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RESUMO 
 
O presente artigo tece considerações sobre a particularidade 
da problemática do envelhecimento populacional, no âmbito da 
Política de Assistência Social, de modo específico, no nível da 
Proteção Social Básica, no Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) do Município de Sousa-PB. O 
referido estudo - resultado de revisões bibliográficas, 
documental, de campo e fundamentadas na perspectiva crítica 
dialética da realidade social, aponta para a existência de 
dificuldades no âmbito da referida instituição centradas, 
sobretudo, na ausência de capacitação profissional para o 
enfrentamento do envelhecimento populacional. 
 
Palavras-chave: Assistência Social. Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS). Envelhecimento. Proteção Social 
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ABSTRACT 
 
This article aims to comment on the issue of population aging 
within the Social Assistance Policy, specifically at the level of 
Basic Social Protection, the Reference Center for Social 
Assistance (CRAS) in the city of Sousa-PB . The study is the 
result of literature review, documentary and field. Relating to 
discussions throughout the work are based on dialectical critical 
perspective of social reality, which allows historicizing the object 
of study and analyze it fully and particularly, taking into account 
the historical factors, political and economic involving the object 
in question. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O envelhecimento da população se apresenta como um fenomêno mundial e 

particular que pode ser comprovado através de dados. Atualmente, a população idosa é a 

que mais vem crescendo em todo o mundo. Estimativas da Organização das Nações Unidas 

(ONU) apontam que o número total de idosos no mundo é de 841 milhões, e, que, em 2050, 

a população idosa poderá chegar a 2 bilhões de pessoas. Esse crescimento também vem se 

dando no Brasil, uma vez que, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), em 2008, essa população já representava um contigente de 21 milhões 

de pessoas e nos períodos entre 1998 e 2008, a referida população aumentou de 8,8% para 

11,1% no país. No Nordeste, a população acima de 60 anos, passou de 5,1%, em 1991 para 

5,8%, em 2000 e 7,2%, em 2010, e na Paraíba, essa tendência mostra-se superior, pois se 

em 2000, a referida população representava 10,17% do estado, uma década depois, isto é, 

em 2010, esse percentual se elevou para 11,98%. 

Como destacam os autores que vem discutindo sobre o tema, esse envelhecimento 

de forma acelerada, sobretudo, no Brasil, se deu por vários motivos, dentre eles, a queda na 

taxa da fecundidade e mortalidade, além dos avanços da medicina e, se por um lado, esse 

aumento da expectativa de vida do brasileiro se configura como uma conquista, por outro, 

impõe desafios para o Estado, tendo em vista que a qualidade de vida não vem 

acompanhando esse processo de longevidade. Assim, a população está envelhecendo e 

precisa da garantia de políticas sociais públicas que atendam as necessidades desse 

segmento populacional. Entretanto, isto ocorre em meio a uma conjuntura de crise e de 

política neoliberal, onde cada vez mais, o Estado se põe mínimo para o social e máximo 

para o capital. 

 No campo jurídico, se, historicamente, a população idosa, sempre foi alvo de ações 

caritativas, é somente a partir da Constituição Federal de 1988 - ao expressar no seu artigo 

203, a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso e a pessoa portadora de deficiência 

que comprovem não ter meios de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por 

sua família – que tem-se a possibilidade de inscrever a problemática da proteção à velhice 

numa perspectiva do direito. Ainda nessa direção, outro marco importante referente ao 

direto do idoso centra-se na aprovação da Política Nacional do Idoso (PNI), através da Lei 

Nº 8.842/1994. A PNI tem como objetivo “assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” 

(BRASIL, 1994,).  Ainda nesse campo de ganhos jurídicos, tem-se à promulgação do 

Estatuto do Idoso, em 2003, que traz uma série de direitos em relação à saúde, educação, 



 

 

                  

previdência, habitação, lazer, transporte e assistência social e afirma, ainda, em seu art. 01 

que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

constituindo-se uma obrigação da família, do Estado e da sociedade civil a efetivação 

desses direitos (BRASIL, 2004). 

Porém, os referidos mecanismos jurídicos-políticos, os quais imprimem sustentação 

legal para o enfrentamento da problemática do envelhecimento brasileiro, dentro dos limites 

de uma sociedade capitalista, não encontram-se desvinculados das determinações do 

capital para o trabalho, sobretudo, no contexto de crise e impactos para as políticas sociais, 

a exemplo da Política de Assistência Social que constitui um mecanismo de enfrentamento à 

problemática do envelhecimento populacional. 

Nesse sentido, levando-se em consideração a Assistência Social como um dos 

direitos formalmente garantidos ao (a) idoso (a) e os Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS) como unidades público-estatais com serviços socioassistenciais destinados 

aos mesmos, a presente pesquisa trata de apreender a particularidade do enfrentamento a 

problemática do envelhecimento populacional no Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) de Sousa-PB evidenciando as principais dificuldades no que tange a viabilização do 

acesso ao direito da pessoa idosa, no âmbito da proteção social básica.   

O interesse pela temática surgiu a partir da inserção em campo de estágio na 

referida instituição, nos períodos letivos de 2013.2 e 2014.1, mediante observações tecidas 

em campo e acompanhamento das atividades realizadas junto ao grupo de idosos usuários 

dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) oferecidos na instituição. 

As reflexões tecidas ao longo do trabalho encontram-se fundamentadas numa 

perspectiva crítica da realidade social, a qual permite historicizar o objeto de estudo e 

analisá-lo de forma total e particular, tendo em vista que superar a aparência do 

envelhecimento populacional, enquanto um fenômeno mundial e particular, na sociedade 

capitalista, implica levar em consideração os determinantes históricos, políticos e 

econômicos que envolvem o objeto em questão.  Para a materialização do presente estudo, 

foram feitos estudos bibliográficos e documentais através de artigos, livros e legislações a 

respeito da temática, e, foi, ainda, realizada uma pesquisa de campo na referida instituição, 

através da aplicação de questionários contendo perguntas abertas e fechadas aos 

profissionais do CRAS que atuam diretamente com os (as) idosos (as) usuários dos serviços 

socioassistenciais. 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 



 

 

                  

 

2.1 Considerações sobre a Política de Assistência Social no Brasil 

 

No Brasil, Mestriner (2011) situa que, historicamente, a assistência social, dá-se 

marcada por práticas filantrópicas, caritativas, de favor e benemerência, destinada aos 

segmentos da população “mais necessitados”, como os pobres, doentes e os idosos.  Nesse 

contexto, a assistência social se operava a partir de ações descontínuas, imediatistas 

desenvolvidas pela Igreja Católica e grupos filantrópicos. 

 É somente, diante da particularidade política e econômica dos anos de 1980, 

marcado, que se tem a possibilidade da desconstrução dos traços conservadores que, 

historicamente, acompanharam as políticas sociais no Brasil, de modo específico, a política 

de Assistência Social mediante a promulgação de uma nova Constituição Federal, qual seja, 

a Constituição Federal de 1988.   A partir dessa inserção jurídica na Constituição Federal de 

1988, a Assistência Social torna-se um direito social e, portanto, uma Política Pública de 

caráter não contributivo no interior do tripé da Seguridade Social junto com a Previdência 

Social e a Saúde. 

Nesse sentido, a referida Constituição assegura, respectivamente, dentre outros 

pontos, em seus Artigos 203 e 204 que a Assistência Social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo, como objetivos, 

a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às 

crianças e adolescentes carentes; e a promoção da integração ao mercado de trabalho e 

suas ações serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 

art.195, além de outras fontes, e organizadas com base em diretrizes, como a 

descentralização político administrativa e a participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis. 

 Os referidos mecanismos jurídicos evidenciam que, formalmente, só a partir da 

Constituição Federal de 1988, a Assistência Social sai do campo da caridade, da filantropia 

e benemerência e passa constituir-se num direito social para quem dela necessitar, tendo 

como objetivo prestar proteção à família e ao individuo que se encontra em situação de risco 

e vulnerabilidade social.  

Embora, a Assistência Social tenha sido constitucionalmente assegurada nos 

artigos 203 e 204, só será regulamentada com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), Lei n° 8.742, em sete de dezembro de 1993, mediante um amplo processo 

de luta com a participação da categoria profissional de Assistentes Sociais, da sociedade, 

dos Conselhos Regional e Federal (SPOSATI, 2011). Com a promulgação da referida lei, 



 

 

                  

tem-se estabelecidos os princípios, as diretrizes, as competências, a gestão e o 

financiamento da Política de Assistência Social.  

Após ser regulamenta em Lei, apenas em dezembro de 2003, em Brasília, na IV 

Conferência Nacional de Assistência Social é que vai ser possível a criação de uma nova 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e, por conseguinte do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), para materializar as diretrizes da LOAS. A PNAS (2004) tem 

como principais objetivos prover serviços, programas, projetos e benefícios ao individuo e as 

famílias que necessitarem, e tem como público alvo cidadãos e grupos que se encontram 

em situação de vulnerabilidade e risco social. A PNAS (2004) institui o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) no ano de 2005, e a partir do deste há uma organização 

descentralizada dos serviços socioassistenciais, havendo participação das esferas do 

Governo. Nessa direção, o referido sistema se estrutura em dois níveis de proteção social, a 

básica e a especial, que, respectivamente, são desenvolvidas em unidades públicas estatais 

denominadas de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) que trabalha com a 

prevenção antes que os vínculos familiares e comunitários sejam rompidos e os Centros de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), voltados à proteção da família e 

do indivíduo que tiveram seus direitos violados, onde os vínculos familiares e comunitários 

encontram-se fragilizados, são respectivamente responsáveis pela proteção social básica e 

especial, implantados em lugares de vulnerabilidade social (BRASIL, 2004). 

 

 

2.2 Breve análise sobre o envelhecimento populacional e seus desafios em tempos de crise 

do capital 

 

 O envelhecimento da população se apresenta como um fenomêno mundial e 

particular que pode ser comprovado através de dados. Atualmente, a população idosa é a 

que mais vem crescendo em todo o mundo. Estimativas da Organização das Nações Unidas 

(ONU) apontam que o número total de idosos no mundo é de 841 milhões, e, que, em 2050, 

a população idosa poderá chegar a 2 bilhões de pessoas. Esse crescimento também vem se 

dando no Brasil, uma vez que, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD)3, em 2008, essa população já representava um contigente de 21 milhões 

de pessoas e nos períodos entre 1998 e 2008, a referida população aumentou de 8,8% para 

11,1% no país. No Nordeste, a população acima de 60 anos, passou de 5,1%, em 1991 para 
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009/indic_sociais2009.pdf Acesso em: 13/03/2015 
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5,8%, em 2000 e 7,2%, em 2010, e na Paraíba, essa tendência mostra-se superior, pois se 

em 2000, a referida população representava 10,17% do estado, uma década depois, isto é, 

em 2010, esse percentual se elevou para 11,98%. 

Sobre uma ótica cronológica, a Política Nacional do Idoso (PNI) lei nº 8. 842, de 04 

de janeiro de 1994, assim como, também, a Organização Mundial da Saúde (OMS)4,  

definem 60 anos, como a idade inicial em que uma pessoa pode ser considerada idosa em 

países em desenvolvimento e com  65 anos ou mais, em países desenvolvidos. De acordo 

com Teixeira (2008), comumente definido pelo seu aspecto biológico, o envelhecimento 

fisiológico, é compreendido “como o tempo de vida humana em que o organismo sofre 

modificações de declínio em sua força, disposição e aparência, mas que não incapacitam ou 

comprometem seu processo vital” (SALGADO apud TEIXEIRA, 2008, p.76).  

 Porém, como alerta a referida autora, o envelhecimento deve ser visto com um 

fenômeno biopsicossocial, uma vez que “circunstâncias socioeconômicas, e de forma mais 

ampla, a posição de classe, além de fatores psicológicos, culturais, genético-biológicos, 

criam distinções no modo como se envelhece” (TEIXEIRA, 2008, p.77). 

Para além dos desafios referentes à construção de uma concepção de velhice 

como processo biopsicossocial, tem-se aqueles que estão diretamente vinculado às 

condições de vida dos idosos na particularidade brasileira. Nesse sentido, Teixeira (2008) 

destaca que se, por um lado, o aumento da expectativa de vida do brasileiro conforma uma 

conquista, por outro lado, a longevidade populacional, sobretudo, no Brasil, deve estar 

acompanhada de mínimas condições de sobrevivência. A referida autora ressalta que vários 

estudiosos que abordam a questão do envelhecimento, sobretudo, pelo critério cronológico, 

sustentam que tal processo representa uma ameaça ao sistema previdenciário, de saúde e 

assistência social, considerando o aumento de suas demandas sociais e econômicas. 

Nesse sentido, ainda de acordo com autora, o envelhecimento como problema 

social, não se deve ao declínio biológico humano, nem ao aumento demográfico, embora 

isso aumente as demandas por serviços, mas, deve-se à vulnerabilidade dos trabalhadores, 

na medida em que os mesmos perdem seu valor de uso para o capital, além de destituídos 

de rendas, de meios de produção, e sem o acesso da riqueza produzida o que impossibilita 

uma velhice digna. Tal quadro tende a marcar o processo do envelhecimento do trabalhador 

como uma expressão da questão social. 

Historicamente, a população idosa, sempre foi alvo de ações caritativas e os 

direitos conquistados por meio de lutas estavam geralmente ligados aos trabalhadores 

formais. É somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 203, 
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 Informações disponível em: https://gerontounivali.wordpress.com/conceito-de-idoso/ acesso em 

20/12/2014. 
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que tem-se a garantia de um salário mínimo mensal ao (a) idoso (a) e a pessoa com  

deficiência que comprovem não ter meios de prover sua própria subsistência ou de tê-la 

provida por sua família. Traz ainda no seu artigo 230 que é dever da família, da sociedade e 

do Estado, o amparo aos idosos e assegura o seu direito a participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar, além da garantia de gratuidade nos transportes 

coletivos para as pessoas acima de 65 anos. Nesta direção de conquistas jurídicas, tem-se 

a aprovação da Política Nacional do Idoso (PNI), através da Lei Nº 8.842/1994 com o 

objetivo “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (BRASIL, 1994, art.1°), 

considerando a pessoa idosa, a partir dos 60 anos de idade e estabelecendo a criação do 

Conselho Nacional do Idoso e os Estaduais e Municipais do Idoso. 

Ainda nesta direção de ganhos jurídicos, a promulgação do Estatuto do Idoso, no 

ano de 2003, Lei Nº 10.741, reafirma o enfrentamento da problemática do envelhecimento 

sob a ótica dos direitos. O Estatuto traz uma série de direitos em relação à saúde, 

educação, previdência, habitação, lazer, transporte e assistência social e no caso de haver 

violação desses direitos caberá ao Ministério Público tomar as devidas providências 

(BRASIL, 2003). 

O envelhecimento da população mundial e, particularmente, da população 

brasileira, conforma uma conquista, representa o aumento da expectativa de vida e a 

possibilidade de se viver por mais anos. Entretanto, esse fenômeno, sobretudo, diante um 

contexto de crise do capital constitui um desafio no sentido de garantir condições mínimas 

de sobrevivência para os (as) idosos (as) via políticas sociais públicas que atendam as suas 

necessidades sociais, de modo específico, através da Política de Assistência Social. 

  Nesse sentindo, no campo da referida Política, sobretudo, a partir do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), as pessoas idosas constituem alguns dos seus 

principais usuários, seja no âmbito da Proteção Social Básica, seja no âmbito da Proteção 

Social Especial. Nesta direção, o SUAS constitui um dos principais mecanismos de 

enfrentamento à problemática do envelhecimento populacional, principalmente, pela via dos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme veremos adiante, a partir da 

particularidade de um determinado espaço socioterritorial. 

 

 

2.3 A particularidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Município de 

Sousa-PB no enfrentamento a problemática do envelhecimento populacional 

 



 

 

                  

Para compreender as principais dificuldades que o CRAS do Município de Sousa-

PB enfrenta na viabilização do acesso ao direito da pessoa idosa no âmbito da proteção 

social básica, realizou-se uma pesquisa por meio da aplicação de questionários que 

continham perguntas abertas e fechadas, juntos aos profissionais da instituição, que atuam 

diretamente com os idosos usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos5, oferecidos na instituição, totalizando um número de 04 profissionais. Os referidos 

profissionais trabalham as questões referentes aos idosos, as demanas cotidianas que 

chegam relacionadas aos mesmos, estando a frente das possíveis dificuldades encontradas 

para a efetivação e garantia dos direitos referentes a assistência à pessoa idosa. 

Em relação ao tema da pesquisa, ou seja, ao Envelhecimento Populacional, quando 

questionados se já tinham realizado algum curso de capacitação sobre envelhecimento, 03 

profissionais responderam que sim.  A capacitação contínua dos trabalhadores do SUAS, 

não apenas em relação à problemática do envelhecimento, como também, sobre a Política, 

constitui uma das principais orientações da Norma Operacional  Básica de Recursos 

Humanos dos SUAS NOB/RH/SUAS (2006)  que orienta que: 

 

 
A capacitação dos trabalhadores da área da Assistência Social deve ser promovida 
com a finalidade de produzir e difundir conhecimentos que devem ser direcionados 
ao desenvolvimento de habilidades e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo 
exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o 
aprimoramento da política pública. A capacitação dos trabalhadores da Assistência 
Social tem por fundamento a educação permanente [...] (BRASIL, 2006, p.17). 

 

 
 Assim, como afirma a referida Norma, a capacitação dos trabalhadores da 

Assistência Social de forma contínua é de suma importância para a efetivação dos serviços 

socioassistenciais. Porém, levando-se em consideração, um quadro de trabalhadores que 

não ingressam por via do concurso público, o que tende a desencadear numa rotatividade 

nos serviços, essa capacitação contínua, muitas vezes, acaba não acontecendo. 

 A respeito da concepção de envelhecimento dos (as) entrevistados (as) tem-

se os seguintes relatos6:  

 

“Mais experiência de vida” (sujeito 1); 

“Adquirir sabedoria diante da vida” (sujeito 2); 

                                                           
5
 Compõe também o quadro de profissionais do CRAS de Sousa-PB, uma Psicóloga. Entretanto, a mesma tinha 

acabado de ser contratada e chegou à instituição no dia em que foi realizada a pesquisa. Nesse sentido, era 
inviável realizar a pesquisa com a mesma, tendo em vista que a profissional estava acabando de chegar à 
instituição para tomar conhecimento do seu espaço de trabalho e não conhecia a dinâmica do local ainda. 
 
6
 Os discursos estão escritos tais como se encontram nos questionários. 



 

 

                  

“Adquirir mais experiência” (sujeito 3); 

“Amadurecer” (sujeito 4). 

 

Como destacam Teixeira (2008) e Costa (2004), um dos principais desafios em 

relação ao envelhecimento populacional, refere-se à sua apreensão como um fenômeno 

biopsicossocial, como um processo que envolve condições de vida, questões de classe, de 

gênero, entre outros. Nesse sentido, como afirma Paiva (2014), quando o trabalhador perde 

seu valor de uso para o capital, acaba, tornando-se, descartável e inútil para o mesmo, 

como acontece na velhice. Assim, se, por um lado, os entrevistados evidenciaram o 

envelhecimento à questão da “experiência de vida”, por outro, faz-se necessário não 

desconsiderar a visão do mesmo na totalidade, de modo que condições sociais, culturais e 

econômicas exercem influências nesse processo. 

No que se refere ao conhecimento dos documentos jurídico-normativos que 

inscrevem a problemática do envelhecimento no campo dos direitos sociais, embora, todos 

tenham afirmado conhecer, por exemplo, a Política Nacional do Idoso (PNI) e o Estatuto do 

Idoso, apenas dois sujeitos, definiram, respectivamente, tais documentos, como seguem os 

relatos: 

 
“A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direito sociais 

do idoso, criando condições para promover sua autonomia e integração na 
sociedade” (sujeito 2). 

 
“Os Direitos fundamentais, Direito à vida, do Direito à liberdade, ao 

respeito e à Dignidade” (sujeito 2); 
 

“Direito a Cidadania, Moradia, Saúde, etc” (sujeito 3). 
 
 

Tais dados apontam para a necessidade de intensificar as ações do SUAS 

destinadas à capacitação dos trabalhadores, seja dos CRAS, seja dos CREAS. No que 

tange, especificamente, ao público idoso e aos serviços destinados aos mesmos, essa 

capacitação de forma continuada, incluindo o conhecimento dos documentos jurídico-

normativos que tratam dos direitos da pessoa idosa, também, se faz necessária, na medida 

em que possibilita uma melhor atuação na execução dos serviços.  

Em relação às dificuldades que o CRAS vem enfrentando para efetivar os direitos 

da pessoa idosa, todos afirmaram que a principal dificuldade encontra-se relacionada à falta 

de capacitação para os profissionais e recursos financeiros, conforme pode-se evidenciar 

nos seguintes relatos:  

 
“A falta de capacitação para os profissionais e recursos financeiros para efetivarmos 
ações” (sujeito 2); 
 



 

 

                  

“As principais dificuldades é ter as pessoas pra fazer os serviços com eles, porque 
tem que ter uma equipe, a equipe de trabalho” (sujeito 3); 
 
“A maior dificuldade que a gente encontra aqui pra trabalhar com a questão do idoso 
é a falta de gente pra trabalhar, de pessoas capacitadas [...] A própria equipe 
técnica, os educadores sociais, eles não tem preparo para trabalhar com o idoso. [...] 
As pessoas elas acabam não querendo se capacitar pra trabalhar, porque da mais 
trabalho fazer isso. As pessoas, elas não querem perder tempo com o idoso [...] 
Não, qualquer coisa que fizer com o idoso da certo, infelizmente se tem essa 
mentalidade quando se vai trabalhar com o idoso. A maior dificuldade de se 
trabalhar com o idoso é gente que tenha vontade de trabalhar, porque recurso tem, 
não falta nada aqui” (sujeito 4). 

 
 

Cabe reiterar que embora, a maioria dos (as) profissionais tenha afirmado, noutro 

momento, ter realizado alguma capacitação sobre a problemática do envelhecimento, tal 

afirmação não expressa a existência de uma Política de Capacitação Permanente para os 

trabalhadores do SUAS, sobretudo, no que diz respeito à particularidade do trabalho 

direcionado à pessoa idosa. Nesse sentido, tais relatos dos entrevistados, sobre as 

dificuldades encontradas para efetivar os serviços destinados ao idoso, não estão 

apartadas das contradições existentes no modo de produção capitalista, principalmente, 

diante do atual contexto de crise do capital e de política neoliberal que traz rebatimentos 

para as políticas públicas, especificamente, às direcionada aos idosos. 

De acordo com as análises realizadas e tendo como base o posicionamento 

expresso pelos profissionais sujeitos da pesquisa que atuam diretamente com o público 

idoso usuário dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferecidos na 

instituição destinados ao (a) idoso (a) tem-se que os principais “achados” da pesquisa, 

evidenciam, entre outras questões, no campo das condições e relações de trabalho dos 

profissionais do CRAS, a inexistência de uma política de capacitação continuada para os 

trabalhadores do SUAS, sobretudo, no que se refere à especificidade do envelhecimento. 

Assim, tal dificuldade aponta para a necessidade de organização política para reivindicar 

ações destinadas à capacitação de forma contínua para os referidos trabalhadores que 

atuam junto ao público idoso. 

 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, pode-se evidenciar, tanto através dos autores relacionados, 

como dos dados estatísticos, que envelhecer no Brasil se constitui num desafio, tendo em 

vista as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais que influenciam no 

processo de envelhecimento. Nessa direção, no Modo de Produção Capitalista, como 

afirmam Teixeira (2008) e Paiva (2014), o (a) trabalhador (a) na medida em que perde seu 



 

 

                  

valor de uso para o capital, ou seja, sua força de trabalho torna-se descartável para o 

mesmo e, assim, sem ser detentores dos meios de produção, e, sem acesso a riqueza 

socialmente produzida acaba se tornando alvo de caridade e de políticas que não atendem 

as suas necessidades. 

O envelhecimento populacional apresenta-se como um fenômeno mundial e local e 

traz desafios para o Estado, sobretudo, diante de um contexto de crise, com impactos 

diretos para as políticas sociais e, consequentemente, para a população que necessita dos 

serviços, a exemplo dos idosos. Nesse contexto, no que diz respeito à Política de 

Assistência Social, especificamente, no âmbito da Proteção Básica, pode-se evidenciar que 

a mesma, também, sofre as consequências dessa crise, que influencia, por exemplo,  na 

precarização das relações e condições de trabalho, como a falta de capacitação para os 

trabalhadores do SUAS.   

Nesse sentido, o enfrentamento da problemática do envelhecimento no Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) do Município de Sousa-PB, aponta, entre outras 

questões, a ausência de capacitação continuada para os trabalhadores, sobretudo, no que 

se refere à especificidade do trabalho com pessoas idosas. Tal ausência de capacitação 

contínua impõe como alguns dos principais desafios, a construção de uma Política de 

Capacitação para os trabalhadores do SUAS, a organização destes para discutir e 

reivindicar tal política, conforme orienta a NOB-RH-SUAS. 
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