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Resumo: Este trabalho se refere a uma pesquisa exploratória de abordagem quanti-
qualitativa, realizada com idosos atendidos no SCFVI e idosos atendidos nas ações do 
CRAS na cidade de Jahu.  Estabeleceu-se como objetivo analisar o perfil dos dois grupos de 
idosos e verificar se o perfil dos idosos do SCFVI é equivalente aos grupos prioritários 
previstos na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Os resultados apontam 
que os idosos do SCFVI comparados àqueles inseridos nas ações dos CRASs apresentam 
menos indicadores de prioridades, quando voltamos a análise para o quesito 
socioeconômico, sendo necessário estabelecer atendimento prioritário, ampliar e 
territorializar o SCFVI no município.  
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Abstract: This work refers to an exploratory study of a quantitative-qualitative approach, 
carried out with elderly people attending the SCFVI and the elderly attended in the actions of 
CRAS in the city of Jahu. The purpose of this study was to analyze the profile of the two 
elderly groups and to verify if the profile of elderly people in the SCFVI is equivalent to the 
priority groups foreseen in the National Typification of Social Assistance Services. The 
results show that the SCFVI elderly compared to those included in the CRAS actions have 
less priority indicators, when we return to the socioeconomic question, and it is necessary to 
establish a priority service, to expand and to territorialize the SCFV in the municipality. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos países desenvolvidos, o envelhecimento populacional ocorreu em um cenário 

socioeconômico favorável, o que possibilitou a expansão dos seus sistemas de proteção 

social. No entanto, essa realidade ocorreu de forma diversa nos países em 

desenvolvimento, especificamente, no Brasil, o acelerado processo de envelhecimento está 

ocorrendo em meio a uma conjuntura recessiva e a uma crise fiscal que dificultam a 

expansão do sistema de proteção social para todos os grupos etários e, em particular, para 

os idosos (IPEA, 2004). 

 

[...] no Brasil, a classe trabalhadora envelhecida de hoje não contou, como 
ocorreu em países do norte americano e europeus, com o necessário 
aparato do Estado para a sua reprodução, desde o nascimento, ou até 
mesmo antes dele, e agora experimenta a negação da satisfação de suas 
necessidades, principalmente na fase da vida demandante dos maiores 
gastos. (ARRUDA, PAIVA, 2014, p. 250). 

 

Tal contexto não permite que o envelhecimento seja entendido como uma conquista 

social no país, uma vez que na realidade brasileira o cenário é de um problema social, com 

inúmeros desafios para serem enfrentados pelas políticas públicas, principalmente para a 

área da seguridade social (saúde, previdência social e assistência social). 

 

(...) as condições materiais e objetivas do processo de envelhecimento da 
classe trabalhadora são desenvolvidas no caótico cenário marcado pelo 
desemprego estrutural, baixos salários, empregos temporários ou informais, 
contratos de trabalho precarizados, escassez ou ausência de diversos bens 
e serviços básicos. Ou seja, são as expressões de um fenômeno mais 
amplo, crivado nas sociedades capitalistas chamado de “Questão Social”, 
associadas às tensões da luta de classes, advindas das relações de 
produção e reprodução fundadas na sociedade moderna. (ARRUDA, 
PAIVA, 2014, p. 248). 
 

Considerando o processo de envelhecimento no Brasil e suas implicações na vida dos 

indivíduos, das famílas e da socidade, torna-se necessário o desenvolvimento de pesquisas 

que busquem conhecer a realidade dos velhos da classe trabahadora e suas demandas. 

Dessa forrma, a pesquisa relacionada ao presente tema ocorreu pela necessidade em 

compreender o atendimento da população idosa nos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para pessoas Idosas (SCFVI) após observarmos uma crescente 

demanda de idosos, atendidos em um dos CRAS do município de Jahu, com dificuldades de 

acesso ao SCFVI, mesmo havendo disponibilidade de vagas, sendo apontado como um dos 

obstáculos a distância geográfica. 

Outro fator que motivou a pesquisa foi a redução das ações socioeducativas voltadas 

para idosos, devido à escassez de recursos humanos.  Fatores que merecem atenção do 
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Serviço Social, seja na condição de profissionais e/ou pesquisadores. Considerando nosso 

compromisso ético e político com a classe trabalhadora se torna um dever atuar no sentido 

de frear/denunciar qualquer sinal de desmonte das politicas sociais, especialmente para um 

público que demanda atenção prioritária do Estado. 

O estudo teve como objetivo geral verificar se o perfil socioeconômico dos idosos 

inseridos no SCFVI era equivalente aos grupos prioritários previstos na Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais e como específicos analisar o perfil socioeconômico dos 

idosos inseridos no SCFVI e daqueles inseridos nas ações dos CRAS. 

Em relação ao problema levantado fizemos os seguintes questionamentos: Quem são 

os idosos inseridos no SCFVI e nas ações dos CRAS no município de Jahu? Como se dá o 

processo de inserção? O público prioritário definido pela Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais vem sendo atendido no SCFVI? 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 A população idosa no Brasil 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 

Brasil possui aproximamente 206 milhões de habitantes. Desse total, 12% são idosos, ou 

seja, 24 milhões de brasileiros.  Tal dado comprova que apesar do aumento de idosos, não 

podemos afirmar que o Brasil é um país de velhos, como muitos estudos tem apontado. 

Até o final dos anos 1970, a estrutura etária da população brasileira era 

predominantemente jovem, em decorrência dos níveis então elevados da fecundidade, a 

partir da década de 1980, inicia-se um estreitamento da base da pirâmide, com reduções 

significativas do número de crianças e adolescentes no total da população (IBGE, 2016). 

Com o processo de declínio da fecundidade atrelado a outros fatores o país vivenciou 

um acelerado processo de envelhecimento. Entre 2005 e 2015, a proporção de idosos de 60 

anos ou mais, na população do País, passou de 9,8% para 14,3% segundo dados do estudo 

“Síntese de Indicadores Sociais (SIS): uma análise das condições de vida da população 

brasileira 2016”. 

Uma pesquisa recente do IBGE (2016) aponta que entre 2010 e 2050, a previsão é 

que o grupo populacional de 60 anos ou mais de idade triplique em termos absolutos, 

passando de 19,6 milhões para 66,5 milhões. Para 2030, a estimativa é que o número de 

idosos superará o de crianças e adolescentes em cerca de 2,28 milhões, diferença que 

tenderá a aumentar para 34,6 milhões, em 2050. Neste ano os idosos já representarão 

29,4% contra 14,1% de crianças e adolescentes no total da população.  Em 2070, a 

expectativa é que a proporção da população idosa brasileira (acima de 35,0%) será, 

inclusive, superior ao indicador para o conjunto dos países desenvolvidos. 
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Os maiores percentuais de idosos são encontrados nas Regiões Sul e Sudeste, com 

15,9% e 15,6%, respectivamente, e o menor na Região Norte, com 10,1% da população 

composta por pessoas com 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2016). 

Diante desse contexto, se faz urgente a criação e/ou implementação de políticas que 

considerem as mudanças demográficas e atendam as reais  necessidades desses sujeitos.  

2.2. A Política Nacional de Assistência Social e o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para Idosos  

Sposat (2009) corrobora que a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

aprovada em 2004, compreende a pessoa idosa como sujeito de direitos.  Tal concepção 

resulta da Constituição Federal de 1988 que coloca a assistência social no campo da 

seguridade social, atribuindo ao Estado o dever de atender necessidades de proteção social 

para a população. 

Apontam-se a velhice e a pobreza, dentre outras vicissitudes, como 
indicadores que necessitam de formas Institucionalizadas de proteção, a 
partir de então asseguradas pela Política de Assistência Social, através das 
Proteções Sociais Básica e Especial, organizadas no Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS). (ARRUDA E PAIVA, P. 241). 
 

Nessa perspectiva é que se estabelecem os Serviços, definidos na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) por níveis de complexidade do SUAS.  O 

SCFVI se constitui como um Serviço de Proteção Social Básica (PSB), de natureza 

preventiva e proativa se fundamenta no desenvolvimento de potencialidades e aquisições de 

seus usuários e, assim, visa materializar uma das seguranças afiançadas pela assistência 

social: o convívio. Convívio este, para além do universo doméstico, da convivência familiar. 

A convivência comunitária e social abrange o espaço público, as relações com seu entorno 

social, com a comunidade em que vive, com os serviços públicos e privados, as praças, ou 

seja, o território como um todo. (BRASIL, 2012). 

Por se tratar de um Serviço no âmbito da PSB contempla a rede socioassistencial do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), principal equipamento nessa área, 

responsável pela gestão dos demais serviços e execução exclusiva do Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral a Família (PAIF), ao qual o SCFVI deve manter-se articulado. Dessa 

forma, o encaminhamento de pessoas idosas para a inserção em SCFVI deve ser realizado 

pelo CRAS.  

De acordo com o CENSO SUAS 2015, no Brasil o número de CRAS que possuía rede 

referenciada que executava o SCFVI é de 2.876 de um total de 8.155 CRAS, ou seja, 

apenas 35% dos CRAS, número considerado reduzido quando nos voltamos para a 

crescente demanda de idosos no país, demandando atenção da PSB. 
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Para o encaminhamento do idoso ao Serviço é necessário priorizar àqueles 

beneficiários do Beneficio de Prestação Continuada (BPC) e Programas de Transferência de 

Renda (PTR), idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e 

oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e 

disponibilidade indiquem a inclusão no serviço (BRASIL, 2009).  

A Tipificação aponta ainda que como impacto social esperado através do acesso ao 

SCFVI está previsto a melhoria da condição de sociabilidade de idosos e prevenção de 

situações de isolamento e de institucionalização, garantindo um processo de 

envelhecimento ativo saudável e autônomo. (BRASIL, 2009 p. 13). 

Cabe lembrar que a proteção ao idoso, apresentada pelo Serviço dificilmente será 

alcançada em um cenário de desmonte de políticas sociais. “Outros entraves da Política de 

Assistência Social são os parcos recursos investidos e a sua utilização enquanto 

instrumento político partidário, o que não permite à política avançar de ações pontuais, 

focais, descontinuadas, marcas da lógica capitalista. (ARRUDA e PAIVA, 2014, P.251). 

3. Metodologia e Cenário da pesquisa 

Quanto à tipologia optamos pela pesquisa exploratória, com abordagem quanti-

qualitativa, fundamentada na concepção teórico metodológica, dada pela razão dialética. 

Nessa perspectiva, temos o entedimento de que as condições de vida que os idosos  estão 

expostos são consequências do sistema economico vigente. “As expressões da “questão 

social” vivenciadas na velhice da classe trabalhadora, ou ainda, o contexto de negligência 

no qual é vitimizada não é um processo natural, tampouco casual”. (ARRUDA E PAIVA, P. 

7). 

A pesquisa envolvendo todos os serviços socioassistencias da PSB (4 CRAS e 01 

Centro de Convivência do Idoso), de execução direta, no municipio de Jahu, foi 

desenvolvida no primeiro triênio de 2017. Foram analisados dados dos Planos de Trabalho 

de cada CRAS e identificando se havia previsão da oferta de ações específicas para idosos. 

No que se refere ao CCI bucamos resgatar a história do referido serviço e identificar como 

se deu a implantação e a forma de acesso, desde o inicio.  

Utilizamos também registros do Sistema de Informação do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SISC) para a identificação dos idosos iseridos no SCFVI. 

Áqueles inseridos no PAIF, identificamos através de listas de frequencia de participação nas 

atividades mensais dos  dois CRASs que desenvolvem ações socioeducativas com idosos. 

Em seguida, pudemos identificar o perfil dos idosos atendidos, através de consulta aos 

dados do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o que nos possibilitou 

identificar a idade, gênero, renda familiar e per capita, fonte de renda e composição familiar.  
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A identificação de beneficiário do BPC e PTR- Bolsa Família foi possível através de 

consulta as listas de pagamento que são disponibilizadas aos CRASs, mensalmente. 

Os dados foram organizados em forma de tabela, elencando os dois grupos, idosos 

inseridos no CRAS e aqueles inseridos no SCFVI, permitindo uma análise comparativa do 

perfil do público de cada Serviço. Esse caminho percorrido nos possibilitou desvendar 

algumas questões acerca da problematização levantada inicialmente.  Por fim, ressaltamos 

que o acesso a tais dados foram autorizados pela gestão da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social do municipio de Jahu. 

3. 1.1 O universo da pesquisa 

De acordo com o IBGE, Jahu possui 143.283 habitantes. Os domicílios cadastrados 

totalizam 46.920, com número médio de 2,79 morador, faixa etária predominantemente de 

15 a 34 anos e salarial de 01 a 02 salários mínimos. No que tange a população idosa 

vulnerável em domicilio, o IPEA apontou que em 2010 o número era de 1.657 idosos.  

O município possui apenas CCI para execução do SCFVI e este se referencia a 

totalidade dos CRAS do município. Um fator que dificulta inclusive a gestão do Serviço, haja 

vista que o CCI do município está localizado no Jardim Maria Luiza II (uma região 

considerada nobre) e, consequentemente ausente nas áreas onde os índices de 

vulnerabilidade são maiores. O SCFVI é ofertado diariamente em período integral das 8h às 

16h, com uma equipe composta por 06 profissionais. 

O CCI com capacidade para atender 40 idosos foi inaugurado em 09 de maio de 2006. 

Inicialmente inseriu os idosos sem considerar a demanda vulnerável do município, o que 

permitiu o acesso de um público mais “elitizado”. Situação que pode ser justificada, 

parcialmente, pela implantação do primeiro CRAS do município posteriormente a 

inauguração do CCI.  

Somente em 2013 foi estabelecido um protocolo de encaminhamento aos Serviços 

Socioassistenciais no âmbito da PSB, ficando pactuado que os idosos com perfil para 

inserção no CCI deveriam, compulsoriamente, serem encaminhados via CRAS. No entanto, 

inicialmente o processo ocorreu de forma inversa, haja vista que as equipes dos CRAS se 

dedicaram ao referenciamento dos idosos que já estavam inseridos no CCI. 

As demais ações coletivas voltadas para idosos no âmbito da PSB são executadas em 

apenas dois CRAS. Em 2016 ocorriam semanalmente, porém, devido à deficiência de 

recursos humanos as ações passaram a ser desenvolvidas mensalmente, desconfigurando 

o caráter contínuo do serviço e a proposta de convivência apontada na Tipificação, a qual 

visa trabalhar no sentido de fortalecer vínculos familiares das pessoas idosas, reforçando a 

relação desta com a família e demais pessoas com quem mantém laços afetivos e/ou de 

solidariedade em bases positivas, pessoas geralmente significativas e de referência que 
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desempenham um papel importante na percepção que a pessoa idosa tem de si, na sua 

relação consigo mesmo e com o meio que o circunda, sendo capaz de contribuir com novos 

se. (BRASIL, 2012).  

3.1.2 Análise e resultado dos dados da pesquisa 

Os dados analisados e organizados nas tabelas correspondem à realidade dos 77 

idosos atendidos via PSB. Apesar do IBGE ter apontado, já em 2010, uma população de 

1.657 idosos vulneráveis em domicilio, apenas 32 idosos estão inseridos no SCFV e 45 em 

ações coletivas no âmbito do PAIF.  Isso não significa que outros idosos não sejam 

atendidos de outras formas, nos CRAS, mas nos apresenta um indicador de que as ações 

continuadas e especificas para pessoas idosas precisam ser ampliadas e/ou reformuladas. 

Tabela 1 – CRAS de referência  

CRAS de referência - idosos inseridos nos grupos socioeducativos no CRAS 

CRAS Central CRAS Cila de 
Lucio Bauab 

CRAS Pedro 
Ometto 

CRAS Distrito de 
Potunduva 

Total 

00 29 16 00 45 

CRAS de referência-  idosos inseridos no  SCFV 

CRAS Central CRAS Cila de 
Lucio Bauab 

CRAS Pedro 
Ometto 

CRAS Distrito de 
Potunduva 

Total 

21 06 05 00 32 

Fonte: Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC) 
Org: As autoras 

No que tange ao CRAS de referência dos idosos pesquisados, inseridos em grupos 

socioeducativos, estão vinculados à apenas dois CRAS, Cila de Lucio Bauab e o CRAS 

Pedro Ometto com 64% e 36%, respectivamente. Os demais, não desenvolvem ações 

coletivas especificas com idosos. Porém, quando nos voltamos para os idosos inseridos no 

SCFVI, apenas o CRAS do Distrito de Potunduva não possui usuário no referido Serviço. A 

maior parte dos idosos vinculados ao Serviço reside nos bairros de cobertura do CRAS 

Central, representando 47%.  

Esse resultado demonstra claramente a importância da territorialidade na implantação 

dos Serviços. Obviamente, a ausência de pessoa idosa do Distrito de Potunduva no SCFVI 

e o fato de quase 50% serem referenciadas ao CRAS Central se justifica pela não 

territorialidade do Serviço em relação ao primeiro CRAS e pela proximidade em relação ao 

segundo. 

A PNAS orienta para a oferta dos Serviços no território onde os sujeitos vivem, 

considerando que lá é o lugar geográfico com as características ambientais e naturais, onde 

os serviços públicos e privados devem ser organizados, porque é também onde são 

expressas as manifestações da cultura local em que podem ser visualizados os modos de 

vida das pessoas de uma determinada região. “O território não deve ser desconsiderado, 

porque não é um espaço neutro, meramente físico, é onde as relações comunitárias e 
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sociais se estabelecem, incluindo o cidadão e a cidadã que tem mais de 60 anos”. (BRASIL, 

2012, p. 23). 

Tabela 2 – Faixa etária  

Faixa etária - idosos inseridos nos grupos socioeducativos no CRAS 

60 a 69 70 a 79 80 a 85 Total 

32 11 02 45 

Faixa etária - idosos inseridos no SCFV 

70 a 79 80 a 89 90 a 94 Total 

15 13 04 32 

Fonte: Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal 
Org: As autoras 

Referente a faixa etária, verificou-se uma diferença entre os dois grupos pesquisados, 

onde 71% dos idosos inseridos nos grupos dos CRAS apresentam 60 a 69 anos e 87,5% 

dos idosos inseridos no SCFVI  apresentam idade entre 70 e 89, os demais 12,7% 

apresentam idade entre 90 a 94 anos, ou seja, 100% dos idosos do SCFVI possui 70 anos 

ou mais.  

Podemos considerar que a participação de idosos com idade mais avançada do grupo 

de SCFVI esteja ligada a maior disponibilidade dos mesmos em se inserir em ações 

contínuas, por nesta fase da vida já estarem aposentados ou recebendo algum benefício. “É 

preciso considerar a heterogeneidade da categoria idosa. Parte-se do entendimento de que 

esse grupo ensaiou trajetórias de vivências variadas e, que por sua vez, enfrentam de 

maneira diferente as condições de vida na velhice.” (POLTRONIERI, COSTA e SOARES 

2015, p.03). 

Tabela 3 – Gênero  

Gênero - idosos inseridos nos grupos socioeducativos no CRAS 

Feminino Masculino Total 

32 13 45 

Gênero - idosos inseridos no SCFV 

Feminino Masculino Total 

28 04 32 

Fonte: Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal 
Org: As autoras 

Sobre o gênero apresentado pelos entrevistados, 78% do total dos idosos 

pesquisados são do gênero feminino. Esses dados refletem um fenômeno chamado 

feminilização da velhice, caracterizado pela predominância de mulheres no grupo de idosos 

com mais de 60 anos. A concentração de mulheres entre o grupo de idosos indica que 

existem aproximadamente 80 homens para cada 100 mulheres, resultado dos diferenciais 

de mortalidade entre os sexos, cujas taxas para a população masculina são sempre maiores 

do que aquelas observadas entre as mulheres (IBGE, 2015). 
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Tabela 4 – Composição Familiar  

Composição Familiar– idosos inseridos nos grupos socioeducativos no CRAS 

01 

membro 

02 

membros 

03 membros 04 

membros 

05 membros ou mais Total  

23 17 02 01 02 45 

Composição Familiar - idosos inseridos  no SCFV 

01 
membro 

02 
membros 

03 membros 04 
membros 

05 membros ou mais  Total 

23 04 04 01 0 32 

Fonte: Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal 
Org: As autoras 

Em relação à composição familiar, 51% dos idosos inseridos nos grupos 

socioeducativos nos CRAS e, 72% dos idosos inseridos no SCFV residem sozinhos. Esses 

dados indicam uma tendência observada na Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2016) 

que analisou os dados da Pesquisa Nacional de Amostra e Domicílio entre os anos de 2005 

a 2015. Segundo este estudo, a participação dos arranjos unipessoais aumentou no período 

de 2005 a 2015, de 10,4% para 14,6% do total de arranjos. A proporção de arranjos 

unipessoais que eram formados por pessoas de 50 anos ou mais de idade passou de 57,3% 

para 63,7% neste mesmo período. 

Alguns fatores que reforçam esse tipo de composição familiar são a redução do 

número de filhos, mudanças de estilo de vida, o individualismo, o envelhecimento 

populacional, aumentando a participação dos idosos e diminuindo de crianças e 

adolescentes, a melhoria nas condições de saúde da população idosa e a maior 

longevidade. 

Tabela 5 – Renda Familiar 

Renda Familiar – idosos inseridos nos grupos socioeducativos no CRAS 

Não Possui 

renda 

Inferior a 01 

salário min. 

01 salário 

min. 

Acima de 01 à 

02 salários 

Acima de 02 e 

inferior  à 03 sal. Min 

Total 

06 05 27 05 02 45 idosos 

Renda Familiar – idosos inseridos  no SCFV 

01 sal. min Acima de 01 
à 02 sal. Min 

Acima de 
02 à 03 
sal. Min 

Acima de 03 à 
04 sal. Min 

Acima de 04 sal. Min Total 

09 09 08 02 04 32 idosos 

Fonte: Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal 
Org: As autoras 

De acordo com os dados levantados referentes à renda familiar observou-se uma 

diferença considerável entre os grupos pesquisados, uma vez que os idosos inseridos nos 

grupos socioeducativos nos CRAS apresentam menor renda. Do total de 45 idosos, 06 não 

possuem renda (sobrevivem apenas com o PTR Bolsa Família) e 32, ou seja, 71% 

declararam possuir até 01 salário mínimo (sendo 03 beneficiários do BPC). A renda maior, 



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

identificada, não ultrapassa dois salários mínimos. Já em relação aos idosos inseridos no 

SCFVI a renda mínima é de 01 salário mínimo e, 23, ou seja, 72% possuem renda acima de 

01 salário mínimo e a maior renda identificada neste grupo, supera 04 salários mínimos.   

 A falta de renda familiar apresentada pelos 06 idosos inseridos nos CRAS pode estar 

associada aos critérios de idade estabelecidos pela Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) nº 12.435, de 6 de julho de  2011 que prêve a garantia de 1 (um) salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, o que 

acaba por excluir os idosos com idade entre  60 a 64 anos. Em 2012, aproximadamente 1,7 

milhões de pessoas idosas recebiam o BPC, correspondendo a 7% do total da população 

idosa brasileira. A faixa etária de 70 a 80 anos de idade era a de maior concentração de 

beneficiários, com 53,85% do total de benefícios. (PNAD, 2012). 

Tabela 6 – Renda Per Capita 

Renda per capita – idosos inseridos nos grupos socioeducativos no CRAS 

Não Possui 

renda 

Até ½ sal min Acima de ½ a 01 

salario min. 

Acima de 01 à 02 

salários min. 

Total 

06 15 23 01 45 idosos 

Renda Per capita - idosos inseridos  no SCFV 

½ salário 
Mínimo 

01 sal. Min Acima de 01 à 02 
sal. Min 

Acima de 02 à 03 
sal. Min 

Acima de 
03 à 04 
sal. min 

01 11 14 05 01 

Fonte: Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal 
Org: As autoras 

Segundo o IBGE (2016), o rendimento familiar per capita é uma variável de análise 

que está relacionada ao poder de compra, ao nível de bem-estar e à vulnerabilidade 

monetária das pessoas que compõe os arranjos. Em relação à renda per capita, 47% dos 

idosos inseridos nos grupos socioeducativos no CRAS possui renda per capita de até meio 

salário mínimo. Já no grupo de idosos inseridos no SCFVI apenas 01 pessoa apresentou 

renda per capita de até meio salário mínimo. 

 

A pobreza que vulnerabiliza a classe trabalhadora deve ser entendida para 
além da ausência de renda. É também representada pela precariedade ou 
insuficiência de diversos bens e serviços básicos, tais como os de saúde, 
saneamento básico, educação, transporte, assistência social, cultura e 
lazer. (ARRUDA e PAIVA, 249). 

 

Eis a pobreza manifestada nas várias dimensões, a qual não se apresenta na vida 

desses sujeitos apenas na velhice, provavelmente toda a sua trajetória de vida tenha sido 

marcada por ausências de acesso, sequer, ao mínimo para uma vida digna. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que os idosos inseridos no SCFVI comparados àqueles inseridos nas 

ações dos CRAS apresentam menos indicadores de prioridades estabelecidos pela 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, quando voltamos a análise para o 

quesito socioeconômico. 

 Identificamos que a diretriz que orienta a integração de serviços, programas e 

benefícios não vem sendo cumprida na realidade dos idosos atendidos nos CRAS, uma vez 

que os beneficiários do BPC e BF não estão acessando o SCFVI. 

No que tange aos idosos inseridos no SCFVI, constatamos que todos possuem renda 

e a pobreza (no sentido restrito monetário) não os atinge com o mesmo grau de intensidade 

que experimenta os idosos dos CRAS.  

O processo de implantação do SCFVI demonstra claramente que não houve uma 

preocupação em se estabelecer uma política a partir das necessidades dos idosos, ao 

contrário, se materializou de forma vertical. Tal processo prejudicou claramente o acesso 

dos idosos mais vulneráveis. 

A redução das ações socioeducativas no espaço físico do CRAS foi outro fator que 

trouxe prejuízos para os idosos, com a escassez de espaços de participação e proteção 

social. O agravante é que essa realidade não se configura como isolada, ou seja, não se 

restringe ao município de Jahu. Muitos municípios brasileiros vêm sofrendo com a 

dificuldade em manter serviços públicos, com qualidade, devido a escassez de recursos, 

acarretando no sucateamento de espaços extremamente relevantes na política social. 

Apesar do protocolo que estabelece o CRAS como porta de entrada, a garantia de 

acesso do público prioritário se dará apenas quando a política social for pensada no sentido 

de atender as reais necessidades dos sujeitos, inclusive no que se refere à oferta 

territorializada do Serviço. 

Quando pontuamos aqui a não oferta ao público prioritário não estamos 

desconsiderando a importância dos idosos que já acessam o SCFVI permanecerem neste. 

Também não pretendemos reduzir a prioridade à apenas necessidades materiais, ou seja, 

considerando apenas a vulnerabilidade socioeconômica em detrimento da necessidade de 

convívio à que todos tem direito. As vulnerabilidades advindas em decorrência do 

isolamento também devem ser consideradas, no entanto, tais vulnerabilidades somadas à 

ausência e/ou insuficiência de renda para o atendimento das necessidades básicas, a 

garantia da proteção social torna-se mais urgente. 

Portanto, o que almejamos é apontar a importância do atendimento prioritário aos 

usuários que apresentam maior vulnerabilidade social e a necessidade de ampliação e 

territorizaliação da oferta do SCFVI para todos os idosos, seja por vulnerabilidade de renda, 
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ausência de convívio ou qualquer outra resultante do seu ciclo de vida que indique a 

necessidade de inclusão no serviço.  

Infelizmente o cotidiano na política de assistência social a “proteção” só é garantida 

após a desproteção. É preciso dar atenção, em um primeiro momento, aos “prioritários”, 

àqueles a quem foi negada toda a proteção, em detrimento de uma atenção universalizante.  
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