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Resumo: O artigo visa explanar, o acompanhamento social realizado a Pessoa Idosa no 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município de 
Prudentópolis/Pr. Entendendo que o Serviço de Proteção Social Especial a Pessoa Idosa 
assegura a este público um espaço de proteção, acolhida e atendimento, para a superação da 
violação de direitos que estão vivenciando. O presente documento elucida um relato de 
intervenção efetivado junto a um Idoso, pontuando o processo de atendimento realizado e os 
resultados alcançados. Demonstra-se, deste modo, como o CREAS representa um importante 
Serviço de superação das violações de direitos e de proteção a Pessoa Idosa. 
 
Palavras-chave: Violência, Atuação Profissional, Garantia de Direitos. 
 
Abstract: The article aims to explain, the social accompainment performed to the Elderly in the 
Specialized Reference Center of Social Assistance (CREAS) of the city of 
Prudentópolis/Pr. Understanding that the Special Social Protection Service for the Elderly 
ensures this sector a space of protection, admittance and care, to overcome the violation of 
rights they are experiencing. This document explain a report of an intervention made with an 
Elderly person, point out the process of care performed and the positive results achieved. This 
demonstrates how CREAS plays an important service for overcoming violations of rights and 
protection of the elderly. 
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1.  INTRODUÇÃO: 

O intuito deste artigo é apesentar como está estruturado o atendimento 

a Pessoa Idosa vítima de violência no Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), visto que a Política Pública de Assistência Social (PNAS, 2004) 

assegura a existência do Serviço de Proteção Social Especial a Pessoa com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias, o qual é executado via CREAS. 

Pretende deste modo, materializar uma experiência de intervenção, 

desde o momento que a Equipe recebeu a denúncia no CREAS em 2017 até a 

finalização do acompanhamento junto ao Serviço supracitado em 2018 e como 

o Idoso encontra-se em 2019, a fim de demonstrar o quão significativo pode ser 

a atuação profissional na acolhida e proteção da Pessoa Idosa e, neste caso, 

em específico, como a comunidade se apresenta como fator protetivo.  
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2 ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CARÁTER DE POLÍTICA PÚBLICA 

A Assistência Social no Brasil é uma política pública, não contributivo, 

que compõe o tripé da Seguridade Social juntamente com a Saúde e a 

Previdência Social, portanto inscreve-se como direito social e humano e 

incorpora princípios como a universalidade e o caráter democrático, de acordo 

com o Artigo 194 da CF de 1988. Entretanto, faz-se necessário entendermos 

que apenas em meados dos anos de 19302 no Brasil começou a se ter os 

direitos sociais em voga.  

Carvalho (2015) pontua que 1930 representou um divisor de águas no 

que diz respeito aos direitos sociais3, são desta década as primeiras 

intervenções estatais no campo das demandas sociais, inclusive muitas das 

ações governamentais reverberam até os dias atuais, como por exemplo, 

alguns direitos trabalhistas. Tais medidas passaram a ser adotadas tendo em 

vista que o Estado observou que necessitava dar respostas aos anseios da 

população.  

Deste modo, estudar e compreender a Assistência Social no país no 

contexto atual, requer de nós analisarmos a conjuntura social, política e 

econômica que inseriu e/ou procura a cada dia inserir de fato e de direito a 

Assistência Social no campo das políticas sociais. Tal análise é imprescindível, 

uma vez que a referida política nasceu de um longo processo de luta pela 

consolidação da intervenção estatal no campo da questão social4 – 
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 “O ano de 1923 é a chave para a compreensão do formato da política social 

brasileira”(BEHRING; BOSCHESTTI, 2011, P. 80). No referido ano promulgou-se a Lei Eloy 
Chaves, ação esta percursora no sistema público de proteção social no Brasil, a referida Lei 
instituiu as CAPS – Caixas de Aposentadoria e Pensões – mesmo sendo para determinadas 
categorias de trabalho, pode-se dizer que o Estado e a sociedade pela primeira vez 
começaram a criar estratégias de respostas às demandas dos trabalhadores. 
3
 Já na década de 1920 começou a se ter maior efervescência dos movimentos sociais (da 

busca por melhores condições de trabalho e de vida pela população). “As Leis Sociais, que 
representam a parte mais importante dessa regulamentação, se colocam na ordem do dia a 
partir do momento em que as terríveis condições de existência do proletariado ficam 
definitivamente retratadas para a sociedade brasileira por meio dos grandes movimentos 
sociais desencadeados para a conquista de uma cidadania social. [...] O desdobramento da 
questão social é também a questão de formação da classe operária e de sua entrada no 
cenário político, da necessidade de seu reconhecimento pelo Estado e, portanto, da 
implementação de políticas que de alguma forma levem em consideração seus interesses”. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, P. 134, 135).  
4
 “A “questão social”, seu aparecimento, diz respeito diretamente à generalização do Trabalho 

livre numa sociedade em que a escravidão marca profundamente seu passado recente. 
Trabalho livre que se generaliza em circunstâncias históricas nas quais a separação entre 



 

compreendendo esta como sendo o campo das desigualdades sociais e, que 

coloca em xeque a manutenção de inúmeros sujeitos, considerando que muitos 

destes não conseguem sequer suprir suas necessidades básicas, visando 

garantir ao menos a sua sobrevivência -, para além das ações da sociedade 

civil. 

Em complementariedade ao entendimento do que significa a questão 

social Iamamoto e Carvalho (2014) elucidam que a temática se refere à 

expressão de processos de organização da classe trabalhadora, na busca pela 

visibilidade no cenário político, buscando, desta maneira que o Empresariado e 

o Estado legitimassem suas reinvidicações. Portanto, com base na 

necessidade de respostas as demandas sociais, pela luta por direitos sociais, é 

que a população passou a reinvidicar o direito de ter voz e vez no âmbito 

estatal, pode-se arriscar dizer que foi neste processo que talvez tenha se 

começado a desenhar a participação social de maneira mais efetiva no fazer 

institucional do Estado. Contudo, somente a partir da CF de 1988 que a política 

social irá ganhar de fato e de direito espaço na agenda pública, tendo em vista 

a sua inclusão no tripé que compõe a Seguridade Social e logicamente a 

sociedade civil ganhou por força legislacional o direito de participar, opinar, 

acompanhar/monitorar as atividades governamentais, pelo viés dos Conselhos 

gestores das políticas públicas.  

Assim sendo, a construção das políticas públicas está intimamente 

relacionada com as demandas da população e com a posição que o Estado 

assume na tentativa de sanar ou amenizar tal questão. Essa situação 

representa a busca dos cidadãos pela efetivação de seus direitos, em tal 

contexto construiu-se a Política Pública de Assistência Social. Deste modo, um 

grande desafio que se coloca ao Brasil, após a publicação da PNAS5 (2004) é 

garantir a Assistência Social como: 

                                                                                                                                                                          
homens e meios de produção se dá em grande medida fora dos limites da formação 
econômica-social brasileira”. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, P. 133).  
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 “Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, 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 – 



 
[...], direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto articulado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para assegurar o atendimento às necessidades básicas. 
(Art. 1º, Lei Orgânica de Assistência Social, 1993). 

 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, 1993) pontua em seu 

Artigo 2º que a Assistência Social tem por objetivos: 

 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos 
e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice;  
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; e  
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;   
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos 
direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.   

 

Com o intuito de efetivar tais objetivos, a partir da regulamentação da 

LOAS (1993), ocorre um incentivo mais concreto na área da Assistência Social, 

no que se refere à participação da sociedade na formulação e controle das 

ações em todos os níveis de governo. O Artigo 5º da Lei supracitada aborda as 

diretrizes da Política e reafirma os textos constitucionais, destacando a 

necessidade da descentralização político administrativa; da participação 

                                                                                                                                                                          
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” (POLÍTICA NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004, P. 32). Além disso, a PNAS possui como 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” (POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
2004, P. 32; 33). 



 

popular e a primazia da responsabilidade do Estado na condução desta 

política.    

Partindo deste pressuposto e visando dar legitimidade a Assistência 

Social e transparência nas ações de execução nessa política, criou-se o SUAS, 

o qual foi referendado em 2011 com enfoque na proteção social, a partir da 

configuração de um Sistema que reorganiza as ações por níveis de 

complexidade: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial6 de Média 

Complexidade e Alta Complexidade. 

 

2.1 Sistema Único de Assistência Social 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB SUAS, 2012) estabelece em seu Artigo 1º que a PPAS, possui como 

função a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, 

para tanto se estabelece sob a forma de sistema público, não contributivo, 

descentralizado e participativo, denominado SUAS.  

O SUAS tem como objetivo, de acordo com o Artigo 6º da Lei Nº.: 12.435 

de 2011: 

I- consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 
cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo 
articulado, operam a proteção social não contributiva; II - integrar a 
rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios 
de assistência social, [...]; III - estabelecer as responsabilidades dos 
entes federativos na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de assistência social; IV - definir os níveis de 
gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais; V - 
implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na 
assistência social; VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e 
benefícios; e VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia 
de direitos. 

  

 Deste modo, o SUAS se materializa, de acordo com níveis de proteção. 

Neste artigo trataremos da Proteção Social Especial de Média7 Complexidade 
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 A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
[...]. (PNAS, 2004, p. 38). 
7
 Comtemplam os Serviços de Média Complexidade: a) Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); d) Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e) Serviço 



 

(PSEMC). A qual de acordo com a PNAS (2004) oferta atendimentos às 

famílias e indivíduos que se encontram com seus direitos violados, porém 

ainda mantém os vínculos familiares e comunitários. Portanto, necessitam de 

maior estruturação técnico/operacional e uma atenção especializada e com 

viés mais individualizado, e/ou, de acompanhamento sistemático e monitorado.  

 As intervenções realizadas no âmbito da PSEMC buscam contribuir para 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, de potencialidades e 

aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das 

situações de risco pessoal e social, por violação de direitos: violência física, 

verbal, sexual, psicológica; negligência; abandono; exploração financeira; 

situação de rua; trabalho infantil; cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto; afastamento do convívio familiar, dentre outras. 

 As legislações inerentes à estruturação deste sistema de atendimento 

pontuam que toda a ação necessita estar focada na compreensão de que 

situações de risco social e violação de direitos se constroem em determinado 

contexto social e são multideterminadas. Portanto, é essencial a construção, 

em conjunto com o usuário, de um processo de mudança e enfrentamento das 

demandas apresentadas (violações de direitos), logo, é preciso se ter 

intervenções no campo: da subjetividade do sujeito; das relações familiares e 

comunitárias; do acesso a direitos e inserção social, o que pressupõe a 

necessidade de atenção à intersetorialidade e ao trabalho em Rede, entre 

outras questões que se façam pertinentes a acolhida e proteção da vítima de 

violência. Assim sendo, neste contexto, para materialização de tais ações 

criou-se o CREAS “[...] unidade pública que se constitui como pólo de 

referência, coordenador e articulador da proteção social especial de média 

complexidade” (NOB/RH SUAS, 2011). 

2.2. Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

A Cartilha Perguntas e Respostas CREAS (2011) pontua que as 

principais ações deste Equipamento se estabelecem no trabalho social, que 

deve ser concretizado pela Equipe Técnica do CREAS por meio de:  

 

                                                                                                                                                                          
Especializado para Pessoas em Situação de Rua, conforme a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais (2009). 



 
[...] acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; 
monitoramento e avaliação do serviço; orientação e 
encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de 
plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio-
familiar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-social; 
referência e contra-referência; informação, comunicação e defesa de 
direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à 
documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa 
ou ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; 
articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; 
trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 
estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e 
fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; [...]. (P. 12). 

 

Destarte, o papel do CREAS8 está relacionado ao fortalecimento da 

função protetiva da família, visando à interrupção de relacionamentos familiares 

e comunitários com violação de direitos, potencializando recursos para a 

superação da situação apresentada e almejando a reconstrução de 

relacionamentos familiares e comunitários protetivos aos sujeitos, contando 

com a construção de novos arranjos de proteção se forem necessários, tanto 

no âmbito familiar quanto social, em parceria direta com o indivíduo e a Rede 

de Atendimento e Proteção presente no território. Culminando, no exercício do 

protagonismo e da participação social e priorizando a prevenção de agravos na 

demanda apresentada, a fim de se evitar a institucionalização. (CARTILHA 

PERGUNTAS E RESPOSTAS CREAS, 2011). 

 Para tanto, o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias, de acordo com a Cartilha Perguntas e 

Respostas CREAS (2011) oferta atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência e idosos(as) que possuem algum grau de 

dependência e que, em razão da violação de direitos, tiveram suas limitações 

agravadas. Ressalta-se que estes agravos não contemplam apenas a Pessoa 

Idosa, mas também o(a) Cuidador(a), considerando que tal função – ação de 
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interprofissionais do Poder Judiciário, das Delegacias Especializadas ou da Saúde Mental”. 

(CARTILHA PERGUNTAS E RESPOSTAS CREAS, 2011, P. 48). 



 

cuidar do outro, muitas vezes em tempo integral – pode acarretar o 

esgotamento físico e emocional deste agente e tal situação poderá favorecer a 

violação de direitos do dependente. 

 Entendendo que o envelhecimento de acordo com Lins e Andrade 

(2018) é chamado para evidenciar como novos fatores de risco podem ser 

introduzidos na vida cotidiana dos sujeitos. Tais fatores estão interligados com 

a trajetória de vida9, que pode ser marcada pela vulnerabilidade social, 

ausência de educação e de trabalho digno, por exemplo. O que poderá ensejar 

em situações de violações de direitos, como o caso a ser exposto na 

sequência, necessitando, portanto da intervenção estatal e da 

sociedade/comunidade para assegurar a Pessoa Idosa um ambiente protetivo. 

Para tanto o as autoras supracitadas mencionam que o  envelhecimento pode 

ser compreendido como uma um elo entre as capacidades do sujeito e os 

recursos disponíveis e accessíveis no meio em que encontra-se inserido e, 

diante disto a privação de acesso a bens e serviços que sejam essências para 

uma viva digna, poderá tornar o indivíduo ainda mais vulnerável a sofrer 

violações de direitos.  

Em consonância ao exposto acima, os Artigos 2º e 3º do Estatuto do 

Idoso (2003) pontua que a Pessoa Idosa goza de todos os direitos 

fundamentais e que compete ao Estado, à família, a comunidade e a sociedade 

assegurar que tais direitos sejam garantidos, provendo todas as formas e 

facilidades que permitam a esse público acessar e vivenciar de maneira plena 

tais direitos. 

 

3.  ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA: o acompanhamento do caso Marx 

 No cotidiano profissional do CREAS, diariamente, a Equipe Técnica que 

atende a Pessoa Idosa e suas Famílias recebe denúncias da comunidade, 

familiares e até mesmo da vítima, bem como encaminhamentos da Rede de 

Atendimento e Proteção de demandas inerentes a violação de direitos. Após 
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 O Estatuto do Idoso (2003) prevê que “Art. 8º O envelhecimento é um direito personalíssimo e 

a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente. Art. 9º É 

obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 

dignidade”. 

 



 

receber a demanda a Equipe inicia o acompanhamento do caso, existem 

situações em que a intervenção da Equipe ocorre em curto espaço temporal, 

porém também se tem ocorrências em que o acompanhamento no âmbito do 

CREAS necessita ser mais duradouro e, ás vezes, faz-se necessário o 

encaminhamento para outras instâncias, por exemplo, Ministério Público. Tais 

ações visam assegurar a proteção a Pessoa Idosa e rompimento do ciclo de 

violência o mais breve possível, com o intuito de salvaguardar os direitos que 

lhes são inerentes, para que esse público tenha maior qualidade de vida e 

segurança de acolhida, sobrevivência e convivência familiar e comunitária. 

(PNAS, 2004). 

Dentro deste contexto de atuação profissional, será relatado o caso do 

Senhor Marx10, o qual foi acompanhado no CREAS entre os anos de 

2017/2018. O Idoso chegou para a Equipe através de denúncia de familiares, a 

qual informava que Marx vivia sozinho, possuía dificuldade de locomoção – em 

razão de um acidente nos pés -, usuário abusivo de bebida alcoólica, 

residência localizada no interior de uma propriedade com mata, em condições 

precárias de habitabilidade, além disso, apesar de ser beneficiário do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) não conseguia seque alimentar-se de maneira 

digna, uma vez que devido a sua dependência alcoólica o dinheiro era revertido 

para a aquisição de bebidas e/ou justamente por estar embriagado 

cotidianamente, era vítima de exploração financeira por moradores da 

comunidade, comerciantes. A família manifestava interesse em cuidar do Idoso 

de imediato, alegando que no futuro não se responsabilizariam por ele.  

Assim sendo, a Equipe realizou visita domiciliar ao Idoso e iniciou o 

acompanhamento do caso. Durante os atendimentos no domicílio de Marx, foi 

possível verificar a situação precária em que o Idoso vivia, identificar suas 

demandas de saúde, sua vulnerabilidade em relação a terceiros, por residir 

sozinho e fazer uso de bebia alcóolica, mas, em especial, foi possível realizar a 

escuta qualificada da história de vida de Marx – seus desejos, sonhos, 

frustrações, sua fragilidade e/ou até rompimento dos vínculos familiares – e, 

seu posicionamento sempre contrário em conviver com sua família, leia-se ser 
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 Nome fictício para descrição do caso.  



 

assistido diretamente por esta, bem como, em hipótese alguma cogitava a 

possibilidade de deixar a sua Comunidade e vizinhos11.  

Salienta-se que a Equipe levou um significativo tempo para construir 

com Marx uma relação de confiança, foram inúmeras tentativas frustradas de 

intervenções – não aceitação por parte do Idoso da presença da Equipe em 

sua casa, situações em que ele foi encontrado alcoolizado -, contudo, após a 

presença regular da Equipe no domicílio Marx passou a entender o real papel 

do Serviço na sua vida.  

Com o auxílio do Idoso, realizou-se contato com amigos dele – vizinhos 

da Comunidade12 -, que eram de sua confiança e que manifestavam o desejo 

de cuidar dele. Marx vivia em um espaço cedido por um “velho conhecido” (sic), 

na sua juventude trabalhou para esse amigo e, então passou a morar em um 

espaço cedido na propriedade deste. O Idoso sempre relatava para a Equipe, 

como possuía um laço afetivo e de confiança com o vizinho Engels, logo 

almejava que este se responsabilizasse por ele e verbalizava “minha família 

não quero, querem meu dinheiro, não vou morar na cidade, gosto daqui” (sic).  

Deste modo, a Equipe realizou atendimentos para Engels e, 

considerando o desejo de Marx, após algumas intervenções, o vizinho 

supracitado assumiu a função de assisti-lo, em tudo quanto se fizesse 

necessário. A Equipe monitorou os primeiros meses da atuação de Engels para 

com a proteção e cuidado do Idoso e por considerar que Marx estava 

recebendo todos os cuidados necessários, mesmo o Cuidador residindo em 

outro endereço efetivou em 2018 o desligamento do caso junto ao CREAS. 

Pois, a violação de direitos havia sido superada.  

                                                           
11 “O local, a comunidade, a família, por nos serem próximos, tendem a representar segurança 

e proteção em um mundo aparentemente instável, de proporções globais etc. Uma vez 

estruturados com base em harmonia e solidariedade, seriam espaços de abrigo e amparo [...]” 

(PERUZZO e VOLPATO, 2009, P. 140) 

12 Tönnies (1995, 239, apud, PERUZZO e VOLPATO, 2009, P. 141) “considera que as 

características da comunidade podem estar relacionadas a três gêneros de comunidades: a) 

parentesco; b) vizinhança e c) amizade. O parentesco relaciona-se aos laços de sangue e à vida 

comum em uma mesma casa, mas podem não se limitar a proximidade física. [...]. A vizinhança 

caracteriza-se pela vida em comum entre pessoas próximas da qual nasce um sentimento 

mútuo de confiança, de favores etc. [...] A amizade está ligada aos laços criados nas condições 

de trabalho ou modo de pensar”.  



 

Uma vez que Marx estava sendo assistido por alguém da sua confiança, 

começou a aceitar a possibilidade de realizar um tratamento para o alcoolismo 

– nesta época, já tinha reduzido o uso significativamente – e o Cuidador estava 

conseguindo garantir ao Idoso qualidade de vida – aquisição de alimentos, 

medicamentos, traçando estratégias de edificação de uma nova moradia, entre 

outras questões -. Ressalta-se que no presente ano a Equipe realizou visita 

domiciliar ao Idoso e verificou que suas condições de moradia alteraram-se 

positivamente, atualmente possui fácil acesso a sua residência – aceitou 

mudar-se mais próximo da estrada principal da Comunidade em que vive -, não 

tem apenas o espaço (terreno) cedido por um amigo, uma vez que com o 

auxílio do seu Cuidador Engels conseguiu regularizar a documentação do local 

que habita. Observa-se que Marx, a seu modo, está conseguindo conduzir sua 

vida de maneira digna e no local que escolheu para viver.   

Compreendendo que manter a autonomia e a independência são 

condições imprescindíveis para a qualidade de vida do idoso, já que lhe 

permite concretizar suas atividades cotidianas sem depender diretamente de 

outra pessoa, o que também lhe assegura sua capacidade de decisão – 

lembrando que a autonomia da pessoa idosa precisa ser avaliada, conforme 

seu grau de compreensão das situações do dia a dia e sua capacidade direta 

na execução das tarefas e responsabilidades cotidianas, sem esquecer de 

considerar o ambiente em que está inserido -. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na atual conjuntura é impossível não consideramos a Pessoa Idosa 

como sendo uma parte importante na dinâmica social. Logicamente ainda faz-

se necessário rompermos com estigmas de que o envelhecimento torna os 

sujeitos improdutíveis e frágeis, precisamos avançar no processo de 

empoderamento da Pessoa Idosa, entendendo esse indivíduo como 

protagonista da legislação e das políticas públicas que asseguram seus diretos 

e uma qualidade de vida digna.  

É sabido que os familiares precisam estar sempre em contato com o(a) 

idoso(a) reforçando os vínculos afetivos e lhes prestando os cuidados 

necessários, porém também é preciso compreender os desejos desse mesmo 



 

sujeito em viver com a sua comunidade de vizinhos e amigos, respeitando a 

autonomia de decisão dessa parcela populacional e, o caso Marx nos leva a 

pensarmos de maneira efetiva nossa atuação profissional, no que diz respeito a 

validação da autonomia e poder decisório dos usuários dos Serviços, 

Programas e Projetos nos quais atuamos. 

Destarte, como descrito anteriormente o processo de envelhecimento, 

nos últimos anos, deixou de ser uma projeção em longo prazo e passou a ser 

uma demanda cada dia mais presente em nossas vidas e aqui, em especial, 

chamamos a atenção ao tema atrelado ao nosso fazer profissional, desta 

forma, cabe ao profissional de Serviço Social em consonância com a sua 

Equipe de trabalho, desenvolver estratégias e mecanismos de intervenção que 

visem estimular a autoestima do idoso, respeitar a sua autonomia, garantir 

seus direitos junto ao Estado via políticas públicas, salvaguardando e 

efetivando o acesso desses indivíduos e suas famílias aos direitos, para que 

não ocorram violências.  

Salienta-se que uma vez acontecendo tal demanda (violação de 

direitos), que esses sujeitos ao serem inseridos no rol de atendimentos e quiçá 

acompanhamento no CREAS, recebam uma resposta de maneira efetiva a 

superação das situações e carências que impõem direta ou indiretamente a 

Pessoa Idosa vivenciar privações de direitos, tornando seu cotidiano familiar 

e/ou comunitário permeado por violações. Logo a atuação no âmbito do 

CREAS precisa representar um espaço de acolhida e proteção a esse público, 

entendendo o CREAS como um Serviço que poderá articular toda a Rede de 

Proteção e Atendimento, para que a demanda possa ser atendida de maneira 

plena, possibilitando que os direitos fundamentais sejam de fato acessados por 

essa população.  
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