 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 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 potencialize a condição de escolher e decidir (SÃO PAULO, 
2014, p.10)  

Assim, pode-se caracterizar os serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos por meio do Guia de Orientações Técnicas Centro de Convivência do Idoso 

do governo de Estado de São Paulo que define por objetivos dos Centros de 

Convivência do Idoso:  

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 valorizem as experiências, estimulem e potencializem a 
condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da 
autonomia e protagonismo social dos usuários. (SÃO PAULO, 2014, p.6) 

Para além, o público-alvo dos Centros de Convivência do Idoso do sexo 

masculino e feminino maiores de 60 anos de idade que se encontre em situação de 

vulnerabilidade social. Sendo usuários prioritários que são beneficiários do Benefício 

de Prestação Continuada – BPC ou outros programas de transferência de renda e 

os usuários que possuem demandas relacionadas a isolamento ou fragilidades dos 

laços afetivos e familiares. (SÃO PAULO, 2014, p.11) 

No que tange as atividades desenvolvidas nos Centros de Convivência do 

Idoso, podem ser destacados três eixos principais: “o fortalecimento de vínculo 

familiar e comunitário; mobilização para a cidadania e participação social; 

envelhecimento ativo autonomia e protagonismo.” (SÃO PAULO, 2014, p.16) 

De acordo com Lima e Menezes (2012, p.2506): 

O centro de convivência é considerado pelos idosos como um espaço que 
lhe proporciona diversas possibilidades, entre elas, os vínculos de amizade. 
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A vivência do processo grupal para a pessoa idosa promove uma nova 
dimensão à velhice, dando significado para a vida, uma vez que, embora 
estes grupos existam com diferentes finalidades, a participação dos idosos 
nesses espaços gera mudanças de valores e transformações sociais e 
psíquicas. 

Ainda nesta perspectiva, pode-se acrescentar que: 

Os centros de convivência são ambientes designados a realização de 
atividades física, sócio-educativa, artística, cultural e de lazer. Deste modo, 
os idosos inseridos nesses espaços vivenciam a velhice com autonomia, de 
maneira ativa e saudável, com prevenção do isolamento social (LIMA; 
MENEZES, 2012, p. 2506).  

Assim, Lima e Menezes (2012, p. 2506) diz que esses serviços são 

essenciais para a qualidade de vida e dignidade da pessoa idosa em meio as 

expressivas desigualdades sociais e fragilidades ou rompimento de vínculos 

familiares e afetivos dos idosos brasileiros.  

Entretanto, Lima e Menezes (2012, p. 2506) lembra que vale ressaltar que as 

ações de proteção básica da Assistência Social no Brasil são um meio e não um fim, 

valendo então recorrência a outros meios que agregue a família e a comunidade ao 

idoso assim como também lhe proporcione melhores condições de vida.  

2.3 O ASSISTENTE SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 

O Assistente Social é um profissional que atua na dinâmica das relações 

sociais, estando inserido em diferentes espaços de atuação os quais exerce 

trabalhos norteados pelo Códigos de Ética Profissional, bem como pela Lei de 

Regulamentação da Profissão -  Lei 8662/93. Contudo, tendo seu direcionamento 

político através do Projeto Ético-Político do Assistente Social. (BUENO; SILVA, 

2014) 

Dessa forma, nos equipamentos que executam a Assistência Social no Brasil 

o Assistente Social tem funções essenciais para a implantação da Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS. Sendo primordial para o desenvolvimento dos Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS. (BUENO; SILVA, 2014) 

Mediante isso, Bueno e Silva (2014, p. 8) salientam que ao estar inserido no 

contexto do CRAS o Assistente Social pode ser um profissional que compões a 

equipe que executa os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Assim, 
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cabe ainda evidenciar que o serviço social faz parte de uma equipe interdisciplinar, 

onde: 

A intervenção profissional do assistente social pode ser caracterizada pelo 
atendimento às demandas e necessidades sociais de seus usuários, que 
podem produzir resultados concretos, tanto nas dimensões materiais, 
quanto nas dimensões sociais, políticas e culturais da vida da população, 
viabilizando seu acesso às políticas sociais (YASBEK, 2009, apud 
CARDOSO; PRÁ, 2012, p.130). 

Bueno e Silva (2014, p.8) descreveram que o assistente social tem importante 

papel quando pensado no seu trabalho no CRAS, pois cabe a este profissional “a 

função interventiva junto as família e comunidade por meio de metodologias próprias 

e sistemáticas, tem também um papel fundamental no processo de efetivação das 

PNAS.” (BUENO; SILVA, 2014, p. 8) 

Devendo assim ser reconhecido que a atuação do assistente social no âmbito 

do CRAS encontra-se vinculado a sua atuação como interventor na aplicação efetiva 

das diferentes ações previstas pela política socioassistencial. Política a qual 

preconiza como direito do idoso o de conviver social e familiarmente. (BUENO; 

SILVA, 2014, p. 8)  

Logo, Siqueira (2004, p.102) diz que a atuação do Assistente Social no 

contexto do grupo de convivência com o idoso se dá de maneira multiprofissional. 

Nesta direção, os idosos ao estarem inseridos em grupo de convivência embora 

sejam reconhecidos como importante espaço de socialização não fica restrito 

apenas as atividades de lazer, e como forma de respaldar essa colocação buscam-

se: 

Os grupos de terceira idade (ou melhor idade, como muitos afirmam) não 
podem ser um espaço apenas de passatempo para o idoso, de certa forma 
alienando-o da dura realidade em casa. Precisa ir além, aprimorar os 
serviços oferecidos e valorizar sua autoestima, no lugar apenas de 
proporcionar alguma distração. (SIQUEIRA, 2004, p.102) 

Nesse contexto, o Assistente Social pode promover momentos de reflexões e 

debates acerca dos valores sociais, direitos e experiências de vida. Este espaço 

pode ser também observado como espaço para o debate e fortalecimento da 

realidade vivenciada pela população idosa, ou seja, busca-se fortalecer o papel 

social do idoso. (SIQUEIRA, 2004, p.102) 
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O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas 
deve promover: Ações e atividades pautadas nas características; Interesses 
e demandas desta faixa etária; A vivência em grupo; As experiências 
artísticas culturais, esportivas e de lazer; Valorização das experiências 
vividas; A centralidade da família e a referência ao CRAS (BRASIL, 2012). 

Assim, cabe ressaltar o pensamento de Torres e Sá (2008, p.8) que explícita 

sobre as possibilidades de desenvolvimento de trabalho pelo Assistente Social 

nesses espaços, bem como as suas objetividades ou finalidades. Assim estas 

autoras destacam que: 

O trabalho desenvolvido pelo assistente social favorece o reconhecimento 
do idoso como um sujeito, um ser cidadão. Esse trabalho é direcionado 
majoritariamente a população excluída, que vive em condição de 
vulnerabilidade social. (TORRES; SÁ, 2008, p. 8) 

Nesse contexto, Torres e Sá (2008, p. 12) ressalta que o profissional não tem 

um modelo único de realização desses espaços, pois cabe aos profissionais 

envolvidos perceberem as demandas que emergem ao longo do processo de 

execução desses serviços. Assim, é importante que o profissional esteja atento e 

saiba identificar quais as necessidades da população usuária para então estabelecer 

planos de intervenção. 
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3. DESAFIOS ENCONTRADOS PELOS ASSISTENTES SOCIAIS NOS SERVIÇOS 

DE CONVIVÊNCIA 

3.1 A CONJUNTURA POLÍTICA BRASILEIRA 

Analisar a conjuntura política econômica vem sendo um grande desafio até 

mesmo para os grandes teóricos devido as constantes e tamanhas mudanças que 

ocorrem cotidianamente no país. Contudo, para compreender essa conjuntura é 

necessário recuar ao menos 20 anos na história e perceber as transformações 

acarretadas. (MAURIEL, 2010, p. 174) 

Nesse período, Mauriel (2010, p. 174) explica que ocorreram avanços 

relevantes para a Política de Seguridade Social, especialmente a de Assistência 

Social com a chamada “‟nova‟ concepção de assistência” (MAURIEL, 2010, p. 178). 

Contudo, ressalta-se que isso não significou que foram apenas avanços, pois essas 

políticas não só contribuíram pela diminuição da pobreza para parcela da população, 

mas também contribuiu pela falsa legitimação do capital.  

As políticas sociais, contudo, por carregarem as contradições inerentes ao 
capitalismo, representam formas históricas resultantes de lutas sociais e 
pactuações contínuas e intermináveis que nem sempre são favoráveis aos 
interesses da maioria da população, particularmente se considerarmos a 
conformação histórica da proteção social brasileira. (MAURIEL, 2010, p. 
174) 

Logo, é necessário discutir que os avanços conquistados na assistência social 

do Brasil foram concedidos em determinado momento com objetivos pré-

estabelecidos e para alguns com data para seu fim. Visto que atualmente vem sendo 

desmontada por meio de aprovações de novos decretos e leis. (MAURIEL, 2010, p. 

178)  

O papel estratégico que o conjunto de ações de combate à pobreza possui 
hoje para manutenção do atual padrão de acumulação via financeirização 
caracteriza-se pela regulação dos custos da força de trabalho no mercado 
mundial, por meio da regulação do comportamento econômico, político e 
civil dos pobres, garantindo baixo risco de sublevação social e uma forma 
ideologicamente palatável de inserção precária dessas massas na ordem 
econômico-financeira contemporânea. (MAURIEL, 2010, p. 176) 

Pode-se perceber que tais políticas, assim como os programas de 

transferência de renda assistencialistas, são políticas compensatórias que não 
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transformam a realidade. Desse modo, tais ações funcionam como estratégia de 

controle social, em especial dos movimentos populares mais radicais. (FILGUEIRAS, 

2006, p. 202) 

O Estado a fim de amenizar essas tensões instituiu as políticas sociais 
enquanto um conjunto de ações, de cunho preventivo, destinadas a oferecer 
serviços aos que dela necessitarem. Não são iniciativas apenas do Estado 
ou de indivíduos isolados, elas se consolidam através de relações políticas 
e econômicas que determinam a forma como devem ser desenvolvidas. 
Acaba, portanto, atuando na continuidade da propagação capitalista, pois, 
no âmbito político busca-se através da aceitação popular o controle da 
ordem social, no qual está inteiramente ligada ao setor econômico no que 
se refere à manutenção do trabalhador. É por isso que as políticas sociais 
são também mecanismos de reprodução da força de trabalho, os 
capitalistas aceitam a intervenção do Estado desde que este não suprima 
os seus ideais e a sua reprodução (FECHINE; ROCHA; CUNHA, 2014, p. 
53) 

Cabe ainda ressaltar que ao mesmo tempo em que se conquistou os avanços 

da Assistência Social no Brasil, emergiu-se a nível global a implementação do 

Estado Neoliberal. Considerando que o neoliberalismo diz respeito a uma doutrina 

política-econômica-cultural que com base em crítica ao Estado de Bem-Estar Social 

formulada reformas no Estado que regressa o sistema ao liberalismo adaptado a 

atualidade. (FILGUEIRAS, 2006, p. 179) 

O Neoliberalismo, portanto, pode ser identificado como uma reestruturação 

política com base em uma velha ideologia capitalista que reformula o modelo de 

produção. Essa reestruturação capitalista tem o principal objetivo de ampliar a 

acumulação de capital sob domínio da minoria burguesa e para isso são destituídos 

os direitos da classe trabalhadora. (MORAIS; SILVA, 2013, p. 78) 

Nessa direção, articula um conjunto de medidas para a saída da referida 
crise, entre as quais, alterações no mundo do trabalho e da produção, 
passa a estabelecer novas relações com o Estado que sofre um processo 
de reconfiguração das suas funções inclusive prima pela desconstrução e 
precarização dos direitos sociais, estabelece uma ideologia dominante para 
manutenção da ordem com incentivo ao consumismo, competição e 
individualismo, adotando o mercado como princípio regulador das relações 
sociais, pois, de acordo com „mercadejar é o ato inaugural da sociedade 
capitalista‟ (MORAIS; SILVA, 2013, p. 78-79) 

Com isso, os serviços da Assistência Social são cruelmente atingidos com os 

avanços das políticas neoliberais, pois tais serviços a cada dia recebem mais 

demanda e são menos eficientes por conta da insuficiência das condições de 
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espaço, profissionais e recursos financeiros para a política de Assistência Social. 

(MIRANDA; FERRO, 2009, p. 3-4) 

Dessa forma: 

Com os avanços neoliberais, a Assistência social mediante o acirramento da 
questão social inaugura a perspectiva de tornar visíveis socialmente os 
setores da sociedade brasileira que historicamente são excluídos e 
vulneráveis colocados por determinantes sócio-históricos a situações de 
invisibilidade social. Neste aspecto, o direcionamento descentralizado e 
participativo inscrito pelo SUAS, implica na necessária intervenção no 
contexto cotidiano desses sujeitos. Com isso, implanta-se os CRAS, com 
base territorial que busca conhecer e compreender a realidade social de 
famílias e indivíduos que experienciam a vulnerabilidade social, bem como 
objetiva articular a rede de proteção social na própria comunidade. 
(MIRANDA; FERRO, 2009, p. 3-4) 

Isso é desastroso para os direitos sociais porque como primeiro passo os 

neoliberais propõe cortes de verbas das políticas de seguridade social, 

posteriormente diluindo os direitos garantidos em lei com o intuito de reduzir as 

ações interventivas do Estado no campo da seguridade social. (Amorim; Teixeira, 

2017) 

3.2.DESAFIOS PROFISSIONAIS E INSTITUCIONAIS NOS SERVIÇOS DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO 

Mediante os abrangentes apontamentos em relação as características, 

possibilidades e entraves dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 

do idoso, é necessário identificar os desafios e traçar caminhos que solucionem os 

problemas descobertos para a plena eficácia não apenas do serviço específico, mas 

das políticas sociais de modo geral. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 84) 

o SCFV não tem sido ofertado da forma que deveria, por diversos motivos, 
dentre os quais, a precarização dos equipamentos, com a falta de recursos 
físicos, e as condições precárias dos trabalhadores, em que muitos são 
sobrecarregados a fazerem tarefas de outros e possuem vínculo 
empregatício fragilizado. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 84) 

Desse modo, pode-se identificar três classificações de desafios: os 

relacionados propriamente ao serviço, o relacionado a atividade profissional do 

Assistente Social e a relacionada a macro política. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 

2017, p. 68) 
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Nos desafios diretamente ligados as atividades dos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos do idoso podem ser evidenciados o de manter atividades 

críticas e continuada, promover a participação da família, estimular a participação de 

idosos do sexo masculino, ampliar os recursos pessoais, espaciais, materiais e 

financeiros. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 68) 

Dessa forma, Goter, Correia e Campos (2017, p. 68) falam da necessidade de 

ressaltar que manter os grupos com atividades contínuas que estimulem a 

participação social e a reflexão crítica sobre a realidade vivenciada pelo idoso é de 

extrema importância não apenas para a efetivação concreta do serviço, pois 

constata-se que: 

Atividades socioeducativas que possibilitem a conscientização dos 
participantes possibilita o acesso ao saber e à cidadania, contribuindo para 
um envelhecimento consciente e com maior qualidade de vida. Essa 
convivência deve ocorrer não só com pessoas da mesma faixa etária, mas 
possibilitar a interação intergeracional, inclusive da sociedade, para que os 
idosos possam compartilhar suas experiências e saberes com os mais 
jovens. A realização pelos idosos das variadas atividades disponibilizadas 
pelo SCFV possibilita essa interação. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, 
p. 68) 

Há também a urgência em integrar a participação familiar nos serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos do idoso, pois por maio da família o idoso 

pode estar menos vulnerável. Pois a presença e conscientização da família em 

relação as necessidades especiais do idoso nem sempre são claras para o membros 

que compõe a organização familiar. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 74) 

de forma geral, grande parte das famílias não tem participado dos grupos de 
convivência, independente da faixa etária. Isso provoca a reflexão de que o 
SCFV não tem cumprido um dos objetivos centrais que é: „Complementar o 
trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária‟ (GOTER; 
CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 74 apud MDS, 2009, p. 19) 

Estimular a participação de idosos do sexo masculino, visto que a 

predominância é de idosas. Sendo “as ações destinadas aos grupos de convivência 

devem considerar esse perfil e suas particularidades e, também, realizar estratégias 

que estimulem a participação e o interesse masculino” (GOTER; CORREIA; 

CAMPOS, 2017, p. 75) 
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Goter, Correia e Campos (2017, p. 76) falam que outro desafio nesse campo 

é de garantir recurso para responder as demandas que emergem dos serviços de 

forma articulada com trabalho multiprofissional, intersetorial e com integralidade das 

políticas públicas e sociais. Assim, com a disposição de ferramentas a intervenção 

profissional se torna possível. Considerando que tal serviço: 

tem sido insuficiente para conseguir responder às diversas demandas que 
surgem que variam entre: violência, negligência do Estado, sustento básico, 
educação, dentre outras. Além disso, não é objetivo do SCFV responder a 
todas essas. Por isso é importante ressaltar um trabalho que garanta a 
intersetorialidade de modo a formar redes de proteção que contemplem os 
cidadãos na integralidade. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 76) 

 

São desafios para toda a equipe e para os usuários dos Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS garantir melhorias nas estruturas dos equipamentos 

de forma a atender plenamente as necessidades da população usuária e 

potencializar a intervenção dos profissionais. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, 

p. 78) 

A estrutura inadequada dos equipamentos de proteção social já foi citada ao 
longo do trabalho como uma problemática. Gondim (2013) relata a estrutura 
inadequada no ambiente em que ocorrem os encontros dos grupos de 
convivência no CRAS localizado na periferia de Fortaleza. Menciona 
também haver alta rotatividade dos trabalhadores e que todos são 
terceirizados. Nesse estudo, constatou-se que os idosos têm percepções 
positivas sobre o SCFV. Afirmam que participar do grupo tornou os mesmos 
mais dinâmicos e felizes. Não obstante, ressaltaram a conscientização dos 
direitos que possuem como forma de envelhecer com maior qualidade de 
vida por meio do SCFV. Pontuam que deixam de ficar sozinhos em casa 
para participarem das atividades, o que propicia o bem-estar. Ressaltam a 
importância das profissionais para a orientação. Não obstante, apontam que 
o bom relacionamento com os profissionais contribui para elevar a 
autoestima. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 78) 

Já em relação aos desafios próprios do Assistente Social, como desafio 

primordial está o de efetivar o Código de Ética Profissional e o Projeto Ético-Político 

do Serviço Social, estabelecendo-os como parâmetros centrais da atuação 

profissional. (DURIGUETTO, 2011, p. 8) 

Sabendo assim que:  

O atual projeto profissional do Serviço Social surge vinculado a um novo 
projeto societário, já que propõe a construção de uma nova ordem social, 
sem exploração de classe. Devido ao seu caráter histórico, este projeto 
possui raízes sólidas na realidade social brasileira, não se constituindo algo 
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abstrato, pois se materializa no cotidiano dos assistentes sociais. 
(DURIGUETTO, 2011, p. 8) 

Para a efetivação desse projeto é necessário que se tenha a “compreensão 

mais aprofundada sobre significado do Serviço Social enquanto profissão na 

sociedade capitalista” (DURIGUETTO, 2011, p. 14), mas não basta o conhecimento. 

E necessário também que o profissional tenha a possibilidade de tal, considerando 

que o mesmo é um trabalhador assalariado e sem poderes políticos. 

Duriguetto (2011, p. 17) também aponta como desafio profissional muito 

relevante para o serviço a necessidade da utilização da dimensão investigativa do 

Serviço Social que é uma ferramenta de identificação das demandas presentes aos 

usuários do serviço. Considerando que; 

A incorporação desta dimensão investigativa na intervenção pode 
possibilitar a identificação das demandas e reconhecimento das situações 
de vida da população, considerando as especificidades de cada território 
que subsidiem a formulação dos planos de assistência social; 
levantamentos sobre a relação entre os recursos institucionais, necessários 
e disponíveis, perfil dos usuários e demandas (reais e potenciais), 
objetivando identificar e estabelecer prioridades entre as demandas e 
contribuir para a reorganização dos recursos institucionais; em estudos e 
cadastro de entidades e redes de atendimentos públicos e privados para 
planejar, organizar e administrar o acompanhamento dos recursos 
orçamentários dos benefícios e serviços sócio-assistenciais nos CRAS. 
Também pode possibilitar aos profissionais a identificação de demandas 
dos diferentes sujeitos envolvidos na sua intervenção, sendo capaz de 
formular respostas que não se pautem no mero atendimento e reprodução 
destas demandas. (DURIGUETTO, 2011, p. 17) 

Considerando como foco principal os desafios da macro política, contata-se 

que o presente cenário brasileiro é marcado pelo sucateamento das políticas sociais, 

logo a perda de direitos “reflete nas demandas dos usuários do SUAS” (GOTER; 

CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 84) 

Sabendo ainda que “A precarização das políticas sociais é um agravante para 

um envelhecimento saudável e digno” (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 86)  

atual conjuntura de um Estado mínimo para o social – com corte de gastos 
voltados para as políticas sociais e com tendência à regressão dos direitos 
em prol do capital – compromete o estabelecimento da política de 
Assistência social, e o SCFV como um serviço socioassistencial, também é 
comprometido. (GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 86) 

Esse comprometimento dos serviços faz com que a maioria dos usuários, 

inúmeras vezes, sejam gravemente prejudicados pela não efetivação das políticas 
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ou mesmo a ausência de políticas públicas. E embora os Serviços de convivência 

apresentem potencialidades, “ainda é um serviço que não consegue romper com 

demandas sociais das famílias e da comunidade onde este idoso pobre reside.” 

(GOTER; CORREIA; CAMPOS, 2017, p. 86)  

Os desafios postos para a implementação do SUAS se aprofundam, ainda 
mais quando considerado o processo de privatização das políticas da 
seguridade - saúde e da previdência - acompanhado pela expansão - em 
magnitude e centralidade - da política de assistência, o que vem 
acarretando numa seguridade social pública meramente assistencial. É este 
o processo que Mota (2008, p.44) designou, acertadamente, como 
assistencialização da assistência. (DURIGUETTO, 2011, p. 7) 

Duriguetto (2011, p. 17), portanto, diz que ainda há uma infinidade de 

desafios para os usuários, profissionais e para a sociedade na execução dos 

serviços públicos no país. Há nesse quadro a necessidade de se levantar 

organizações sociais que pressione o poder público a investir de maneira suficiente 

para as políticas sociais e organizar movimentos sociais que garantam uma maior 

participação nas decisões políticas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos realizado nos 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS é um importante mecanismo 

que contribui para uma maior qualidade de vida de idosos por meio de uma vivência 

familiar e comunitária. Esse serviço é essencial em um contexto em que se exclui 

idosos do convívio familiar e das relações sociais, situação ainda muito comum nos 

dias de hoje. 

Esse tipo de abordagem demonstra que a Assistência Social não se limita aos 

programas de transferência de renda, mas perpassa todas as vertentes da vida dos 

usuários. Em virtude disso, cabe aqui ressaltar a importância de se abordar, discutir 

e aperfeiçoar esse tipo de trabalho como forma de garantir e fortalecer a Assistência 

Social no Brasil. 

Para isso, compreender a prática profissional e a finalidade do trabalho do 

Assistente Social assim como de outros profissionais inseridos nesses serviços é 

extremamente importante, pois esses estudos podem alcançar entendimentos para 

além do estudo legal sobre as políticas vigentes. Assim, possibilitam um olhar mais 

assertivo em relação a realidade vivenciada na execução dessas políticas. 

Desse modo, o presente estudo procurou responder como o Assistente Social 

pode contribuir para o atendimento da população idosa nos grupos de convivência e 

fortalecimento de vínculos para idosos nos CRAS. Alcançando por meio de três 

repartições o objetivo primário de identificar como o serviço social pode contribuir 

para o atendimento aos idosos nos Centros de Referência de Assistência Social no 

que se refere aos espaços de convivência e fortalecimento de vínculos para a 

população idosa. 

No primeiro capítulo ressaltou-se sobre a conceituação e a viabilidade legal 

dos CRAS, abordando ainda sobre a importância desse equipamento para a Política 

Nacional de Assistência Social, logo a relevância desse espaço para a população. 

Nesse momento foi possível desenvolver o entendimento sobre o que significa os 

CRAS, introduzindo a justificativa para a execução dos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos. 

No segundo momento, foi esclarecido acerca da representação social do 

idoso no Brasil como precedência a assimilação do serviço pesquisado e à partir 
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disso explicar as principais características dos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos destinado a essa população. Ainda nesse capítulo foi 

alcançado o objetivo específico identificar como o serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos para a população idosa se traduz como um espaço amplo 

de atuação para o Assistente Social. 

Por fim, alcançando o ultimo objetivo secundário e com isso o objetivo 

primário da pesquisa, no capítulo 3 abordou-se os limites do CRAS no 

enfrentamento a exclusão social sofrida por idosos com ênfase no trabalho do 

Assistente Social. Nesse instante foi percebido uma série de limitações que ainda 

são uma realidade nos equipamentos CRAS de um modo geral traduzidos aos 

serviços ofertados de Assistência Social. 

Considerando isso, adverte-se sobre o atual momento político ao qual o Brasil 

vivencia que é retratado como um período de risco para a Assistência Social e para 

os avanços sociais alcançados ao longo de décadas no país. Então, em presunção 

de que é urgente o reingresso do desenvolvimento dos serviços que contribuam 

para a autonomia dos idosos como o serviço estudado, salienta-se sobre a luta 

política pela retomada dos avanços sociais e com isso a responsabilização do 

Estado para com as necessidades sociais da população. 

Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos não 

podem ser parte da estratégia de transferir as responsabilidades do Estado para as 

famílias e para a sociedade. Sendo assim são necessários maiores estudos que 

desmistifique esses serviços e a atuação de Assistentes Sociais nesse campo como 

forma de contribuir para a direção do processo de trabalho profissional nesses 

espaços. 
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