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RESUMO 
Esse artigo é fruto da vivência de um projeto interventivo com idosos 
realizado pela categoria de Serviço Social da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Universidade 
Estadual do Piauí que objetivou propiciar, a esse público, ações que 
promovessem conhecimento acerca da rede socioassistencial e de 
atenção em saúde. O projeto concretizou-se com dois grupos de idosos 
do bairro Santa Maria da Codipi em Teresina. Com sua realização foi 
perceptível que esse segmento ainda está pouco esclarecido acerca dos 
seus direitos básicos. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa 
com aplicação de questionários, visando conhecer a realidade dos 
participantes. Mediante as ações e os resultados, evidenciou-se a 
necessidade de potencializar maior autonomia e participação dos idosos 
sobre seus direitos, garantias e serviços de proteção. 
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ABSTRACT 

This article is the result of the experience of an interventional project 
with the elderly carried out by the Social Service category of the 
Multiprofessional Residency in Family and Community Health at the 
State University of Piauí, which aimed to provide this public with actions 
that promote knowledge about the social assistance network and health 
care. The project was carried out with two groups of elderly people from 
the Santa Maria da Codipi neighborhood in Teresina. With its realization 
it was noticeable that this segment is still unclear about their basic 
rights. Therefore, a qualitative research was carried out with the 
application of questionnaires, aiming to know the reality of the 
participants. Through the actions and results, the need to enhance 
greater autonomy and participation of the elderly regarding their rights, 
guarantees and protection services became evident. 

 
Keywords: Aging. Elderly. Citizenship. Health. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, como também em outros países, o processo de envelhecimento é um 

fenômeno que está relacionado à diminuição nas taxas de fecundidade e de natalidade, a 

melhoria nas condições de acesso aos serviços de saúde por parte da população em geral e 

também aos significativos progressos da medicina curativa e preventiva, colaborando para a 

queda da mortalidade (BARRETO, 2005).  

Conjuntamente com o processo de envelhecimento surgem também às fragilidades 

comuns à idade, dessa forma a probabilidade de se adquirir uma doença é bem maior, por isso 

muitos idosos acabam necessitando nessa fase da vida dos cuidados dos seus familiares. Esses 

cuidados com a pessoa idosa, até pouco tempo, constituíam-se em uma responsabilidade 

somente da família. Entretanto, com o constante crescimento demográfico da população idosa, 

para atender demandas desse segmento populacional, tornou-se imprescindível a participação 

do Estado para assegurar esse cuidado, por meio da elaboração e a execução de políticas e 

programas que promovam um envelhecimento digno e que contemplem os direitos, as 

necessidades, as preferências e a capacidade dos idosos (BRASIL, 2005). 

Na perspectiva de reconhecer a importância da pessoa idosa e garantir a sua cidadania, 

pode-se dizer que vários foram os avanços conquistados para e pelos idosos a partir da 

regulamentação da Carta Magna de 1988. São estas: a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, 

Lei nº 8.742/93) que regulamenta os direitos dos idosos assegurados na CF/88; a Política 

Nacional do Idoso (PNI, Lei nº 8.842/94), o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), a Política 
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Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528/2006), entre outras conquistas que 

reconhecem o idoso como possuidor de direitos, definindo princípios e diretrizes que 

asseguram as condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade.  

Registra-se que com essas políticas direcionadas ao segmento de idosos e sua 

consolidação no meio social, passou-se a constituir-se obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos dos 

idosos, tratando-se de uma responsabilidade compartilhada. 

No entanto, a aplicação das atuais medidas públicas de proteção a pessoa idosa nos 

serviços públicos são questionáveis enquanto respostas preventivas, resolutivas e eficazes. 

Nota-se que 

 

[...] ainda existe um abismo entre a lei e a realidade dos idosos no Brasil, considerando 
que a sociedade só será ética quando reconhecer o potencial destes seus membros, 
quando lutar para que o direito os reconheça como cidadãos e, finalmente, quando 
todos eles tiverem sua cidadania reconhecida e garantida. (ANDRADE et al., 2013, não 
paginado).  

 

Portanto, para a efetivação dessas políticas é necessária mais participação social frente 

ao controle social, fiscalização dos serviços oferecidos e munir os idosos dessas informações 

para melhor concretização destas. 

Tendo por respaldo esse contexto e na vivência, pela categoria de Serviço Social, dos 

territórios das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Cristo Rei e do Monte Castelo do município 

de Teresina-PI, que relativamente possuem uma população idosa, além das frequentes 

atividades realizadas pelas categorias profissionais do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (PRMSFC) em parceria com o Centro 

Social Pedro Arrupe5 (CSPA), as pesquisadoras sentiram-se instigadas e despertaram diferentes 

questionamentos do quão esse segmento possivelmente estaria a par dos seus direitos, 

garantias e serviços de proteção, gerando os seguintes desdobramentos norteadores: Quão 

autônomos estariam esse público? Teriam eles conhecimento de todos os serviços de 

proteção? Quão os idosos exercem a sua autonomia? Os idosos têm conhecimento de fato 

 
5O Centro Social Padre Arrupe foi fundado em 1966 e se trata de uma associação civil sem fins lucrativos, tendo 
sido incorporado no ano de 2018 pela Associação Antônio Vieira (ASAV), onde são desenvolvidas um conjunto de 
ações voltadas para pessoa idosa através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV).  
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sobre a rede social e de saúde? Diante destas inquietações, construiu-se o projeto de 

intervenção “Ativando a cidadania: A (des)proteção para idosos (s) em Teresina-PI”.  

Com o atual panorama de pandemia da Covid-19, o projeto deteve-se a ser aplicado 

apenas em uma comunidade do município de Teresina, localizada no bairro Santa Maria da 

Codipi com especificamente dois grupos: Grupo Vida e Fé (GVF) e Casa da Sopa. Por meio deste 

projeto, foi ofertado aos idosos partícipes - informações consistentes sobre o eventual 

oferecimento de serviços da rede socioassistencial e de saúde, atividades capazes de fornecer 

o conhecimento sobre as políticas de proteção social, com o intuito de provocar a participação 

destes em espaços de controle social, sensibilizando assim as instituições e a sociedade em 

geral para que reconheçam a importância da efetivação dos serviços de proteção à pessoa 

idosa, visto que esse contingente populacional tem crescido substancialmente em nosso país e, 

principalmente no Estado do Piauí e na cidade de Teresina, lócus empírico da intervenção 

realizada. 

O projeto nasceu como fruto de uma percepção das Assistentes Sociais residentes do 

PRMSFC de que é de fundamental importância que para além de construção de políticas, possa 

se trabalhar a autonomia e participação de idosos para que seja possível uma maior efetividade 

na promoção e na luta dos direitos desse público.  

Desta feita, e tendo por referência a execução desse projeto com os idosos é que se 

construiu esse artigo, objetivando retratar os produtos obtidos com tal execução e por meio de 

abordagem teórico-metodológica e científica assinalar as questões que envolvem os idosos de 

modo a pontuar elementos sociais e de saúde em relação aos aspectos de cidadania que o 

circundam. 

 

2 ASPECTOS INTERVENTIVOS E METODOLÓGICOS 

 

A operacionalização metodológica se deu entre os meses de abril a outubro de 2021 e 

iniciou-se por meio da parceria com a escola Marista Champagnat, instituição educacional 

filantrópica localizada no bairro Santa Maria da Codipi na zona norte de Teresina, na qual as 

residentes estagiaram durante todo o decurso da residência multiprofissional. Inicialmente, 

apresentou-se o projeto supracitado e seus objetivos para os profissionais da referida 
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instituição que perceberam a relevância de tais atividades e incentivaram que houvesse sua 

propagação com as demais lideranças da região.  

Por essa razão, o projeto foi apresentado em uma reunião com as lideranças do bairro, 

representantes de grupos específicos que alcançam idosos, a saber: Associação de Moradores, 

Casa da Sopa, Grupo Vida e Fé, Congregação de Irmãs Jesuítas, entre outros. Essa reunião tratou 

de um momento de sensibilização das lideranças para auxiliarem no processo de divulgação do 

projeto para as pessoas idosas daquela região, tendo em vista que essas instituições já possuem 

contato com o público-alvo.  

Após a sensibilização duas entidades presentes na reunião demonstraram interesse em 

participar do projeto, pois muitos idosos participam das atividades rotineiras que ofertam, 

sendo elas: a Casa da Sopa e o Grupo Vida e Fé. 

Após ter formado uma aliança com essas duas entidades supracitadas, estabeleceu-se 

que essas ficariam responsáveis por convidar os idosos e por ceder o espaço para a realização 

das atividades do projeto interventivo proposto. O projeto efetivou-se através de duas ações 

(uma com cada grupo), sendo importante ressaltar que estas ocorreram de forma replicada, 

pois a mesma ação ofertada para o GVF foi repassada para os idosos da Casa da Sopa, 

possibilitando que ambos tivessem oportunidades e experiências semelhantes.  

Na primeira ação apresentou-se o projeto mais detalhadamente aos idosos e foram 

trabalhados elementos importantes sobre as atividades que seriam desenvolvidas e o Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido, que visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 

aos participantes da pesquisa.  

Cabe ressaltar que os grupos de idosos reunidos para participar da execução do projeto 

já estavam vacinados contra a Covid-19, além disso, todas as medidas de cuidado e precaução 

bem como os protocolos indicados e orientados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

Ministério da Saúde foram cumpridos. 

Após os esclarecimentos, e a leitura do termo conjuntamente com os idosos presentes, 

estes poderiam optar por assinar ou não o TCLE. Posteriormente a esse momento, para os 

idosos que aceitaram participar do projeto mediante assinatura do termo, aplicou-se um 

questionário na modalidade grupo focal. De acordo com Ribeiro et al. (2021), a utilização do 

grupo focal na área da saúde é recente e surgem nas publicações como uma técnica de pesquisa 

qualitativa. Para o mesmo autor, o principal objeto dessa técnica consiste na interação entre os 
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participantes e os pesquisadores na coleta de dados, a partir da discussão em tópicos 

específicos e diretivos. 

Destaca-se que os questionários aplicados buscaram compreender como está o acesso 

destes na rede de serviços assistenciais, nos serviços de saúde, e se recebem auxílios ou 

benefícios, entre outros temas. O questionário constituiu-se peça fundamental, pois por seu 

intermédio foi possível planejar as demais ações e reconhecer quais são as potencialidades e 

privações desses idosos. Após a saturação das respostas, ou seja, o momento no qual a coleta 

de novos dados não traria mais esclarecimentos para o objeto estudado, foram escolhidos quais 

temas mais se destacaram, em que a partir daí se iniciou a elaboração das demais atividades 

socioeducativas (MINAYO, 2017). 

A principal ação do projeto almejou trabalhar com os idosos componentes básicos da 

rede socioassistencial e da saúde, além de criar uma reflexão sobre a importância desses 

serviços, legislações, políticas, entre outras para nossa sociedade, utilizando-se, para tanto, de 

metodologias ativas e lúdicas, detalhadas a seguir. A primeira metodologia para instigar o senso 

crítico e a participação dos idosos na ação foi à utilização de uma pergunta disparadora: O que 

é necessário para o bom convívio em comunidade? Muitos idosos citaram a importância da 

família, saúde, paz, amor e as mediadoras indagaram sobre a importância das informações, 

serviços, instituições. E apesar de não terem os citados inicialmente, todos reconheceram que 

estes eram fundamentais para regular uma boa convivência em sociedade.  

A partir dessa pequena pergunta disparadora foi possível levar as pessoas idosas 

participantes da ação a reconhecer os componentes presentes na sociedade em uma visão 

macro, percebendo a relevância desses serviços. Partindo desse pressuposto inicial utilizou-se 

a segunda metodologia ativa denominada “Mapa dos Direitos”, tal recurso consistiu em 

apresentar as principais instituições e serviços da rede, e foram eles: Delegacia do Idoso, Disque 

100, Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), Centro de Referência 

em Assistência Social (CRAS), Conselho Municipal do Idoso, Unidade Básica de Saúde (UBS), 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospitais de Teresina, Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPSs), entre outros.  

Para finalização da ação foi entregue para os idosos um folder contendo o nome dos 

serviços apresentados no mapa dos direitos, uma explicação sucinta de cada serviço, endereço, 

contato telefônico, e horário de funcionamento. Sendo uma forma de garantir que aqueles 
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conhecimentos perdurassem na vida do idoso e pudessem ser até mesmo propagado por eles 

para outras pessoas. Aponta-se que mediante a intervenção com os idosos, a avaliação foi 

realizada de forma qualitativa, considerando a subjetividade dos grupos, oportunidade em que 

foram extraídas as percepções destes sobre a importância e contribuição da ação no que 

concerne a promoção de maior autonomia sobre seus direitos, garantias e serviços de proteção. 

Tendo por respaldo as dimensões teórico metodológicas bem como a operacionalização 

do projeto e compreendendo a necessidade de ampliar os olhares e a criticidade mediante ao 

que foi coletado durante sua execução é que no tópico a seguir será realizado um 

aprofundamento por meio da análise dos dados, levando em consideração as respostas nos 

questionários e outros aspectos que foram evidenciados nesse processo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a análise dos dados, a partir dos questionários e das metodologias ativas adotadas 

na execução do projeto, as pesquisadoras tomaram por base o método crítico dialético de Marx 

e levantaram as seguintes categorias empíricas: Condicionantes subjetivos dos idosos e 

aspectos em relação a cidadania; Acessibilidade e conhecimento dos serviços/rede de 

proteção. 

Ressalta-se que a formação de tais categorias se concretizou após a seleção do material, 

resultando num processo de codificação quanti-qualitativa, apontado pelo quadro, sendo 

interpretado em articulação com o referencial teórico adotado a partir da revisão intencional 

de literatura acerca do tema, com a perspectiva de dar base para o estudo das categorias 

analíticas do trabalho em questão. 

 

Quadro 1 – Codificação quanti-qualitativa levantada pelos questionários com os grupos de idosos pesquisados 
como produto das ações do projeto (2021) 

Grupos 

Pesquisados 
Categorias empíricas e variáveis Número absoluto 

Porcentagem 

(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Condicionantes subjetivos dos idosos e aspectos 
em relação a cidadania 

  

-Turno de mais tempo livre; 

Manhã – 2 
Tarde – 13 
 
Não sei ou 
prefiro não 
opinar – 9 

8,33% 
54,1% 
 
37,5% 
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Casa da Sopa e 
Grupo Vida e Fé 

-Toma alguma medicação; 
Sim – 15 
Não – 9 
 

62,5% 
37,5% 
 

-Tem algum problema de saúde; 

Sim – 13 
Não – 3 
 
Não sei ou 
prefiro não 
opinar – 8 

54,1% 
12,5% 
 
33,3% 

-Possui algum vício; 

 
Sim – 0 
Não – 24 
 

 
0% 
100% 
 

-Faz acompanhamento pela UBS; 
Sim – 21 
Não – 3 
 

87,5% 
12,5% 
 

-É aposentado; 
Sim – 16 
Não – 8 
 

66,6% 
33,3% 
 

-Recebe algum benefício; 

Sim – 4 
Não – 7 
 
Não sei ou 
prefiro não 
opinar – 13 

16,6% 
29,1% 
 
54,1% 

-Passou por situação que violou os seus direitos ou 
que se sentiu lesado; 

 
Sim – 4 
Não – 14 
 
Não sei ou 
prefiro não 
opinar – 6 

 
16,6% 
58,3% 
 
25% 

*Acessibilidade e conhecimento dos serviços/rede 
de proteção 

 
 
 

 
 
 

-Tem e/ou conhece o passe livre para ônibus; 
 
Sim – 15 
Não – 9  

 
62,5% 
37,5% 

-Participa de alguma associação de moradores; 
 
Sim – 24 
Não – 0 

 
100% 
0% 

-Conhece e/ou já utilizou o Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS); 

 
Sim – 17 
Não – 7 

 
70,8% 
29,1% 

-Conhece e/ou já utilizou o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS); 

 
Sim – 0 
Não – 24 
 

 
0% 
100% 
 

-Conhece e/ou já utilizou o Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS); 

 
Sim – 1 
Não – 23 

 
4,1% 
95,8% 

-Conhece e/ou já utilizou o Hospital do Município; 

 
Sim – 23 
Não – 0  
 

 
95,8% 
0% 
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Não sei ou 
prefiro não 
opinar – 1 

4,1% 

-Conhece e/ou já utilizou outro serviço de saúde do 
seu município; 

 
Sim – 0 
Não – 24 
 

 
0% 
100% 
 

-Conhece e/ou já precisou acionar a Delegacia do 
Idoso; 

 
Sim – 9  
Não – 15 

 
37,5% 
62,5% 
 

-Conhece e/ou já precisou acionar a Defensoria 
Pública; 

 
Sim – 8 
Não – 16 

 
33,3% 
66,6% 
 

-Conhece e/ou já precisou acionar o Ministério 
Público; 

 
Sim – 24 
Não – 0  

 
100% 
0% 

-Conhece e/ou já precisou acionar o Programa de 
Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). 

 
Sim – 24 
Não – 0  

 
100% 
0% 

Fonte: Sistematização das autoras a partir da aplicação dos questionários (2021) 

 

 Tal codificação, aponta duas categorias empíricas principais edificadas pelas 

pesquisadoras a partir do questionário aplicado com os idosos. Na categoria intitulada 

“Condicionantes subjetivos dos idosos e aspectos em relação a cidadania”, os pontos principais 

que foram investigados se referem as questões de saúde e vida social, elementos que foram 

inseridos no questionário pelo fato das pesquisadoras compreenderem que tais aspectos 

impactam na autonomia e participação desses idosos. No tocante as questões de saúde, 54,1% 

do total de idosos alegaram ter problemas de saúde, prevalecendo dentre eles a hipertensão e 

a diabetes, nenhum idoso relatou possuir vícios, e, 62,5% afirmaram fazer uso de medicações 

contínuas e por esse motivo 87,5%, a expressiva maioria do quantitativo total, faz 

acompanhamento pela Unidade Básica de Saúde (UBS), por considerar essencial e relevante 

para a manutenção da saúde. Esses indicativos demonstraram, para além dos quantitativos, 

que os idosos tem buscado exercer os “cuidados” à saúde, utilizando, como principal 

alternativa, de um serviço de referência da rede territorial, observado pela garantia de direito 

que produz.  

 Ademais, no quesito que considerou as questões de vida social dos idosos, as 

pesquisadoras focaram nos aspectos relacionados a disponibilidade de tempo, a garantia de 
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direitos e/ou violação destes. Os questionários aplicados apontaram que 66,6% dos idosos são 

aposentados e 16,6% recebem algum benefício, demonstrando a necessidade de maior 

investimento do poder público para atender as necessidades desse segmento, visto que a falta 

de renda é um dos fatores impeditivos ao acesso a cidadania. 

 Além disso, cabe ressaltar que no processo de coleta de assinaturas para o TCLE, muitos 

idosos demonstraram receio de realizar o preenchimento, mesmo após todas as explicações 

das pesquisadoras acerca da finalidade do projeto, pois relataram ter sofrido em determinadas 

situações da vida, alguns golpes. Porém, ao responderem o questionário apenas 16,6% 

alegaram já ter passado por situação de violação de direitos e um quantitativo que chamou 

atenção foram os 25% que optaram em não opinar, pois possivelmente são idosos que também 

passaram por situação de violação e que, por não sentirem-se “seguros” para divulgar tal fato, 

deram preferência em não opinar. 

 Vale mencionar que, tal questão, produziu alerta nas pesquisadoras, apontando o quão 

ainda se faz presente à situação de violação de direitos no cotidiano desses idosos, mostrando-

se imperativo o emprego do maior número de artifícios protetivos a esse público. Por essa 

razão, deu-se ênfase no momento da execução do projeto da explicitação dos serviços para 

assegurar os direitos violados e as pesquisadoras também se colocaram a disposição para 

atender individualmente as demandas, estimulando que estes buscassem apoio.  

 Quando questionados sobre seu tempo livre, 54,1% dos idosos relataram dispor de mais 

tempo no turno vespertino, dado que ainda demonstra o quão a ideia dos papéis sociais se 

encontra em voga. Pelo fato da participação de idosos nas ações ter sido majoritariamente 

feminina, foi possível perceber que o lugar das mulheres na organização social permanece na 

esteira do reforço dos papéis tradicionais de cuidado, do ser dona-de-casa e produzir suas 

atividades nos horários estabelecidos à satisfação das necessidades familiares, pois as idosas 

participantes alegaram que pela manhã estão exercendo os cuidados da casa. 

 Uma das questões norteadoras originárias da pesquisa e que circundaram as ações do 

projeto, referiu-se a autonomia e participação dos idosos enquanto cidadãos de direitos. De 

acordo com Alvino (2015), na velhice, a autonomia pessoal tem grande relevância, quando 

consideradas as necessidades de reorientação no processo de envelhecimento. Estar engajado 

em relações significativas, participar da vida, dispensando a necessidade de cuidado, realça o 

aspecto de autonomia visado pelos idosos. 
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 Desta feita, compreendendo que o estudo buscou, através da aplicabilidade do projeto, 

contribuir com o processo de autonomia e participação dos idosos a partir da promoção de 

conhecimento sobre seus direitos e garantias de proteção e tendo por base a outra categoria 

empírica nomeada de “Acessibilidade e conhecimento dos serviços/rede de proteção”, alguns 

desses elementos refletiram diretamente nas questões de cidadania.  

 Quando questionados acerca do conhecimento e acesso aos serviços da rede, os idosos 

apontaram ter ciência da existência das instituições: 70,8% afirmaram conhecer o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS); 95,8% relataram conhecer e/ou já ter utilizado dos 

serviços de hospitais; 100% apontaram conhecer e/ou já ter necessitado acionar o Ministério 

Público bem como o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Porém, desse 

quantitativo muitos relataram não saber o objetivo dos serviços e nem como acessá-los, ponto 

que demonstra a relevância das ações efetivadas pelo projeto e alerta para a necessidade de 

que mais ações dessa dimensão devem ser realizadas com fins de propiciar e gerar maior 

autonomia e participação aos idosos. 

 Além disso, dos dados coletados, alguns se destacaram por apontar a ausência de 

conhecimento e de utilização dos serviços por uma parcela dos idosos. A quantidade totalitária 

de idosos (100%) alegou não ter conhecimento e/ou ter utilizado o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), 95,8% referiram-se não conhecer o Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e 66,6% afirmaram não ter utilizado e/ou ter conhecimento da 

Defensoria Pública. Sobre a delegacia do idoso 37,5% dos participantes alegaram conhecer e, 

62,5% apontaram não conhecer, sendo que desses quantitativos, nenhum idoso afirmou ter 

necessitado acionar o serviço. As referências numéricas expressam as lacunas ainda existentes 

em relação ao conhecimento por parte dos idosos sobre tais serviços, sinalizando a necessidade 

para o poder público em proporcionar maiores garantias de acesso às informações, 

contribuindo, assim, para amplitude cidadã desse segmento. 

 Quanto ao passe livre, 62,5% do total de idosos relataram ter acesso e expressaram sua 

importância enquanto direito efetivo de ir e vir. Contudo, alguns idosos apontaram também a 

dificuldade de acessar o transporte público, devido, muitas vezes, serem desrespeitados e não 

terem êxito em usufruir desse direito. 

 Ademais, 100% dos idosos estão vinculados a associações de moradores, ponto 

observado como de representação significativa, haja vista que demonstra suas iniciativas de 
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integração e de socialização por meio do controle social e de, até possivelmente, lutar através 

da participação em Conferências, Encontros e Fóruns por mais políticas públicas de atenção ao 

idoso. 

 As informações construídas, como produto das categorias empíricas levantadas, foram 

relevantes à medida que apontaram direcionamentos sobre o quão autônomos os idosos 

estariam e como exercem sua autonomia mediante o conhecimento que dispõem da rede de 

proteção voltadas para o atendimento de suas demandas. Sendo assim, analiticamente, foi 

possível observar que os idosos, por mais conhecimento que detenham sobre seus direitos e os 

serviços de base que podem acessar, ainda necessitam ampliar a compreensão sobre tais 

aspectos com vistas a garantir um exercício mais digno de cidadania. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O envelhecimento é um processo inelutável caracterizado por um conjunto complexo 

de fatores fisiológicos, psicológicos e sociais, específicos para cada indivíduo. Por ser inevitável, 

torna-se fundamental para as(os) Assistentes Sociais assegurar para essa população ações que 

prezem pelo respeito, dignidade, autonomia, participação, protagonismo, desenvolvimento 

pessoal, participação na política e noutras atividades. Levando em consideração que o Serviço 

Social tem como objetivo intervir na realidade social, melhorando as condições de vida dos 

indivíduos e grupos, capacitando-os para a mudança social, de modo a aumentar o seu bem-

estar (CARVALHO, 2012). 

 Ademais, conforme afirma Cordeiro et. al. (2014), no decorrer do processo de 

envelhecimento as pessoas idosas podem, em alguns casos, desconhecer sobre seus direitos 

e/ou perder a capacidade de desempenhar atividades básicas do cotidiano o que compromete 

sua independência. Por essa razão, desenvolver ações que alimentem a autonomia e 

participação desse segmento, tornam-se instrumentos importantes para que esse público atue 

no papel de protagonista no processo de luta e garantia dos seus direitos fundamentais. 

 O projeto interventivo realizado pela categoria de Serviço Social do PRMSFC se 

consolidou como uma dessas ações, objetivando propiciar atividades que promovessem 

conhecimento acerca da rede socioassistencial e de atenção em saúde para os idosos. Com a 

execução do projeto foi possível observar e construir pelo levantamento de dados, quem são 
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esses idosos, o perfil que ocupam na esteira social e os condicionantes que contribuem e/ou 

influenciam nos aspectos que circundam a efetiva cidadania desses sujeitos. 

 Evidenciou-se, com as ações, que potencializar conhecimentos para os idosos acerca das 

garantias de direitos e serviços de proteção é imperativo, haja vista a percepção de que muitos 

ainda desconhecem e/ou estão pouco esclarecidos acerca dos seus direitos e serviços básicos, 

mesmo diante de um cenário de avanço, do ponto de vista normativo, desses direitos. 

 Tal percepção foi gerada pelas propensões indicadas e presentes no perfil desse público: 

idosos com níveis de acesso fragilizados, seja pelo parco grau de instrução que detém ou seja 

pela baixa efetividade da rede que não propicia maior abrangência na assistência e 

acessibilidade a esses sujeitos que tanto necessitam usufruir e exercer dignamente sua 

cidadania. 

 Os dados também assinalaram que quantos aos serviços da rede, a maior parcela de 

idosos tem conhecimento da existência destes, porém pouco explicitaram sobre o real objetivo 

de cada um e como poderiam ser contemplados a partir do acesso.  

 Dito isso, observou-se que se faz mister pensar em ferramentas produtivas que 

permeiem a realidade dos idosos e que, sobretudo, proporcionem, a partir da aproximação 

dessa realidade, o atendimento de suas necessidades, sendo oportuno afirmar o quão se faz 

necessário que o poder público solidifique ações capazes de fortalecer a autonomia e 

participação desse público, pela via existencial de mais políticas públicas. 
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