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RESUMO 

 

Neste trabalho, buscou-se analisar de que forma o processo de envelhecimento  se 
manifesta na sociedade capitalista, debatendo acerca de questões vivenciadas por 
esse grupo social no Brasil. Assim, foi feita uma ligação direta com a atuação do 
assistente social no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ-CRAAI-
Campos). Fora realizada uma análise documental acerca do perfil dos/as idosos/as 
atendidos/as pelas profissionais na instituição, sendo descritos e demonstrados na 
forma de quadro, tabela e gráficos. Menciona-se que a intervenção dos/as 
assistentes sociais no âmbito institucional, através de seus pareceres e sugestões 
impactam e subsidiam as decisões das Promotorias de Justiça. O Serviço Social no 
MPRJ- CRAAI Campos, ao ser requisitado, contribui diretamente na resolução de 
demandas e situações colocadas ao Ministério Público. De forma geral, os 
resultados indicam que a contribuição para o acesso ao direito dos/as idosos/as 
através do trabalho do/a assistente social está interligada a sua capacidade de 
domínio dos instrumentos técnicos operativos, articulados com as dimensões 
constitutivas da profissão, visto que sem estes, o trabalho profissional se torna 
tecnicista e despojado de criticidade.  

 
Palavras- chaves: Envelhecimento; Ministério Público; Capitalismo; Serviço Social. 

 



 
 
 
 

 

ABSTRAT 

 

In this work, we sought to analyze how the aging process manifests itself in the 
capitalist society, debating about issues experienced by this social group in Brazil. 
Thus, a direct connection was made with the performance of the social worker in the 
Public Prosecution Service of the State of Rio de Janeiro (MPRJ-CRAAI-Campos). A 
documental analysis about the profile of the elderly attended by professionals in the 
institution had been carried through, being described and demonstrated in the form of 
picture, table and graphs. It is mentioned that the intervention of the social workers in 
the institutional scope, through their opinions and suggestions impact and subsidize 
the decisions of the Promoters of Justice. The Social Service in the MPRJ- CRAAI 
Campos, when requested, contributes directly in the resolution of demands and 
situations placed to the Public Prosecution Service. In general, the results indicate 
that the contribution to the access to the right of the elderly through the work of the 
social worker is interlinked with his/her capacity of mastering the technical operative 
instruments, articulated with the constitutive dimensions of the profession, since 
without these, the professional work becomes technicalist and deprived of criticality.  

 
Keywords: Aging; Public Ministry; Capitalism; Social Service. 
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 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho visa analisar a temática do processo do envelhecimento 

no Brasil, ressaltando suas manifestações enquanto fruto da Questão Social 

desenvolvida através do sistema capitalista. Com isso, foi estabelecida uma relação 

com a atuação do/a assistente social no Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro CRAAI- Campos, detalhando os instrumentos técnico-operativos do Serviço 

Social, as dimensões constitutivas da profissão e o fenômeno da judicialização que 

perpassa pela atuação desses profissionais. Em suma, foi analisado com base nas 

características desse processo de envelhecimento, como se efetiva o compromisso 

ético de proteção e defesa da cidadania dos/as idosos/as na instituição.  

 Nesse sentido, o estudo parte de uma análise qualiquantitativa, tendo como 

objetivos específicos: a) Analisar o processo de envelhecimento e suas implicações 

sociais para a atuação do/a assistente social no Brasil; b) Apreender quais são os 

instrumentos utilizados pelos/as assistentes sociais no Ministério Público/RJ – 

CRAAI CAMPOS e de que forma estes contribuem para a preconização dos direitos 

dos idosos; c) Averiguar de que forma a judicialização das políticas sociais, afetam o 

acesso do idoso aos seus direitos constitucionais. 

 Diante desta proposta, ressalta-se a relevância deste estudo mediante a 

limitada produção de conhecimentos do Serviço Social no campo sócio jurídico. 

Neste contexto, é possível enfatizar a importância do estudo acerca dos/as idosos/as, 

uma vez que, o/a assistente social possui contato direto com esse grupo e deve 

compreender suas demandas de maneira macroestrutural. Podemos destacar que o 

domínio da instrumentalidade do Serviço Social, estabelecendo ligação direta com 

as competências profissionais que integram a profissão são essenciais para a 

atuação do/a assistente social no MPRJ- CRAAI Campos, instituição analisada na 

pesquisa de campo.  

 Tendo como base a atuação do/a assistente social na instituição supracitada, 

é imprescindível que o/a profissional desenvolva capacidade crítica e reflexiva que  

permita criar intervenções propositivas no sentido de desvendar a realidade posta, 

buscando a autonomia dos/as idosos/as por meio da constante luta pela efetivação 

das políticas públicas, ressaltando a contínua judicialização das mesmas.  
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 Os critérios estabelecidos para construção da pesquisa bibliográfica se 

vincularam aos seguintes elementos: revisão de livros e capítulos de livros da 

biblioteca básica do Serviço Social com o objetivo de avaliar o debate de seus 

autores clássicos sobre o tema em questão. Além disso, realizou-se pesquisa nas 

revistas Serviço Social e Sociedade, Katálysis, Temporalis e O Social em Questão, 

disponibilizadas online, com o objetivo de analisar o debate acerca da população 

idosa no sistema capitalista, assim como a atuação do/a assistente social no 

judiciário, detalhado através do uso dos instrumentos e dimensões constituintes da 

profissão, bem como, a temática da Judicialização da Questão Social. Objetivamente 

a escolha destas revistas ocorreu por serem expressivas no debate de temas sociais 

e, mais particularmente, no Serviço Social brasileiro e contribuírem para análise da 

formação e do trabalho do/a assistente social.  

 Em relação à pesquisa em revistas, elegeu-se os seguintes descritores: 

Envelhecimento; Capitalismo; Ministério Público; Serviço Social. Verificou-se 

poucas produções teóricas na área de Serviço Social que tenham por centralidade o 

debate acerca da atuação do/a assistente social com a população idosa e uso dos 

instrumentos técnico operativos do Serviço Social no âmbito sócio jurídico, embora 

tenha sido possível identificar artigos que problematizam alguns de seus aspectos e 

em áreas distintas.  

 Como já citado, a pesquisa documental foi realizada no Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em um dos espaços sócio jurídico do Serviço 

Social. Ocorreu na cidade de Campos dos Goytacazes, envolvendo análise de 

relatórios produzidos pelo Serviço Social no período de Janeiro a Junho de 2019, 

pertencentes ao banco de dados de três, das cinco assistentes sociais que compõe 

a equipe técnica do CRAAI- Campos.   

 Neste trabalho, optou-se a divisão em três capítulos.  

 Quanto ao primeiro capítulo, discutimos as definições de velhice e 

envelhecimento de alguns autores, além de trazer informações básicas sobre a atual 

estrutura econômica do Brasil e suas determinações, expressas na “Questão Social”. 

Além disso, foram expostos indicadores do perfil da população idosa que podem 

minimamente, traçar o perfil desse grupo social no país.  

 No segundo capítulo, foi abordado sobre a construção histórica do Serviço 
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Social no Ministério Público, de forma a compreender a gênese desse campo de 

atuação e inserção do/a assistente social no mesmo. Nesse sentido, salienta-se as  

dimensões e uso dos instrumentos constituintes da profissão, uma vez que, em sua 

atuação o profissional deve ser capaz de articular as dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa a fim de que seu trabalho não retome 

a característica histórica de conservadorismo da profissão, retrocedendo ao 

tecnicismo, burocrativismo e trabalho emediatista. Por fim, foi exposta algumas 

reflexões sobre a participação do/a assistente social do Ministério Público na 

judicialização da Questão Social, discutindo este processo de efetivação de direitos 

que, ao privilegiar cada vez mais a via judicial, rebate no descomprometimento do 

Estado com o enfrentamento da Questão Social e na despolitização da esfera 

pública 

 O terceiro capítulo retrata de qual forma se organiza o MPRJ CRAAI-Campos,   

sendo a pesquisa de campo, o foco central do capítulo. A obtenção de dados, se 

efetivou através dos documentos produzidos pelas assistentes sociais para a 

Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, sendo  

alcançado a partir de tais dados, uma análise sistematizadora com o levantamento 

de um breve perfil dos/as usuários/as atendidos/as pelo Serviço Social (equipe 

técnica) a Promotoria de Justiça citada.  
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CAPÍTULO 1. O FENÔMENO DO ENVELHECIMENTO NO BRASIL 

 

 Neste capítulo abordam-se definições de alguns autores do que seria velhice 

e envelhecimento, traz-se também uma contextualização sobre a atual estrutura 

econômica no Brasil e suas múltiplas determinações expressas na “questão social”, 

sendo destacado de quais formas a questão social se materializa na reprodução 

social da população idosa, dando ênfase em indicadores que possam traçar 

minimamente o perfil do idoso no país.  

 Definições sociológicas acerca do envelhecimento, bem como, as tendências 

recentes procedentes da doutrina neoliberal são recortes centrais para a análise 

acerca da atual conjuntura política e social que envolve o público-alvo. 

 

1.1 Envelhecimento enquanto expressão da Questão Social 

 

 Em diversas culturas (principalmente ocidentais) a velhice é sinônimo de 

sabedoria, sendo as pessoas idosas tratadas com respeito e reverência. Isso acorre 

pois:  

(…) Nas sociedades tradicionais a figura do velho representava a sabedoria, 
a paciência, e transmitia os valores da ancestralidade: era ele quem detinha 
a memória coletiva; quem, através da evocação e da transmissão oral, 
construía uma narrativa com a qual se incorporava (fazia-se corpo) cada 
indivíduo na história do grupo (GOLDFARB, 1997, p. 11)  

 

 No entanto, na sociedade capitalista, a velhice tende a ser vista como sinal de 

incapacidade, sucedendo em abandono, seja pela família ou pelo Estado. 

 Para que essa temática acerca do idoso seja minimamente compreendida em 

sua gênese, é indispensável apresentar o pilar do sistema econômico vigente e de 

quais formas ele se materializa nas relações sociais, a partir do modo de produção 

capitalista (MPC).  

 Com relação ao modo de produção capitalista, as autoras Oliveira e Doronin 

(2017), mencionam que ao final do século XX, o capitalismo passou por diversas 

mudanças, “tanto em sua organização como na sua prática econômica” (p. 21), com 

modificações na estrutura social e nas categorias políticas das sociedades, isto é, a 
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transição do proletariado industrial verticalizado no fordismo1 e taylorismo2, para a 

flexibilização do mundo do trabalho expressos no século XXI com sua 

heterogeneidade. (ANTUNES E ALVES, 2004).  

 Sendo assim, vale ressaltar que ao longo do tempo o trabalho na sociedade 

capitalista adquiriu novas formas e configurações, ganhou a roupagem do capital e 

das contradições inerentes a esta forma de sociedade. Defrontamo-nos com a 

relação de compra e venda da força de trabalho, uma relação de produção coletiva e 

apropriação privada da riqueza produzida, ou seja, o trabalhador ao realizar o 

trabalho, produz a mercadoria, mas este não é dele, e sim do empregador 

(capitalista) que comprou a capacidade de produção e o tempo daquele trabalhador 

(ANTUNES, 2004). Teixeira (2008) defende que é essencial compreender o ser 

humano inserido na lógica do trabalho, uma vez que, é nesse contexto que a 

identidade dos/as idosos/as foi sendo construída.  

 
O trabalho deve ser entendido como fator determinante das formas de 
sociabilidade humana, considerando que, a partir do processo de produção 
de bens materiais, são produzidas e reproduzidas as relações entre 
indivíduos, potencialmente os construtores dessa realidade. Essas 
condições estão postas apenas com o trabalho, uma vez que este põe em 
movimento a teleologia (presente na própria colocação de finalidade) e a 
causalidade (inerentes os processos materiais), na construção dos objetos e 
da realidade social (TEIXEIRA, 2008, p. 58). 
 

 Paralelo aos valores que o trabalho condiciona aos sujeitos, existem outros 

fatores que trazem dificuldades cada vez mais frequentes. A nova morfologia do 

trabalho, explicado por Antunes e Alves (2004), enquanto um conjunto de 

características que predominam o mundo do trabalho atual (precarização, 

informalidade, trabalho em domicílio), exacerba ainda mais a exclusão dos/as 

idosos/as do mercado, uma vez que este grupo possui dificuldades em acompanhar 

os avanços tecnológicos, demandados pelo mercado. A limitação na 

instrumentalidade dessas ferramentas é definida pela “cultura fordista” que ainda é 

predominante na subjetividade desse grupo. De acordo com Antunes e Alves (2004, 

p. 339):  

Paralelamente à exclusão dos jovens vem ocorrendo também a exclusão 
dos trabalhadores considerados “idosos” pelo capital, com idade próxima de 

                                                        

1-Significado de Fordismo: Modelo de produção em massa de um produto, ou seja, ao sistema das 

linhas de produção.  
2-Significado de Taylorismo: Técnica que visa otimizar as tarefas desempenhadas nas empresas, 

através da organização e divisão de funções dos trabalhadores.  
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40 anos e que, uma vez excluídos do trabalho, dificilmente conseguem 
reingresso no mercado de trabalho. Somam-se, desse modo, aos 
contingentes do chamado trabalho informal, aos desempregados, aos 
“trabalhos voluntários” etc. O mundo do trabalho atual tem recusado os 
trabalhadores herdeiros da “cultura fordista”, fortemente especializados, que 
são substituídos pelo trabalhador “polivalente e multifuncional” da era 
toyotista. (ANTUNES, ALVES, 2004, p. 339) 

 

 Frisa-se, neste contexto, que as situações vivenciadas por esses sujeitos no 

seu processo de envelhecimento são defendidos enquanto expressão da questão 

social, visto que, o envelhecimento, assim como supracitado, é verificado enquanto 

um “problema” no sistema capitalista, uma vez que o idoso é julgado em sua 

capacidade utilitária, assim como argumentado por Teixeira (2009) ao afirmar que: 

 
Envelhecer, para o trabalhador, na ordem e no tempo do capital, é ter seu 
tempo de vida subordinado ao tempo de trabalho, mesmo depois de 
aposentado; para os trabalhadores velhos de baixa renda, no capitalismo 
periférico brasileiro, é ter seu tempo livre submetido às exigências de 
reprodução social do capital e de controle social que se estende ao 
envelhecimento, submetendo o idoso ao planejamento externo de 
comportamentos, atitudes, sentimentos, consciência e mecanismos 
organizativos. (TEIXEIRA, 2009, p. 68) 
 

 Ou seja, as circunstâncias sociais geradas pelo sistema capitalista a esse 

grupo, produz consequências em diversos aspectos da vida desses sujeitos, os 

afetando diretamente em sua reprodução social. Para explicar tais situações 

argumenta-se a questão social como alicerce fundamental na análise dessas 

experiências, identificando suas expressões.  

Pode-se afirmar que a questão social, é fruto do processo de acumulação 

capitalista, sendo indissociável do processo de acumulação, justamente pelos 

efeitos produzidos sobre as classes trabalhadoras 3 . (IAMAMOTO, 2001, p. 11). 

Sendo assim, define-se questão social como “conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista madura”. (IAMAMOTO, 2000, p. 27). 

Portanto,  

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 
tipos de intervenção mais além da caridade e repressão. (CARVALHO e 
IAMAMOTO, 1983, p.77):  

 

                                                        

3 - Classe que vive do trabalho, ou seja, não possui os meios de produção. (Marx e Engels, 1848)  
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 A autora Iamamoto (2000), menciona que dar conta da questão social, hoje, é 

decifrar as desigualdades sociais - de classes – em seus recortes de gênero, raça, 

etnia, religião, nacionalidade, meio ambiente etc. Mas também inclui decifrar, as 

formas de resistência e rebeldia com que são vivenciadas pelos sujeitos sociais. (p. 

113) 

 Quanto ao grupo analisado, Teixeira (2009) discorre que para se analisar o 

envelhecimento do trabalhador, como expressão da questão social, é necessário 

resgatar os “determinantes econômicos, políticos, culturais que engendram essa 

problemática social, na ordem e no tempo do capital” (p.67), não se esquecendo das 

lutas sociais que “problematizam necessidades não satisfeitas”. Sendo assim, 

somente compreendendo o contexto histórico que os/as idosos/as no Brasil 

vivenciaram e vivenciam, é que poderemos levantar demandas pertinentes. 

 Para isso, a contextualização da velhice é essencial. Não se pode limitar um 

grupo heterogêneo a conceitos fixos. Para alguns, a velhice é extremamente 

planejada, é considerada “idade do prazer”, do “lazer” e afins. Paralelo a isso, 

existem os que vivenciam essa fase em meio a vulnerabilidades e riscos que podem 

gerar solidão, exclusão e, consequentemente, doenças psíquicas. Diversas são as 

características que são facilmente encontradas no processo de envelhecimento da 

classe trabalhadora. 

 Segundo Teixeira (2009):  

O envelhecimento não se constitui um problema social pelas restrições 
físicas, fisiológicas ou biológicas do organismo, pelo crescimento 
demográfico da população idosa, pela restrição de papéis sociais, familiares, 
trabalhistas. É a classe trabalhadora a protagonista da tragédia no 
envelhecimento, considerando-se a impossibilidade de reprodução social e 
de uma vida cheia de sentido e valor, na ordem do capital, principalmente, 
quando perde o valor de uso para o capital, em função da expropriação dos 
meios de produção e do tempo de vida. Portanto, não é para todas as 
classes que o envelhecimento promove efeitos imediatos de isolamento, de 
exclusão das relações sociais, do espaço público, do mundo produtivo, 
político, artístico, dentre outras expressões fenomênicas dos processos 
produtores de desigualdades sociais (TEIXEIRA, 2009, p.64) 
 

 Visando os aspectos observados, compreende-se que as mudanças trazidas 

pelo capitalismo, resultaram na explosão da questão social e suas expressões, que 

modificaram o mundo do trabalho, onde o idoso passou a ser visto como improdutivo.  

 Com base nesta compreensão se afirma que envelhecer vai muito além da 

dimensão biológica. Para essa explanação é necessário diferenciar velhice e 

envelhecimento, assim como é exposto por Messy (1999, p. 23) e Costa (1998, p. 



 
 

8 

 

 

26): 

Se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é o da 
idade avançada, entenda-se, em direção a morte. No discurso atual, a 
palavra envelhecimento é quase sempre usada num sentido restritivo e em 
lugar da velhice. A sinonímia dessas palavras denuncia a de negação de 
um processo irreversível que diz respeito a todos nós, do recém-nascido ao 
ancião.  (MESSY, 1999, p. 23) 
 
Envelhecimento: processo evolutivo, um ato contínuo, isto é, sem 
interrupção, que acontece a partir do nascimento do indivíduo até o 
momento de sua morte [...] é o processo constante de transformação. 
Velhice: é o estado de ser velho, o produto do envelhecimento, o resultado 
do processo de envelhecer. (COSTA, 1998, p. 26) 
 

  Insta salientar que:  

 
Em cada sociedade e na mesma sociedade, em momentos históricos 
diferentes, a velhice e o envelhecimento ganham especificidades, papéis e 
significados distintos em função do meio ser rural ou urbano, da classe 
social, do grupo profissional e de parentesco, da cultura, da ideologia 
dominante, do poder econômico e político que influenciam o ciclo de vida e 
o percurso de cada indivíduo, do nascimento à morte. (MAGALHÃES, 1989, 
p.13) 

 

 Tendo como base esses conceitos, é importante discorrer sobre o que diz 

Oliveira (2016), no que tange aos desafios para o Brasil no século XXI referente a 

população idosa. O autor discorre que as poucas políticas sociais passaram por uma 

série de desmontes que afetam diretamente a população idosa e seu bem-estar, 

enfatizando que devido ao fato de tratar-se de um país inserido na periferia do 

capitalismo, ou seja, não ter experimentado o Estado de Bem Estar Social (Welfare 

State), e da mesma forma, experimentar políticas neoliberais, a precarização das 

políticas é uma característica predominante. Quase não se fala na ampliação dos 

direitos. As lutas que estão presentes nas agendas nacionais são ínfimas perto das 

demandas desse público, sendo evidente que a ideologia neoliberal se materializa 

na reforma da previdência pública e mercantilização da previdência social e saúde. 

Essas políticas sociais decorrem, por um lado, das necessidades de 
acumulação do capital, e por outro, das necessidades de proteção e 
reprodução material dos trabalhadores. Elas são estruturadas com a 
mediação do Estado, em contextos particulares de acumulação e/ou da luta 
de classes, em que interesses antagônicos entre as classes sociais 
fundamentais estão em jogo, o que pressupõe organização e capacidade de 
pressão dos trabalhadores. (SILVA, M., 2012, p. 67).  
 

 As respostas que o Estado oferece as expressões da questão social são 

limitadas e não ultrapassam o viés do imediatismo e clientelismo que fora imposto 

culturalmente no Brasil desde sua formação sócio-histórica. Resta a culpabilização 
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do sujeito e responsabilização da família, características do neoliberalismo. O 

neoliberalismo é compreendido, basicamente, como uma doutrina econômica que 

retorna as ideias construídas no liberalismo clássico, que defende a mínima 

intervenção do Estado na economia. O neo(novo)liberalismo, se apresenta com 

nova roupagem devido à dinamicidade do capital, entretanto, suas raízes são 

conservadoras.  

 Destaca-se que a ideologia do neoliberalismo e a reestruturação produtiva 

desencadearam o estímulo do individualismo, da fragmentação da sociedade, 

valorização dos espaços privados e o incentivo ao consumo. Com relação a 

definição do termo, Teixeira (1998) expõe que: 

 
O neoliberalismo nasceu logo depois da Segunda Grande Guerra mundial, 
nos países do mundo do capitalismo maduro. Nasceu como uma reação 
teórica e política ao modelo de desenvolvimento centrado na intervenção do 
Estado, que passou a se constituir, desde então, na principal força 
estruturadora do processo de acumulação de capital e de desenvolvimento 
social. Considerando essa intervenção como a principal crise do sistema 
capitalista de produção, os neoliberais passaram a atacar qualquer limitação 
dos mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciando tal limitação 
como uma ameaça letal a liberdade econômica e política (TEIXEIRA,1998, 
p.195). 
 

 Nessa direção, as autoras Chaves e Gehlen (2019, p. 296), discorrem que no 

Brasil atual, cada vez mais, esse fenômeno doutrinário fragmenta não somente a 

organização política das classes, mas consequentemente, as políticas sociais, 

retrocedendo as conquistas históricas onde cresce a “tendência à “refilantropização” 

(Yazbek, 1993; Iamamoto, 1996) das políticas sociais e dos serviços” (p. 296).  

 
Contudo, vale observar que a configuração da questão social no contexto 
da globalização vem sendo marcada fortemente pela precarização da força 
de trabalho, pela feminização da pobreza, pelos retrocessos em relação aos 
direitos sociais conquistados, consolidando a erosão do Estado social, 
agudizando as desigualdades sociais e definindo novos contornos e 
significados no planejamento de políticas sociais(…) (CHAVES, GEHLEN 
2019, p. 296) 

 
 Diversas personalidades, tal como o Deputado Federal do Estado de São 

Paulo, Luiz Philippe O. Bragança (PSL) 4  negam veementemente a presença do 

neoliberalismo no Brasil, defendendo que no país, o “modelo econômico existente é 

uma variação do socialismo“. Ora, a realidade se configura de outra maneira. Após o 

                                                        

4-Fonte: “O mito do Neoliberalismo no Brasil” Disponível em: <http://www.lpbraganca.com.br/o-mito-

do-neoliberalismo-no-brasil/ > Acesso em:Julho 2020.  
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impeachment, da ex-presidente Dilma Rousseff no ano de 2016, inúmeras reformas 

foram iniciadas, chegando a então reforma da previdência no ano de 2019, sendo 

claro que cada vez mais o Estado tem perdido espaço para a iniciativa privada. 

Quanto a reforma da previdência, apresentou-se enquanto uma solução ao mundo 

do trabalho e orçamento público, mas aos trabalhadores reforçou a situação de 

desproteção e vulnerabilidade. 

 Em analise efetuada pelas autoras Wanderley, Sant’Ana e Martinelli (2019), 

no estudo que explora os desafios do atual contexto, a partir da seguridade social 

brasileira, estas discorrem que:  

 
Estudiosos têm se debruçado sobre a Proposta de Reforma do Governo 
Bolsonaro, produzindo fecundas análises. Um deles, por exemplo, 
Guilherme Santos Mello, professor do Instituto de Economia da Unicamp e 
pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica 
(CECON-Unicamp), em artigo publicado no site Brasil Debate em 22/2/2019, 
aponta que não há dúvidas de que o sistema de previdência social se 
tornará ainda mais excludente, pelo seu “esfacelamento gradual, enquanto 
regimes de capitalização públicos e privados se fortalecerão”. Trata-se, pois, 
de “demolir as bases do atual sistema de seguridade social, substituindo-o 
por um sistema de capitalização privado. Na prática, isso significa a 
mudança do princípio da solidariedade social pela lógica individual”. 
(WANDERLEY, SANT’ANA e MARTINELLI. 2019, p. 208) 

 

 A individualidade expressa no sistema de capitalização enfraquece não 

somente a previdência social, mas de igual forma, manifesta essa tendência nas 

demais políticas presentes no tripé da seguridade social, que cada vez mais, serão 

focalizadas, característica da doutrina neoliberal.  

 Essa tendência de desproteção social é analisada pela autora Yasbek (2016), 

nas conjunturas de crise do capital, enfatizando a crise de 2008, quando o mercado 

financeiro entrou em colapso. Pondera que desde então, o capitalismo buscou 

alternativas de reestruturação, investindo nos aparelhos privados de hegemonia de 

maneira a individualizar demandas sociais, enfraquecendo a construção e efetivação 

de políticas públicas, que gradualmente se limitavam a focalização da pobreza 

(principalmente nos países da periferia do capitalismo). 

 
Nessas condições históricas, de reorganização econômica e política da 
maioria dos países capitalistas, de emergência de novas manifestações e 
expressões da Questão Social, de alteração das experiências 
contemporâneas dos sistemas de proteção social, ressurgem processos de 
remercantilização de direitos sociais, e fortalece-se a defesa da tese de que 
cada indivíduo é responsável por seu bem estar. Assim o Estado passa à 
defesa de alternativas privatistas que envolvem a família, as organizações 

sociais e a comunidade em geral. (YASBEK, 2016, p.09) 
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 Em entrevista (2019)5, Alexandre Kalache (especialista em epidemiologia do 

envelhecimento), realiza um importante comparativo reflexivo com relação ao 

envelhecimento em países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como é o 

caso do Brasil, indicando a falta de investimento do setor público em pesquisa e em 

políticas públicas eficazes, que são considerados fatores primordiais para o 

crescimento dessa taxa . O profissional afirma que: 

 
Os países desenvolvidos primeiro enriqueceram para depois envelhecerem; 
os países em desenvolvimento vão envelhecer na pobreza. O desafio é 
muito maior em um tempo mais rápido. Na França, foram necessários 145 
anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%, de 1845 a 1990. 
Era um dos países mais ricos e por seis gerações foi envelhecendo com 
recursos para desenvolver políticas em resposta a esse fenômeno. O Brasil 
vai fazer essa transição em uma geração, em apenas 19 anos. Será um 
envelhecimento extremamente rápido. Em 2050, seremos tão envelhecidos 
quanto o Japão de hoje, que é o país mais velho do mundo. Só que eles 
estão preocupados com o envelhecimento: têm centros de excelência, 
fazem pesquisas, desenvolvem políticas, preparam quadros e treinam 
profissionais. Nós estamos envelhecendo na cegueira, sem preparo. A 
população salta de 14% com mais de 60 anos para 31% daqui a 30 anos. A 
população idosa do Brasil hoje chega a 30 milhões. Em 2050 vamos ter 64 
milhões. Como é que a gente vai se preparar? Porque o curso de vida de 
um idoso é o adulto jovem de hoje. (Kalache, 2019). 

 

 Diante das informações referenciadas, podemos concluir que não se deve 

limitar o processo do envelhecimento a questões microestruturais, uma vez que em 

cada cultura e conjuntura política e social, o idoso vivencia esse processo de formas 

distintas, com demandas diversificadas. Sendo assim, como vimos, no Brasil, existe 

uma forte tendência gradual a retirada do Estado de sua responsabilidade com esse 

grupo, visto quem, cada vez mais a família é responsabilizada pelo acesso a direitos 

constitucionais como renda, saúde, moradia e lazer, que interpreta-se legalmente, 

antes de tudo, tratar-se de dever do Estado. Esse fenômeno implica diretamente no 

desmonte das políticas públicas e desproteção social aos/as idosos/as, fato que 

prejudica diretamente a atuação dos assistentes sociais.  

 No próximo item deste trabalho será analisado perfil dos/as idosos/as a nível 

nacional, evidenciando dados e dando ênfase na questão de gênero, assim como, 

buscando apontar distintos conceitos importantes sobre a temática e fenômenos 

                                                        

5-Disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/47460> Acesso: 

Maio 2020.  
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recentes que a envolvem. 

 

1.2 Perfil da população idosa no Brasil  

 Segundo Mendes (2012), o envelhecimento da população mundial é um fato 

incontornável que exige adequada reflexão por parte de famílias, governantes e 

sociedade em geral. A Organização Mundial da Saúde - OMS - define a população 

idosa como aquela a partir dos 60 anos de idade, sendo que a nível mundial, uma 

em cada nove pessoas tem idade igual ou superior a 60 anos. Este dado adquire 

especial relevo quando confrontado com a diminuta taxa de 1,2% de crescimento da 

população geral, e tal tendência manter-se-á, prevendo projeções da ONU que no 

ano de 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos será cerca de 2 milhões 

de indivíduos, o que representará 20% da população mundial e o dobro da 

população com menos de 15 anos nesse mesmo ano. Assim, numa média global, 

uma em cada cinco pessoas terá mais que 60 anos. 

 No Brasil, de acordo com dados disponibilizados pela Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), estima-se que, em 2020, há mais de 30 milhões de idosos/as. Por 

ano, mais de 600 mil pessoas, em média, passam a fazer parte desse grupo. É 

ressaltado que nos últimos 30 anos, a população de 60 ou mais anos cresceu 21,6%, 

e com mais de 80 anos, mais de 45%. Esses dados são relevantes, visto que, no 

ano de 1950, a média de idade dos brasileiros era de 50 anos, e, atualmente, 76 

anos. Sendo assim, a previsão é de que em 2025, o Brasil estará entre os seis 

países com maior número de idosos/as. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).  

 Como abordado no item anterior, envelhecer é um processo natural, biológico 

e social da vida do ser humano que se desencadeia desde o nascimento e se 

encerra no fenômeno da morte. A condição de velhice está estritamente ligada ao 

tempo de vida do sujeito. 

 Sendo assim, trata-se de um grupo heterogêneo, que não pode se limitar a 

concepções fixas, visto que, diversos são os determinantes sociais que o envolvem 

e diferem dentro de uma mesma categoria. Tais determinantes sociais passam por  

transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, que de acordo com Barros 

e Junior (2013), são consequências que não se restringem aos/as idosos/as, mas 

que permeiam em todas as gerações e, ainda mais, todos os setores da sociedade. 

 Em concordância com Faleiros (2014), é importante considerar que analisar a 

categoria velhice, implica observar a complexidade desse campo e suas múltiplas 
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determinações, assim como citado anteriormente. Sendo assim, coloca-se relevante  

mencionar que:  

Na visão gerontológica crítica a velhice é entendida, não como fase terminal 
da vida, ou com o segmento isolado, mas como um processo e resultado da 
vida individual e social e de suas desigualdades nas relações e práticas 
estruturadas no processo de correlação de forças. (FALEIROS, 2014, p.07)  

 

Ou seja, desvincular esse grupo e suas demandas de elementos como classe, 

raça, gênero, dentre outras, mostra-se como inviável, haja vista, ser palpável que 

cada grupo social vivencia a velhice de formas diferentes, com perspectivas e 

bagagens distintas.  

 Faleiros (2014) desenvolve que, segundo informações do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), no total da população idosa em 2012, 55,7% eram 

mulheres, 84,1% viviam nas cidades, sendo pessoa de referência em 63,7% dos 

domicílios (IBGE, 2012). Todavia, no ano de 2017, podemos constatar através de 

dados disponibilizados pelo mesmo instituto, que as mulheres continuam sendo 

maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os 

homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo), ou seja, em 2012, a população 

com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões, já em 2017, marcou os 30,2 milhões, 

considerando dessa forma, que o quantitativo de mulheres nesse grupo cresce de 

maneira proporcional.  

 

Gráfico 1: População idosa (60 anos e mais), por sexo, Brasil: 2000-2060 
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 Alves (2016), enfatiza a questão de gênero e as estimativas que envolvem 

esse debate com um conceito cada vez mais relevante: “A feminilização do 

envelhecimento”. 

 A estimativa da ONU para 2040 aponta um número de 23,99 milhões de 
homens e 30,19 milhões de mulheres, uma diferença de 6,2 milhões de 
mulheres em relação à população idosa masculina. A razão de sexo deve 
cair para 79 homens para cada 100 mulheres entre a população idosa. Ou 
seja, nos próximos anos vai crescer o excedente de mulheres em cada 
grupo etário do topo da pirâmide. Este processo é conhecido como 
“feminização do envelhecimento”. (ALVES, 2016) 

 

    Entre os fatores que explicam esta situação está a expectativa de vida das 

mulheres que é maior que a dos homens. Segundo o IBGE (2018) para as mulheres 

espera-se maior longevidade: 79,9 anos. Já para os homens ficou em 72,8 anos em 

2018.  Isso ocorre por diversas questões, como aspectos biológicos; cuidados com a 

saúde; o fenômeno proveniente da urbanização que inclui homicídios e acidentes de 

trânsito; quedas acidentais, entre outros. 

               De acordo com Salgado (2002),  

 
 A idade e o gênero sexual são dois dos principais fatores apontados pelos 
demógrafos ao estabelecerem diferenças entre membros da população. A 
presença de um grande número de mulheres em idade avançada é, em 
muitas sociedades, um fenômeno demográfico recente. (SALGADO, 2002, p. 
08) 
 

    Sendo assim, as mulheres até vivem mais que os homens, mas não quer 

dizer que vivem em condições melhores. Vale destacar que a sociedade insere as 

mulheres ao longo de toda a vida sob uma lógica patriarcal e machista e assim, 

vivenciando discriminação por preconceitos sexistas e gerofóbicos (SALGADO, 

2002). Esses aspectos são presente na vida da mulher desde a infância, a vida 

adulta e, seguidamente, na velhice.  

O capitalismo, ao longo da sua trajetória, se apropriou de forma 

massacrante da mão de obra de mulheres pertencentes a classes sociais mais 

baixas. Essas mulheres tendem a realizar trabalhos que possuem uma maior carga 

horária e uma menor remuneração com relação aos homens. A submissão da 

mulher a esse tipo de exploração deve-se, em grande parte dos casos, à 

necessidade de assumir o sustento do lar. Soma-se a essa questão, o fato das 

trabalhadoras, em grande parte, não terem tido acesso à educação e a qualificação 

profissional. Os sustentáculos das relações desiguais de gênero encontram-se 

vigentes e, por vezes, fortalecidos, principalmente devido ao reforço do sistema 
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econômico. O capitalismo, dominado pela ideologia patriarcal, reforça o sistema de 

opressão que subjuga as mulheres. A abordagem de tal problemática se faz 

indispensável na luta pela equidade de gênero, mesmo que na velhice, afinal, os/as 

idosos/as também participam diretamente de movimentos sociais, defendendo 

causas específicas e necessárias para seu futuro e presente.  

Reforçando essa análise, o relatório da UNFPA (2012), aponta que os 

anciãos não fazem parte de um grupo homogêneo, ou seja, políticas públicas 

generalistas não dão conta de atender todas as demandas desse público-alvo de 

forma igualitária. Frisa-se que cada grupo possui necessidades e interesses 

específicos, mesmo que, estes façam parte de um mesmo coletivo, no caso, de 

idosos. São necessárias intervenções adequadas a cada um deles, dando ênfase ao 

recorte de gênero citado anteriormente. Esse entendimento, dentre outros, é 

registrado pela autora Neri (2007), ao afirmar que: 

 
1) a velhice é experiência heterogênea;2) a longo prazo, o envelhecimento 
saudável depende de investimentos sociais contínuos dirigidos aos 
cidadãos em todas as fases da vida, e não somente de investimentos 
individuais; 3) a solidariedade entre as gerações, a capacidade de 
poupança da população e a sua criatividade no gerenciamento de escassos 
recursos sociais têm sido mais valiosas ao cuidado aos idosos do que a 
atenção oferecida pelo Estado; 4) abandono, negligência e maus- tratos 
podem ocorrer nas famílias e nos asilos, mas também são exercidos pela 
rede pública de atenção à saúde e pela Previdência; 5) políticas de proteção 
social baseadas em falsas crenças contribuem para o desenvolvimento ou a 
intensificação de preconceitos e para a práticas sociais nefastas aos idosos. 
(NERI, 2007, p.39). 

 

 Recentemente, através de pesquisa 6  realizada pelo Centro de Políticas 

Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV SOCIAL), sobre os impactos sociais do 

Covid-197 foram demonstradas inúmeras informações no que tange aos/as idosos/as. 

Insta salientar que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os/as 

idosos/as, bem como,os portadores de doenças crônicas como diabetes, 

hipertensão e asma fazem parte do grupo mais vulnerável da doença. Ou seja, o 

fator envelhecimento biológico, em conjunto com as doenças oriundas do próprio 

envelhecimento, coloca esses indivíduos em alto risco.    

                                                        

6-Disponível em: <www.fgv.br/fgvsocial/covidage. > Acesso em: Abril 2020. 

7-Doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 

2019, em Wuhan, na China. Fonte: OMS.  



 
 

16 

 

 

 As informações apontam onde há maior concentração de idosos/as no Brasil, 

como vivem, bem como, se existe centralidade na renda familiar, objetivando dar 

suporte as autoridades competentes para criação de medidas que visem amenizar 

os impactos da doença. Diante do exposto,  

 
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNADC), em 2018 o Brasil possuía 10,53% da sua população com 65 anos 
ou mais de idade, um aumento de aproximadamente 20% em relação à taxa 
registrada em 2012. (…) Dentro do domicílio, os idosos correspondem a 
19,3% das pessoas de referência, ou chefes de domicílio, portanto acima da 
vista na média geral (10,53%) corroborando a ideia deles como arrimo de 
família. (NERI, 2020, p. 03) 

 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 

referente ao ano de 2018, (PNADC), mencionam que os Estados Brasileiros que 

possuem maior concentração de idosos/as é liderado pelo Rio de Janeiro (13,06%), 

seguido pelo Rio Grande do Sul (12,95%), São Paulo (11,27%) e Minas Gerais 

(11,19%). Posto isso, os/as idosos/as no Brasil estão em maior parcela na região 

Sudeste. Em contra partida, os Estados com menor proporção são, Roraima (5,26%), 

Amapá (5,75%), Amazonas (6,7%), Acre (6,9%) e Pará (7,07%) ocupam as últimas 

posições do ranking por UF em 2018. 

 No que tange à renda dos/as idosos/as no Brasil, a FGV (2020) denota que 

59,64% é proveniente das aposentadorias da Previdência Social, 40,78% dos 

benefícios de Prestação Continuada (BPC) e apenas 0,89% do Bolsa Família.  

 Sendo assim, posto em evidência os dados que afirmam a importância da 

previdência social e benefícios assistenciais aos/as idosos/as, acentua-se a 

importância de se manter e ampliar tais benefícios.  

 Destarte, como já abordado, podemos concluir que a mulher é maioria dos 

idosos no país, sendo necessário se aprofundar acerca de tal especificidade, que se 

materializa de forma diferenciada no sistema capitalista. De igual forma, constatou-

se que existe maior concentração de idosos/as no Estado do Rio de Janeiro 

(13,06%), fato que explica a discrepância de denúncia de violações de direitos 

dos/as idosos/as com relação a distintos Estados, com base na experiência de 

estágio realizado no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que será 

exposta posteriormente.  

 Sendo assim, no próximo capítulo, será apresentado o Ministério Público 

enquanto um importante órgão autônomo do judiciário brasileiro, citando suas 
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características. De modo igual, será descrito sobre a função do Serviço Social dentro 

da instituição e, de qual forma é desempenhado o uso do instrumental técnico 

operativo nesse espaço ocupacional, bem como, as dimensões que compõe a 

profissão. Por último, o fenômeno da judicialização, será abordado como forma de 

exibir essa crescente ação que se apresenta enquanto um desafio ao Serviço Social, 

principalmente frente as demandas que chegam envolvendo questões relacionadas 

ao processo de envelhecimento e à velhice. 
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CAPÍTULO 2. O SERVIÇO SOCIAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO E POPULAÇÃO IDOSA 

 

 Introdutoriamente, no Brasil, segundo Tejadas (2013) a história do Ministério 

Público (MP) pode ser resgatada a partir do período colonial, tendo como ênfase não 

só o cumprimento das leis, mas também o estabelecimento da ordem pública. No 

decorrer da história, o MP ganha um novo perfil a partir do desenvolvimento do 

Estado brasileiro, da democracia e, sobretudo, a partir da Constituição Federal 

brasileira de 1988.  

O texto da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, atribuiu 

um novo perfil ao Ministério Público, que teve sua atuação ampliada, tornando-se o 

meio mais eficiente de defesa do regime democrático, da aplicação das leis e dos 

direitos coletivos. Consoante o art. 127, “O Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis” (BRASIL, 1988, p.90). Os princípios que permeiam a atuação do 

Ministério Público são: Unicidade, indivisibilidade e independência8. 

Anterior a Constituição Federal 1988, o MP era uma instituição ligada ao 

Poder Executivo, responsável principalmente pela ação penal pública junto aos 

tribunais. Mas, a partir da Constituição ele passa a se configurar, no Brasil, como 

instituição autônoma e independente, que não está subordinada aos Poderes 

Executivo, Legislativo ou Judiciário, o que lhe garante condições de fiscalizar de 

forma mais efetiva o cumprimento da lei.  

A finalidade de sua existência, como diz o próprio texto constitucional, é a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, isto é, a função de defesa da sociedade no regime 

democrático instituído pela Constituição Federal de 1988, tendo sua atuação 

comprometida com a defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana. 

A partir da Constituição Federal de 1988, diversas leis importantes surgiram 

                                                        

8-UNICIDADE: singularidade: compreensão de um fenômeno na sua unicidade; INDIVISIBILIDADE: 

particularidade, característica ou condição de indivisível; INDEPENDÊNCIA: falta de subordinação: a 

independência entre duas situações.  
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com o objetivo de amparar a pessoa idosa, entre elas:  

 Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742 de1993. 

 Política Nacional do Idoso- Lei 8.842 de 1994. 

 Estatuto do Idoso- Lei 10.741 de 2003. 

Segundo Gomes (2009), a Política Nacional do Idoso institui várias 

modalidades de atendimento ao idoso, entre elas: Centro de Convivência; Centro 

de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia; Casa-Lar; Oficina Abrigada de 

Trabalho; atendimento domiciliar.  

Tendo em vista a atuação do Ministério Público junto as instituições citadas 

anteriormente, menciona-se a criação da Resolução nº 1.766, de 14 de agosto de 

2012 que institui o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de 

Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, que fixam diversos objetivos que 

auxiliam a instituição na articulação com tais entidades públicas.  

 Neste sentido, a atuação dos/as assistentes sociais no MP devem corroborar 

para a garantia dos direitos dos sujeitos, contribuindo para que as leis sejam 

cumpridas e, até mesmo, ampliadas. A cobrança ao poder público por melhores 

condições para que essas instituições públicas funcionem de forma efetiva aos 

idosos, se faz recorrente no cotidiano profissional. Estas utilizam de forma ética os 

instrumentos e competências constituintes da profissão para que haja bem-estar 

desses usuários.  

Sendo assim, nesta seção apresenta-se uma análise sobre a inserção do 

Serviço Social na instituição. Apresenta-se, também, uma breve contextualização 

sobre os instrumentos constituintes do Serviço Social, expondo suas definições e de 

quais formas tais são utilizados no cotidiano profissional. Por fim, será enfatizado o 

fenômeno da judicialização, uma vez que o/a assistente social atua diretamente com 

esse fenômeno em seu cotidiano profissional. 

 

 

2.1 Função do Serviço Social no Ministério Público 

 

Para compreender a inserção do Serviço Social no Ministério Público é 

necessário considerar que a profissão está inserida na divisão sócio técnica do 

trabalho, com um claro projeto ético-político, que se expressa em diferentes 

documentos, como por exemplo, na Lei que o regulamenta (nº 8.662, de 07 de julho 
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de 1993) e no Código de Ética profissional instituído pela Resolução nº 273, de 13 

de março de 1993.  

Sendo assim, o exercício da profissão em interface com as ações 

institucionais ministeriais requer um profissional que desenvolva: 

 
[...] competência para propor, para negociar com a instituição os seus 
projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e 
atribuições profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para 
buscar apreender, no movimento da realidade, as tendências e 
possibilidades, ali presentes, passíveis de serem apropriadas pelo 
profissional, desenvolvidas e transformadas em projetos de trabalho 
(IAMAMOTO, 2009, p.25).  
 

No que concerne às atribuições do Serviço Social no Ministério Público, estas 

são voltadas para o direito individual e o direito difuso9 e coletivo. A atuação do 

profissional deve buscar uma intervenção crítica nas problemáticas trazidas por 

diferentes segmentos sociais, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com 

deficiência, dentre outros. Tem como objetivo instrumentalizar e subsidiar decisões 

no que tange aos procedimentos oriundos das Promotorias, prestando assessoria 

técnica aos Promotores de Justiça.  

A definição da assessoria trabalhada por Matos (2016) baseia-se numa ação 

desenvolvida por um profissional que tenha domínio sobre a temática, sendo a 

realidade seu objeto de estudo no qual sua atuação irá alterar de certa forma. O 

autor diz que o assessor será aquele que irá propor caminhos e estratégias ao 

profissional ou a equipe que assessora, podendo estes acatar ou não seus 

apontamentos. Sinaliza ainda para a importância de esse assessoramento ser 

norteado pela competência intelectual para embasamento das suas preposições. 

 Segundo Souza (2006, p. 127), o diferencial da participação do/a assistente 

social nas instituições judiciárias provém de sua capacitação por seus 

“conhecimentos e habilidades teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-

políticos”. Como os instrumentos são considerados meios de se alcançar uma 

finalidade, ao escolher um determinado instrumento de ação o profissional deve ter 

clareza da finalidade que pretende alcançar: se está coerente com as finalidades da 

                                                        

9-A atuação no direito difuso e coletivo mostra-se vinculada a duas frentes de intervenção, a 

fiscalização de entidades de atendimento e a avaliação de políticas públicas, nestas incluindo a 
análise de plano, programas, orçamentos públicos e sua pertinência face aos direitos humanos 
assegurados em lei. (CFESS, p.43. 2014). 



 
 

21 

 
 

profissão e se o instrumento escolhido permitirá a efetividade de tais finalidades. Por 

isso, o profissional deve estar em sintonia com o movimento da realidade, 

considerando as particularidades dos diferentes espaços em que intervém e, 

também, estar orientado pelos fundamentos e princípios éticos que norteiam a 

profissão.   

Vale salientar, que a maior parte das demandas que chegam ao Serviço 

Social do Ministério Público, diz respeito à garantia e efetivação de direitos, sejam 

eles individuais, familiares ou coletivos, já que a busca pela intervenção desse órgão, 

em geral, parte da violação dos ou não assegurados pelo Estado por meio das 

políticas públicas.  O texto do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2014 

p.20) aborda que: 

Cada uma dessas situações remete a sujeitos, violados e ultrajados em 
seus direitos, que estabelecem formas de luta e de resistência, tanto no 
âmbito de suas realidades particulares, como de modos coletivos, os quais, 
muitas vezes, desafiam as normas que validam a ‘ordem social’.  
 

Dessa forma, as atribuições do Serviço Social no Ministério Público estão 

vinculadas a propostas de ações que ultrapassam a mera operacionalidade. Sua 

atuação deve ser criativa, propositiva e interventiva no sentindo de desvendar a 

realidade posta e propor a efetivação das políticas públicas como direito universal.  

Sua atuação, então, se faz importante, pois como mencionado anteriormente, 

destaca-se que ao longo da trajetória das políticas públicas no Brasil, os interesses 

políticos e econômicos dinamizaram as relações sociais afim de se "fixar" o controle 

da ordem societária, a partir de uma ótica neoliberal de redução de direitos e 

retração do Estado.  

Porém, a Constituição de 1988 inovou ao exigir a efetiva proteção social, por 

parte do Estado a camadas que antes não recebiam atenção no que diz respeito a 

direitos constitucionais específicos. Sendo assim, a mesma deu uma nova dimensão 

ao Ministério Público, conceituando-o como uma instituição permanente, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis (art.127, CF). 

De acordo com Tejadas (2012, p. 05),  

 
Os interesses e projetos políticos que caracterizam a sociedade política 
também são vastos e complexos. Na percepção de membros e assistentes 
sociais do Ministério Público, eles oscilam entre as possibilidades de 
ampliação da democracia e a atenção aos interesses do capital. Nessa 
conjuntura, a sociedade política emerge como um lugar onde o consenso e 
a coerção complementam-se, um espaço privilegiado para a construção de 
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políticas públicas que atendam às necessidades humanas, mas, também, 
onde se verifica a sua restrição, por meio da focalização, da tutela e do 
assistencialismo, presentes na atuação do Poder Executivo. 

 

Pode-se dizer que o Ministério Público advindo da Carta Magna de 1988, em 

verdade, é fruto de todo um movimento crescente que busca a reconstrução das 

instituições democráticas do país nas últimas três décadas. Segundo Vianna (1999), 

as demandas e conflitos protagonizados por movimentos sociais se tornaram 

importante referência na reavaliação do funcionamento e estrutura da Justiça 

brasileira, sobretudo do Poder Judiciário. Defendendo direitos humanos e 

reivindicando emprego, terra, habitação, saúde, transporte, melhores valores de 

benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) e educação, esses 

movimentos sociais contribuíram para o debate em torno da necessidade de 

mudanças legislativas e institucionais que garantissem novos direitos individuais e 

coletivos. 

Dessa forma, destaca-se que a "Exigibilidade significa pedir, obrigar, requerer, 

demandar, fazer pressão política, reclamar para que algo seja cumprido".  Tratando-

se como categoria primordial na atuação do Ministério Público, garantidos 

constitucionalmente, a exigibilidade na atuação do mesmo garante que o Estado 

cumpra seu dever de maneira a efetivar os direitos civis.  

Ressalta-se a ambiguidade da identidade institucional que permeia o 

Ministério Público, pois assim como atua na mediação dos conflitos sociais, a 

realidade se apresenta como uma instituição que para além de fiscalizador mostra-

se parceira de "atores da esfera pública". 

Por isso a importância de se analisar o viés contraditório da instituição, pois 

se por um lado defende-se a garantia dos direitos humanos, por outro a mesma está 

inserida em um contexto de intensa disputa por interesses, onde o Estado se 

apresenta colocando a proteção social em um imediatismo mecânico, postergando a 

efetivação dos direitos, fazendo com que cada vez mais se judicialize os mesmos. 

Sendo assim,   

O Ministério Público insere-se em espaços da esfera pública habitados por 
interesses em disputa e não atua de modo neutro, nem poderia, pois a 
exigibilidade da proteção social pressupõe posicionamento. Nesse caso, é a 
direção social da Instituição em prol da defesa e garantia de direitos 
humanos o guia para a ação. (...) No que concerne às relações do Ministério 
Público na esfera pública, evidenciou-se, ainda, significativo debate interno 
quanto à judicialização (ou não) das demandas por direitos. As posições 
majoritárias são de que os meios extrajudiciais, ou seja, negociados fora da 
esfera Judicial, são mais efetivos. Nesse sentido, a judicialização de 
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demandas por políticas públicas componentes da proteção social 
apresenta-se entressachada por contradições, pois, se por um lado a 
judicialização pode vir a resultar na satisfação de uma demanda, por outro 
pode postergar a efetivação do direito e, mais, pode contribuir para o 
enfraquecimento e o desempoderamento da sociedade civil. ( TEJADAS, 
2012, p.06, 07) 

 

Diante do exposto, analisa-se que a categoria exposta possui múltiplas 

facetas, apresentando-se como complexa no que diz respeito a exigibilidade da 

proteção social e o Órgão da Justiça, o Ministério Público. É necessário evidenciar-

se suas contradições e desafios, pois inseridos em uma conjuntura de constantes 

mudanças, fica evidente seu papel fundamental e de construção por uma sociedade 

onde exista o fácil acesso aos direitos sociais, e assim a proteção social. Tejadas, 

discorre que: 

o mirante escolhido para abordar a exigibilidade da proteção social no Brasil 
é complexo. Aqui se buscou, em meio à diversidade de achados, destacar 
seus fios condutores, vislumbrando-se que o Ministério Público é uma 
Instituição em construção e em transição. Esse processo tem rebatimentos 
identitários e na dificuldade para a constituição de uma hegemonia em torno 
da defesa e garantia de direitos humanos como direção social da Instituição. 
Assim, a Instituição transita entre o conservadorismo e a assunção da 
defesa de direitos, entre eles a proteção social, como desafio coletivo, 
inserido em uma sociedade permeada por contradições, mas que teima em 
lutar por democracia. Nesse contexto, o Ministério Público toma parte em 
uma luta civilizatória por compartilhar poder e condições dignas de vida para 
todos. (TEJADAS, 2012, p. 12) 

 

Em suma, salienta-se que apesar do viés contraditório exposto no corpo da 

análise, é de extrema importância que o Serviço Social defenda o órgão enquanto 

representante da ordem democrática do Brasil, tendo em vista, os inúmeros 

movimentos antidemocráticos que questionam sua relevância.     

 No próximo tópico, será analisado as dimensões que estabelecem o Serviço 

Social, bem como, os instrumentos constituintes da profissão, visando dar clareza ao 

exercício  profissional. 

 

2.2 O uso dos instrumentos constituintes do Serviço Social no MPRJ- 

CRAAI Campos.  

 

 Segundo Netto (1999), os projetos profissionais, construídos coletivamente 

pela categoria, apresentam a autoimagem da profissão; elegem valores que a 

legitimam socialmente; delimitam e priorizam seus objetivos e funções; formulam 

requisitos (técnicos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem 
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normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem balizas de sua 

relação com os/as usuários/as dos seus serviços, com outras profissões e com as 

organizações e instituições, públicas e privadas. Os projetos profissionais são 

intrínsecos dos projetos societários, que lhes oferecem base e valores e expressam 

um processo de lutas pela hegemonia entre as forças sociais presentes na 

sociedade e na profissão. São, portanto, estruturas dinâmicas que respondem tanto 

às necessidades sociais decorrentes das desigualdades econômicas, históricas e 

culturais da sociedade, quanto expressam o desenvolvimento teórico e prático da 

respectiva profissão e as transformações operadas no perfil de seus agentes 

(IAMAMOTO, 2004). Dessa forma,  

  
O Serviço Social brasileiro, nas últimas décadas, redimensionou-se e 
renovou-se no âmbito da sua interpretação teórico-metodológica no campo 
dos valores, da ética e da política. Realizou um forte embate com o 
tradicionalismo profissional e seu lastro conservador e buscou adequar 
criticamente a profissão às exigências do seu tempo, qualificando-a 
academicamente (IAMAMOTO, 2004, p. 24).  

 

 Assim considerado, o projeto profissional expressa uma condensação das 

dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa no Serviço Social, 

englobando a formação e o exercício profissional.  

 No momento da emergência do Serviço Social, o/a profissional atuava nas 

políticas sociais com funções meramente executivas, também chamadas de funções 

terminais, cabendo ao/a assistente social apenas executá-las, na relação direta com 

os “indivíduos, grupos e comunidades” que de algum modo eram atendidos pelos 

serviços sociais públicos. A concepção e o planejamento das políticas sociais 

ficavam ao encargo de outras categorias profissionais e dos agentes 

governamentais. Tem-se, assim, a clássica separação entre trabalho intelectual 

(quem pensa as políticas sociais) e trabalho manual (quem executa as políticas 

sociais) (TONIOLO, 2008).  

 Com o Movimento de Reconceituação do Serviço Social essa divisão foi 

fortemente criticada, visto que era apenas a dimensão técnica do/a profissional do 

Serviço Social que garantia os estatutos de eficácia e competência profissional, ou 

seja, era a forma e os resultados imediatos de sua ação que garantiam legitimidade 

e reconhecimento da sociedade.    

 Este movimento foi marcante para a profissão, pois proporcionou um 

aprofundamento teórico-metodológico – principalmente a partir do diálogo com a 
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tradição marxista e, sobretudo, com a obra marxiana, que possibilitou à profissão 

romper com esse caráter meramente executivo e conquistar novas funções e 

atribuições no mercado de trabalho, sobretudo do ponto de vista do planejamento e 

administração das políticas sociais. Assim, essa dicotomia foi superada no âmbito 

profissional, e tal conquista encontra-se expressa no Art. 4º, Inciso II da Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei nº 8662 de 07/06/1993):  

 
Art.4º - São competências do Assistente Social: II. elaborar, coordenar, 
executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil (CFESS: 
2002; p. 17).  

 

 A partir de então, entra-se no período em que os/as autores/as 

contemporâneos/as da profissão chamam de “maturidade acadêmica e profissional 

do Serviço Social” (NETTO, 1996), que procurou definir novos requisitos para o 

status de competência profissional. Iamamoto (2004), após realizar uma análise dos 

desafios colocados ao Serviço Social nos dias atuais, apontou três dimensões que 

devem ser do domínio do/a assistente social:  

• Competência ético-política – o/a assistente social não é um profissional 

“neutro”. Sua prática se realiza no marco das relações de poder e de forças sociais 

da sociedade capitalista – relações essas que são contraditórias. Assim, é 

fundamental que o/a profissional tenha um posicionamento político frente às 

questões que aparecem na realidade social, para que possa ter clareza de qual é a 

direção social da sua prática. Isso implica em assumir valores ético-morais que 

sustentam a sua prática – valores esses que estão expostos no Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais de 1993, que resguardam a defesa e o 

reconhecimento de onze princípios e que assumem claramente uma postura 

profissional de articular sua intervenção aos interesses dos setores majoritários da 

sociedade. São eles: liberdade, direitos humanos, cidadania, democracia, equidade 

e justiça social, combate ao preconceito, pluralismo, construção de uma nova ordem 

social (sem dominação-exploração), articulação com movimentos de trabalhadores, 

qualidade dos serviços prestados e combate a toda espécie de discriminação. Os 

princípios éticos ao impregnarem o exercício cotidiano, indicam um novo modo de 

operar o exercício profissional.  

 • Competência teórico-metodológica – o/a profissional deve ser qualificado 

para conhecer a realidade social, política, econômica e cultural com a qual trabalha. 
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Para isso, faz-se necessário um intenso rigor teórico e metodológico, que lhe 

permita enxergar a dinâmica da sociedade para além dos fenômenos aparentes, 

buscando apreender sua essência, seu movimento e as possibilidades de 

construção de novas possibilidades profissionais;  

• Competência técnico-operativa – o/a profissional deve conhecer, se 

apropriar, e sobretudo, criar um conjunto de habilidades técnicas que permitam ao 

mesmo desenvolver as ações profissionais junto à população usuária e às 

instituições contratantes, garantindo assim uma inserção qualificada no mercado de 

trabalho, que responda às demandas colocadas tanto pelos empregadores, quanto 

pelos objetivos estabelecidos pelos profissionais e pela dinâmica da realidade social.  

 Segundo Guerra (2017), as dimensões que constituem a profissão não são 

fixas, tampouco podem ser consideradas de maneira autônoma, visto que são 

instâncias que interagem entre si, ainda que possa haver em determinada ação 

profissional o destaque de uma sobre a outra. Caso contrário, a ação profissional 

do/a assistente social torna-se fragmentada e despolitizada, características tão 

marcantes no passado histórico do Serviço Social tradicional. Contudo, articular 

essas três dimensões coloca um desafio fundamental, e que vem sendo um tema de 

grande debate entre profissionais e estudantes de Serviço Social: a necessidade da 

articulação entre teoria e prática. Investigação e intervenção, pesquisa e ação, 

ciência e técnica não devem ser encaradas como dimensões separadas – pois isso 

pode gerar uma inserção desqualificada do Assistente Social no mercado de 

trabalho, bem como ferir os princípios éticos fundamentais que norteiam a ação 

profissional (TONIOLO, 2008, p. 122).   

 Para o autor, associar as três dimensões já descritas não é uma tarefa fácil, 

pois necessita de uma articulação entre a teoria e a prática, que vai da investigação 

até a execução. Toniolo (2008) considera que o/a assistente social ocupa um lugar 

privilegiado no mercado, pois na medida em que ele/a atua diretamente no cotidiano 

das classes e grupos sociais menos favorecidos, ele/a tem a real possibilidade de 

produzir um conhecimento sobre essa mesma realidade. Ressalta, também, que 

este processo de conhecimento não pode se encerrar no âmbito acadêmico, mas 

deve ser prolongado e utilizado no cotidiano profissional. 

 Como analisado, o exercício profissional configura-se pela fusão das 

dimensões, e se realiza sob condições subjetivas e objetivas historicamente 

determinadas, as quais estabelecem a necessidade da profissão em responder as 
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demandas da sociedade através de requisições socioprofissionais e políticas, 

delimitadas pelas correlações de forças sociais que expressam os diversos projetos 

profissionais.  

 As dimensões previstas no Inciso II da Lei de Regulamentação da Profissão 

supracitado – elaboração, coordenação e execução – que também são requisições 

do mercado de trabalho atual do assistente social, requerem o domínio de um 

instrumental técnico-operativo que possibilite a viabilização da intervenção a que o/a 

assistente social foi designado/a a realizar. Porém, sabe-se que ele não é suficiente 

para garantir o objetivo final da intervenção profissional. É com essa compreensão 

que se destaca a dimensão técnico-operativa, que enquanto dimensão em sua 

especificidade é a mais aproximada da prática profissional propriamente dita, e que, 

necessariamente, expressa e contém as demais dimensões, consideradas 

constitutivas da profissão. 

 Pela forma de inserção sócio-profissional na divisão social e técnica do 

trabalho, o espaço reservado ao Serviço Social, como um ramo de especialização 

do trabalho coletivo, é o de dar respostas, buscar prontamente soluções à 

pluralidade de questões que lhes são colocadas, para o que necessita de 

fundamentos teórico-metodológicos, conhecimentos e saberes interventivos, 

habilidades técnico profissionais, procedimentos teórico-metodológicos e de uma 

perspectiva ética com clara orientação estratégica. É a sua inserção na divisão 

social e técnica do trabalho da sociedade capitalista, sua localização na estrutura 

sócio-ocupacional e a sua funcionalidade na sociedade burguesa, construída no 

espaço de mediação entre classes e Estado, que atribui à intervenção um caráter 

político (GUERRA, 2014).   

 O exercício profissional opera a prestação de serviços sociais que atende às 

necessidades sociais e reproduz a ideologia dominante. No atendimento dos 

objetivos imediatos, a dimensão técnico-operativa é mobilizada. Sua 

instrumentalidade está na “resolutividade”, ainda que apenas momentaneamente e 

em nível imediato, das demandas apresentadas. A legitimidade social de uma 

profissão encontra-se nas respostas que ela dá às necessidades histórico-sociais 

num determinado tempo e espaço.  

 
É na realização da dimensão técnico-operativa da profissão que o 
assistente social legitima e constrói uma determinada cultura, um ethos 
profissional. É através da dimensão técnico-operativa que o assistente 
social articula um conjunto de saberes, recriando-lhes, dando-lhes uma 
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forma peculiar e constrói um “fazer” que é socialmente produzido e 
culturalmente compartilhado ao tempo em que os vários atos teleológicos 
dos profissionais resultam na criação/renovação de novos modos de ser 
desta cultura (GUERRA, 2014. p. 51).  

 

 Ou seja, é no desenvolvimento da dimensão técnico-operativa que o 

profissional constrói e reproduz preceitos de orientação e um conjunto de valores e 

normas. Guerra (2014) ressalta que, apesar do reconhecimento de que as 

dimensões só existem em relação umas às outras, a dimensão técnico operativa é a 

forma de aparecer da profissão, pela qual é conhecida e reconhecida. Se o uso do 

instrumental for feito sem uma reflexão crítica à priori da intervenção, seu trabalho 

será marcado pelo conservadorismo, pois é dele que emana a imagem social e 

autoimagem da profissão.  

 As situações vividas no cotidiano profissional nos espaços ocupacionais, 

exemplificado pelo Ministério Público Estadual, são frutos das expressões da 

Questão Social, sendo esta matéria do Serviço Social. O/a assistente social deve 

possuir elementos fundamentais para embasar sua atuação, visando alcançar a 

viabilização de direitos. Com ênfase no grupo estudado (idosos), a atuação deve 

visar que tais possuem condições de acessar os serviços que demandam, bem 

como, serem orientados em seus conflitos. Os elementos supracitados para atingir 

tais objetivos, envolvem a competência técnica, teórico-metodológico e ética política. 

A dimensão teórica é fundamental para embasar uma leitura crítica da realidade que 

é permeada pelas contradições de classe. 

                        
 A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são 

requisitos fundamentais que permitem ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 
societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de Trabalho. 
Os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são necessários para 
apreender a formação cultural do trabalho profissional e, em particular, as 
formas de pensar dos assistentes sociais (ABEPSS, 1996, p.7). 

 
 Como já fora ressaltado, a resposta do/a profissional deve ser norteada pelo 

seu projeto ético político profissional, pensando criticamente a realidade 

apresentada. O projeto da profissão  

Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central 
- a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher 
entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 
Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto societário 
que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou 
exploração de classe, etnia e gênero (NETTO, 1999, p. 104). 
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As respostas instrumentais, dadas pelos/as assistentes sociais, as quais 

atuam sobre determinado nível da realidade, apoiam-se em um projeto de sociedade, 

em um conjunto de proposições teóricas, em valores e princípio éticos e dão uma 

determinada direção estratégica à intervenção profissional.  

 
Assim, a definição sobre o que e como fazer, tem que ser articulada ao 
porque fazer (significado social da profissional e sua funcionalidade ou não 
ao padrão dominante), ao para que fazer (indicando as 
finalidades/teleologia do sujeito profissional) e ao com o que fazer: com que 
meios, recursos e através de que mediações ou sistema (s) de mediações 
(GUERRA, 2014, p. 53) 
 

 Vale frisar, de que o que dá esse caráter instrumental à profissão, para além 

do espaço que ocupa na divisão social e técnica do trabalho, refere-se à forma pela 

qual a profissão responde ao atendimento das necessidades sociais, condicionadas 

que são pelo contexto social.  

Tejadas (2013) destaca que o Serviço Social no Ministério Público não está 

livre das contradições no que concerne a propósitos do seu trabalhado pautado pelo 

projeto ético político da profissão. Vale ressaltar que o Ministério Público funciona 

como um órgão fiscalizador da lei, tendo seu caráter investigativo, agindo quando os 

segmentos mais vulneráveis encontram-se enfraquecidos na luta política em prol da 

defesa pelos direitos. Apesar de o Serviço Social primar pela defesa dos direitos dos 

sujeitos, os/as profissionais não devem ter uma postura invasora da sua vida. Dessa 

forma, o profissional deve estar atento ao comprometimento ético para com os 

interesses dos usuários, principalmente no que concerne às respostas dadas as 

situações que permeiam a realidade destes indivíduos. Tais respostas são 

viabilizadas através dos instrumentos empregados intencionalmente pelos 

assistentes sociais.  

Insta salientar que,  

 
a intervenção de natureza técnico operativa não é neutra: ela está travejada 
pela dimensão ético-política e esta, por sua vez, encontra-se aportada em 
fundamentos teóricos, donde a capacidade de o profissional vir a 
compreender os limites e possibilidades não como algo interno e inerente 
ao próprio exercício profissional, mas como parte do movimento 
contraditório constitutivo da realidade (GUERRA, 2014, p. 50). 

 

O instrumento é sempre orientado por um determinado conhecimento, ou seja, 

é sempre utilizado intencionalmente, portanto, não há neutralidade em sua utilização. 

É através do instrumento que experimenta-se a teoria social, na medida em que 
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permite a leitura e interpretação da realidade, em que objetiva e materializa suas 

intenções ao potencializar suas ações sobre a realidade.  

No MPRJ CRAAI-Campos, os instrumentos que mais se destacam na 

operacionalização das assistentes sociais são: visita domiciliar, visita 

institucional, relatórios sociais e/ou institucionais, parecer social e entrevista, 

com o intuito de elaboração dos estudos sociais.  

 O estudo social é um mecanismo utilizado para compreensão e apreensão 

da realidade social posta, sendo assim sua definição defendida por Mioto (2001) é 

que se trata de um instrumento utilizado para conhecer e analisar de forma 

detalhada a situação vivida por determinados sujeitos ou grupos de sujeitos sociais 

com demandas singulares. Sendo assim, diante de cada caso apresentado ao 

Serviço Social - CRAAI Campos em procedimento administrativo é realizado pelas 

profissionais o estudo social, com o fito de entender a realidade posta, 

apresentando-se como indispensável em uma análise que envolva os instrumentos 

técnicos operativos.  

 Ressalta-se que o estudo social se desenvolve por intermédio de entrevistas, 

visitas domiciliares, pesquisas documental e bibliográfica, observações, dentre 

outras.  O intuito consiste em conhecer o sujeito que demanda a atuação profissional 

junto ao espaço institucional. Fávero (2013) considera a importância do estudo 

social sobre determinada situação, justamente para favorecer o conhecimento e 

análise social.      

 A visita domiciliar é realizada por intermédio de um conjunto de instrumentos. 

Perin (s/d) a entende como instrumento a ser um utilizado para apreensão da 

realidade enquanto uma opção metodológica. E diz ainda que, “atualmente a 

utilização da visita domiciliar como instrumento de trabalho do assistente social, 

embora seu histórico conservador tenha em seu projeto ético-político-profissional, 

uma nova dimensão.” (PERIN, s/d, p.5).  Segundo AMARO (2003),  

 
A visita domiciliar é uma prática profissional, investigativa ou de 
atendimento, realizada por um ou mais profissionais, junto a indivíduos em 
seu próprio meio social ou familiar. No geral, a visita domiciliar, como 
intervenção, reúne pelo menos três técnicas para desenvolver: a 
observação, a entrevista e a história ou relato oral (p.13). 

 

 As visitas domiciliares “têm como objetivo conhecer as condições 

(residência/bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do cotidiano das 
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suas relações, aspectos esses que geralmente escapam à entrevista de gabinete” 

(MIOTO, 2001, p.148). 

Já a visita institucional é um instrumento muito utilizado pelo/a assistente 

social, em fiscalizações, a fim de verificar a qualidade dos serviços prestados à 

população.   

Nesse contexto, a fiscalização de entidades de atendimento visa avaliar a 
qualidade dos serviços que estão sendo oferecidos à população, tendo por 
base o marco legal vigente, pesquisas e estudos sobre as políticas em 
análise. O conhecimento na área do Serviço Social situa o assistente social 
como profissional especializado, habilitado para realização de avaliações de 
programas de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes, de 
unidades de internação, de instituições de longa permanência para idosos, 
de escolas (infantis, ensino fundamental e médio), de instituições 
especializadas no atendimento a pessoas com deficiência e a dependentes 
químicos, entre outras. A atribuição no campo da fiscalização de entidades 
requer o uso de múltiplos instrumentos, como: estudo da temática, 
estruturação de roteiros específicos, visita institucional, entrevistas com 
dirigentes, técnicos, usuários dos serviços e, ainda, observação e coleta de 
imagens (TEJADAS, 2013, p.482).   

 

 Quanto à elaboração do Relatório Social, este se apresenta como resultado 

do estudo social. É importante frisar que o mesmo não se limita a um documento 

meramente informativo. Neste deve conter a forma de intervenção profissional 

através de encaminhamentos, solicitações e sugestões. Outro fator, é que não se 

trata de reproduções de falas, mas envolve a interpretação do profissional sobre o 

que o usuário expressou, capacidade essa que vai além da mera operacionalidade 

da rotina. 

Após o movimento da elaboração do relatório com as informações prestadas 

pelos agentes envolvidos na dada situação o/a assistente social é chamado a dar 

seu Parecer social “que se refere à opinião que o assistente social emite sobre uma 

situação estudada, opinião esta baseada na análise da realidade e desta deverá 

conter os aspectos mais pertinentes da situação” (GERBER, 2011, p.17). 

Atualmente entende-se que, muito mais do que um conjunto de regras e 

técnicas destinadas a resolver os problemas dos/as usuários/as, a entrevista é um 

instrumental técnico-operativo que permite realizar uma escuta qualificada e 

estabelecer um diálogo intencional com o usuário, através da qual se busca 

conhecer a realidade social, econômica, cultural e política onde este está inserido e 

que incide direta ou indiretamente sobre as suas demandas.  

Para realização destes, empregam-se determinadas técnicas, que  
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se aprimoram a partir da utilização dos instrumentos, diante da necessidade 
de sua adequação às exigências de transformação dos objetos, visando o 
atendimento das mais variadas necessidades humanas. A técnica pode ser 
tomada, então, como uma qualidade atribuída ao instrumento para que ele 
se torne o mais utilizável possível, em sintonia com a realidade do objeto de 
trabalho. Entende-se, portanto, que os instrumentos e as técnicas se 
articulam e pressupõem serem compreendidos de maneira intrínseca, 
mesmo assim não se esgotam, ou seja, consolidam um aspecto da 
dimensão técnico-operativa (TRINDADE, 2002, p. 23).  
 

Sendo assim, o/a assistente social utiliza um conjunto de técnicas que serão 

selecionadas de acordo com o momento ou a finalidade da entrevista, mas nenhuma 

técnica é empregada excluindo as demais. O que se modifica é a intensidade e a 

frequência, de acordo com a etapa do desenvolvimento da entrevista. As técnicas 

utilizadas mais nitidamente pelas assistentes sociais no MPRJ-CRAAI Campos são: 

acolhimento, reflexão, clarificação, questionamento, exploração e síntese 

integradora, dentre outras.  

O uso de cada instrumento e técnica tem como objetivo o desvelar de uma 

realidade e a resposta para cada uma delas, dentro do que é possível. O que é 

registrado e expresso em documentos como o relatório social refere-se geralmente a 

uma expressão da questão social, aliada muitas vezes a questões de ordem 

emocional desencadeadas ou agravadas pelo sofrimento vivido por indivíduos e/ou 

famílias em razão do não acesso a condições dignas de vida. Assim, com base em 

uma demanda relacionada, por exemplo, desemprego, inclusão em programa de 

transferência de renda para fins de subsistência, violência doméstica contra a 

mulher ou a criança, denúncia de violência contra idosos, sendo assim, necessária a 

utilização de instrumentos, principalmente o estudo social – demandado pelos 

promotores, para dar respostas às situações de vulnerabilidade ou risco social 

vivenciadas pelos sujeitos.  

São respostas construídas e definidas pelos/as profissionais, inseridas no 

contexto das demandas sociais e das requisições institucionais e produto do 

desempenho profissional. Essas respostas podem ser através da socialização de 

informações, orientações sociais, repasse de recursos financeiros e/ou materiais, os 

encaminhamentos para outros serviços, o provimento de condições 

socioeconômicas e funcionais para a permanência do usuário na instituição, etc., 

das quais necessitam do suporte técnico-instrumental para concessão destas.  

Por último, compreende-se então, que a clareza da finalidade dá sentido à 

escolha dos instrumentos e das técnicas necessárias ao desenvolvimento do estudo, 
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quais conhecimentos são necessários, mas, sobretudo, os que envolvem o foco da 

situação, onde a partir dessa identificação, será analisado sobre os programas 

sociais que poderão ser acionados para o acesso e a efetivação de direitos, a 

conjuntura social, política e econômica, a realidade e dinâmica sociocultural, que 

subsidiem o estabelecimento da compreensão e explicação da situação vivida pelos 

sujeitos em atendimento (FÁVERO, 2013). Ou seja, assim como já citado, o/a 

assistente social precisa desenvolver as competências técnica, política e ética para 

ir além da aparência da situação que motiva o estudo social desvelando o seu 

processo constitutivo no interior da realidade social mais ampla e, em conjunto com 

os sujeitos atendidos, planejar a continuidade do trabalho.  

A categoria a seguir busca responder de que forma a judicialização afeta a 

efetivação dos direitos sociais, que incluem os idosos, dando destaque a 

judicialização da questão social e seus desdobramentos, assim como sua 

interferência no trabalho do assistente social. 

 

2.3 A Judicialização da Questão Social no trabalho profissional do 

assistente social no Ministério Público 

 

 Com a crise do Estado de Bem-Estar Social nos países desenvolvidos, muitas 

críticas foram dirigidas às formas estatais de controle, enfatizando a ideia de que 

suas instituições funcionavam como aparelhos ideológicos, servindo antes aos 

interesses do Estado do que a cidadania. Alegava-se a falta de espaço para a 

autonomia, assim como o impedimento à possibilidade de exercício de uma 

cidadania ativa, que pudesse servir como fonte do poder social. Com a finalidade de 

alterar esta situação, o tema do direito ganhou destaque trazendo simultaneamente 

uma reflexão sobre o papel do Poder Judiciário. Com as duas grandes guerras e a 

experiência dos regimes autoritários, o interesse em limitar as ações do Poder 

Executivo adquiriu relevância de tal modo, que os movimentos sociais se voltaram à 

intenção de fazer com que os direitos humanos não ficassem restritos à mera 

declaração, mas que fossem assegurados por mecanismos jurisdicionais.  

 No Brasil, buscou-se inserir, no direito, mecanismos que garantissem a sua 

efetivação, de modo que o governo pudesse ser julgado pela violação ou omissão, 

todas as vezes que assumisse posição contrária às cláusulas constitucionais. O 

movimento pelo acesso à justiça, diferentemente do que acontecia em outros países 
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– que buscavam alternativas de acesso aos tribunais – expressava a preocupação 

com a garantia da efetivação dos direitos coletivos e difusos. A Constituição de 1988 

atendeu a esta demanda ao incorporar recursos, que podem ser utilizados para 

pressionar o governo a executar medidas em favor do cumprimento da lei.  

 Reconhecendo a importância do Poder Judiciário para a garantia dos direitos 

individuais e coletivos, a discussão que é proposta refere-se à responsabilidade do 

Estado em responder as demandas colocadas pela questão social, sem que haja 

uma sobrecarga do Poder Judiciário, em detrimento da responsabilização inicial dos 

Poderes Legislativo e Executivo, instâncias fundamentais para a normatização, 

definição e execução das políticas públicas, que são os instrumentos de 

reconhecimento e viabilização dos direitos.  

 Tendo por um lado a ampliação dos direitos positivados na Constituição 

Federal de 1988, mas por outro, sua negação pelo Estado em diferentes instâncias 

administrativas, um novo fenômeno aparece na esfera pública: a judicialização das 

políticas públicas, que pode ser entendida como o aumento desmesurado de ações 

judiciais movidas por cidadãos que cobram o direito à proteção social. Em grande 

parte, estas ações fazem com que o Estado deixe de cumprir seu dever 

constitucional de garantir a proteção social aos cidadãos brasileiros. Ao abdicar 

desta função, intensifica-se a tendência de aumento da demanda por direitos sociais 

no Poder Judiciário. De certa forma, a judicialização da política resulta da omissão 

do Poder Executivo no encargo da efetivação de direitos, mediante a execução das 

políticas públicas. Ao longo da década de 1990, depois de promulgada a 

Constituição de 1988, as políticas sociais foram submetidas às condições ditadas 

pelas medidas políticas e econômicas de ajuste fiscal. A redução no orçamento 

provocou a degradação dos sistemas de proteção social, ampliando a demanda pelo 

Poder Judiciário, deslanchando o processo de judicialização da política e da questão 

social. Ainda que se considere a judicialização das políticas como um dano as 

democracias, a possibilidade de acionar a justiça não deixa de ser um recurso à 

cidadania que, ao contrário do que se presume, não provoca a despolitização da 

sociedade, mas tem por efeito a politização da justiça. Um dos motivos de 

intensificação da judicialização da política é a judicialização da questão social. 

 
 Enquanto a primeira remete à intromissão do Poder Judiciário nos 
processos de deliberação política, admitindo com isso o conflito na relação 
entre os Poderes; a segunda refere-se ao aumento da interferência dos 
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aparatos de controle judicial sobre a pobreza, quer seja para proteção e 
defesa dos direitos de cidadania, quer seja para repressão dos 
comportamentos penalmente puníveis (SIERRA, 2011, p. 257).  

 

 O fenômeno da judicialização da questão social ocorre em uma superposição 

de responsabilidades do Judiciário às demais instâncias da esfera pública. Esta 

forma de acesso à justiça se dá de forma individual e por um segmento seletivo de 

sujeitos – os que conhecem ou conseguem acessar este canal jurídico.  

 

transferir para o Poder Judiciário a atribuição de responder aos 
desdobramentos da questão social pode ser positivo na medida em que a 
força da lei será aplicada, entretanto, se esta prática for maciça será, 
possivelmente, ineficaz e injusta, pois privará do direito àqueles que não 
recorrerem a esta esfera estatal (AGUINSKY; HUFF, 2006, p. 23).   
 

 Mas, a efetivação dos direitos não depende somente disso, mas também da 

capacidade de atendimento e de financiamento da demanda apresentada pela via 

das políticas públicas, ou seja, do comprometimento do Estado em disponibilizar tais 

meios. Dessa forma, num contexto de crise estrutural do capitalismo, o Estado se 

retrai e desmonopoliza a questão social.  

 O envolvimento do Poder Judiciário na execução das políticas públicas trouxe 

uma série de implicações com o reconhecimento dos direitos de grupos sociais, pela 

opção de requerer judicialmente a consideração com a privação material a que estão 

submetidos. Daí a tendência à invasão no Poder Judiciário por aqueles que, sem 

condições para recorrer aos serviços no mercado, não conseguem garantir seus 

direitos pelo acesso às políticas do governo. Neste sentido, o processo de 

judicialização merece destaque no trabalho profissional dos assistentes sociais, visto 

que este incide diretamente sobre as formas de gestão da questão social.  

 O Serviço Social tem participado veemente no fornecimento de subsídios às 

decisões judiciais. Segundo Souza (2006, p. 59), o/a assistente social é parte 

constituinte e constitutiva dos conflitos judicializados. Isso pode ser relacionado ao 

fato de que, nos princípios do Código de Ética do/a Assistente Social, a defesa dos 

direitos humanos e da justiça social estipulados evidencia a perspectiva do 

profissional em fortalecer a identidade profissional articulada com um projeto de 

sociedade mais justa e democrática.  

 
II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo;  
III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos 
das classes trabalhadoras; (Código de Ética Profissional do Assistente 
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Social, 1993). 
 

Além destes princípios supracitados, há a presença do 5º princípio, que diz: 

 
V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

 

 Paiva e Sales (1996, p.190), ao comentarem este princípio, mais 

especificamente a questão da justiça social, expressam que, esta 

 
[...] fala da necessidade imperiosa de se atribuir a cada um o que é seu, no 
sentido do respeito à igualdade de direitos e aos indivíduos. Ela tenta 
corrigir as insuficiências e problemas decorrentes do modo de os homens 
se organizarem e produzirem a sua própria vida. Logo, numa sociedade 
como a capitalista, a justiça figura sempre como um ideal a ser perseguido, 
cuja objetividade se assenta, de um lado, sobre a legalidade, com todo o 
seu signo controverso, e, de outro, sobre a igualdade. 

 

 No Brasil, país onde a extrema desigualdade social acentua a desigualdade 

no acesso e garantia de direitos, o Serviço Social Judicial, ao lidar com a parcela da 

população que enfrenta grandes dificuldades de acesso aos direitos sociais básicos, 

procura alinhar o trabalho profissional aos interesses das classes trabalhadoras e 

subalternas, no sentido do projeto ético político (NETTO, 1999) e dos princípios do 

Código de Ética da profissão de 1993, sendo, portanto, favorável à equidade e à 

justiça social, “numa perspectiva de universalização do acesso a bens e a serviços 

relativos às políticas e programas sociais, bem como sua gestão democrática”. 

O desenvolvimento da democracia constitucional ocorre num contexto de 

deterioração da proteção social, um efeito do avanço das políticas neoliberais 

desenvolvidas no país desde o início da década 1990. Na falta de efetividade das 

políticas sociais, a judicialização dos direitos tem sido a alternativa para aqueles que 

não conseguem acessar as políticas sociais. Estas mudanças têm incidido sobre o 

Serviço Social, uma profissão que sempre trabalhou na fronteira entre o direito e a 

necessidade social, desafiando os/as assistentes sociais a imprimirem sentido ético-

político em suas respostas profissionais às demandas de judicialização da questão 

social que se apresentam cotidianamente ao Poder Judiciário.  

 Diante deste contexto, a ampliação do Serviço Social na justiça tem 

acompanhado a expansão do Poder Judiciário e de suas atribuições, o que indica a 

valorização deste serviço, cada vez mais considerado indispensável ao encargo da 
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prestação jurisdicional, uma vez que os/as assistentes sociais são capazes de reunir, 

no objetivo da proteção social, a defesa da individualidade e a garantia dos direitos 

sociais. Com os juízes percebendo a necessidade de valorizar informações 

confiáveis pertinentes ao litígio10, a fim de fundamentar as sentenças, percebe-se o 

quanto o/a assistente social pode acrescentar no sentido da qualidade da prestação 

jurisdicional, possibilitando aos juízes e/ou promotores conciliar a sua 

responsabilidade judicial com a capacidade de responder as demandas por justiça, 

favorecendo com isso um melhor desempenho institucional (SIERRA, 2011). 

 Tradicionalmente, o/a assistente social é convocado para realizar o estudo 

social e o parecer técnico. Todavia, com o crescente aumento do fenômeno da 

judicialização, outras atribuições estão sendo exigidas do/da assistente social 

judicial, como emitir relatórios de avaliação, formular projetos de intervenção, além 

de realizar as já conhecidas visitas domiciliares, de esclarecer os usuários dos seus 

direitos, fazer encaminhamentos para o acesso às políticas públicas, etc. De certa 

forma, se é possível reconhecer um aumento da responsabilidade dos juízes e 

promotores neste processo, também se pode verificar uma sobrecarga de trabalho 

da equipe técnica, que adquire relevância não apenas sobre a influência nas 

decisões, mas, sobretudo, por ser o/a assistente social um profissional que intervém 

sobre as expressões da questão social, sendo cobrado das habilidades e 

competências expressas nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa do Serviço Social. 

 Dentre os desafios que se apresentam aos/as assistentes sociais, através de 

uma leitura atenta desta realidade que se apresenta no cotidiano de seu exercício 

profissional no Poder Judiciário, destaca-se que, a judicialização da questão social, 

ao transferir para um poder estatal, no caso o Judiciário, a responsabilidade de 

atendimento, ao invés de fortalecer a perspectiva de garantia de direitos positivados, 

pode contribuir para a desresponsabilização do Estado, sobretudo dos Poderes 

Legislativo e Executivo, com a efetivação destes direitos, através das políticas 

públicas (AGUINSKY; HUFF, 2006).  

 Em suma, se faz necessário questionar se o que se está construindo é a 

justiça social em seu sentido amplo, através do acesso ao Poder Judiciário ou a 

                                                        

10-Ação ou controvérsia judicial que tem início com a contestação da demanda. 
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manutenção do sistema. O acesso, que pode ser gerido através da ação profissional 

do/a assistente social, não depende somente da sua competência profissional e não 

garante a resolução do problema, uma vez que há entraves que independem da boa 

vontade de operadores de justiça e que dizem respeito ao papel do Estado e do seu 

atrelamento aos interesses ditados pelo capital, cujo qual é o responsável pela 

disponibilidade e efetividade das políticas públicas voltadas ao idoso. 

 A partir do que foi exposto, no próximo capítulo será evidenciada como tais 

elementos se fazem presente nas Promotorias do MPRJ-CRAAI e chegam ao 

Serviço Social como demanda para a intervenção profissional.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DOCUMENTAL DOS CASOS ATENDIDOS PELO 

SERVIÇO SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO-CRAAI CAMPOS. 

 

 Este capítulo evidenciará a partir da experiência de estágio (dezembro de 

2017/dezembro de 2019) desta subscritora, características organizacionais do 

Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro-CRAAI Campos, levando em 

consideração que tal análise terá como base o Serviço Social, enquanto área do 

conhecimento.  

 O foco central estará na análise dos dados coletados no campo de estágio, 

tendo como recorte os documentos, estudo social e parecer social, produzidos para 

a Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, por três, 

das cinco assistentes sociais que atuam na instituição. A partir de tais dados, será 

levantado brevemente um perfil dos/as usuários/as atendidos/as pelo Serviço Social 

(equipe técnica) a Promotoria de Justiça citada.  

A definição por estes documentos advém do fato de que, como já exposto no 

capítulo anterior, estes expressam de forma detalhada a situação vivida por sujeitos 

ou grupos de sujeitos sociais, assim como manifestam a opinião que o assistente 

social emite sobre uma situação estudada.  

Neste sentido, a partir destes documentos foi possível apreender que os/as 

idosos/as em sua maioria são do sexo feminino (58%), havendo predominância 

etária desse gênero entre 70-99 anos.   

  

3.1 Breve Análise Institucional 

 

As ações profissionais são permeadas pelos objetivos colocados pelos 

assistentes sociais seguindo os princípios éticos que fundamentam o acesso aos 

direitos por meio de políticas e serviços sociais.  

As assistentes sociais no MPRJ- CRAAI Campos observam o trabalho do 

Serviço Social como um todo, ou seja, utilizam todo conhecimento presente nas 

dimensões constituintes da profissão, assim como os instrumentos e seu código de 

ética, de forma competente. Apesar da responsabilidade da atuação desses 

profissionais que auxiliam diretamente na tomada de decisões dos promotores de 
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justiça, muitas pessoas não sabem de que forma estas profissionais atuam no 

Ministério Público, sendo necessário ter clareza de que seu papel está 

fundamentado na assessoria técnica, assim como já fora citado previamente.  

Com relação ao cotidiano de trabalho dos/as assistentes socias, os relatórios 

sociais sobressaem sobre os institucionais, uma vez que: 

 
o assistente social atende situações complexas, em geral decorrentes da 
desigualdade social [...]. Estabelecer a relação entre a expressão concreta 
da questão social que atende no dia a dia e sua construção sócio-histórica, 
inserindo-a no campo dos direitos humanos, é competência do assistente 
social no trabalho com os indivíduos sociais. Indivíduos, famílias ou grupos 
que vivenciam situações de violência – tanto interpessoais como social –, 
ruptura de vínculos familiares e sociais, desenraizamento territorial e social, 
exclusão do trabalho, da saúde, da educação, da cidade, desinformação e 
limitação ao acesso a direito (TEJADAS, 2013, p. 06).  
 

 Ou seja, como o objeto de trabalho do/a assistente social são as 

manifestações da Questão Social que chegam como demanda para o Serviço Social 

do MP, geralmente, por meio de ofício encaminhado pelos promotores. 

 No Ministério Público do Rio de Janeiro – CRAI-Campos a equipe técnica, 

atualmente, é composta por cinco assistentes sociais e duas psicólogas, que 

atendem as seguintes Promotorias: 

Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência; 

1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Família; 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude; 

1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Infância e Juventude; 

1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Investigação Penal; 

Promotoria de Justiça Cível; 

1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Campos; 

Promotoria de Justiça de Junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar     

Contra a Mulher e Especial Criminal; 

1ª e 2ª Promotorias de Justiça Junto à 1ª Vara Criminal de Campos; 

Promotoria de Justiça Junto à 2ª Vara Criminal de Campos; 

Promotoria de Justiça Junto à 3ª Vara Criminal de Campos; 

Promotoria de Justiça Criminal de São Fidélis; 

Promotoria de Justiça Cível de São Fidélis; 

Promotoria de Justiça de São Francisco de Itabapoana; 

1ª e 2ª Promotorias de Justiça de São João da Barra. 

Dentre essas, fora evidenciado facilmente através de análise documental do 
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primeiro semestre de 2019 que, dentre as Promotorias que requisitaram o trabalho 

dos assistentes sociais no MPRJ CRAAI CAMPOS, a Promotoria de Justiça de 

Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência é a que mais demandou a ação do 

Serviço Social (39% das demandas), e habitualmente, essas demandas chegavam 

por meio de denúncias feitas pelo Disque 10011.  

 Tal situação chamou a atenção das profissionais e desta autora, levando a 

necessidade de problematizar e analisar as informações que chegavam ao setor, 

buscando compreender as diferentes expressões da questão social que contribuíram 

para a judicialização dos direitos dos idosos. Neste sentido, nosso objetivo neste 

trabalho, é o de analisar estas informações por meio de uma pesquisa que consistiu 

na sistematização das informações de acordo com a metodologia descrita a seguir.  

 

3.2 Metodologia 

 

 Para a coleta de dados, a princípio, foi utilizada planilha disponível na 

instituição, que controla o fluxo de entrada e saída das demandas do Serviço Social, 

onde estão detalhados todos os procedimentos realizados no ano de 2019 pelas 

profissionais.  

Diante disso, fora filtrado os procedimentos12 que chegaram a três das cinco 

assistentes sociais que atuam na organização, tendo em vista que o objetivo foi 

analisar de forma amostral 13  as demandas oriundas da Promotoria Justiça de 

Proteção ao idoso e à pessoa com deficiência. As informações foram separadas 

a partir da documentação (estudo e parecer social) produzida pelas profissionais de 

Janeiro a Junho de 2019 dentro desta Promotoria, que fica disponível nas 

respectivas salas, sendo permitido pelas assistentes sociais de campo o acesso aos 

arquivos sigilosos.  

Após filtrar esses documentos produzidos a partir dos requisitos de tempo e 

Promotoria específica, se deu início ao processo de análise documental. Foram 

estudados quais eram as informações almejadas nos casos, havendo assim, a 

necessidade de se realizar uma lista de informações com as seguintes perguntas: 

                                                        

11-É um serviço de utilidade pública do Ministério dos Direitos Humanos (MDH).  
12-Conceito jurídico.  
13-Definição Estatística.  
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“Qual é a origem do procedimento?; Quais encaminhamentos são mais 

realizados no parecer social?; Renda; Território; Sexo; Idade; Qual demanda 

inicial?”. Deste modo, pretendeu-se elaborar a análise de forma mais dinâmica e 

objetiva, para que assim, mesmo que de forma limitada, fosse traçado o perfil do 

usuário atendido por essa Promotoria de Justiça.  

Cada documento produzido para a Promotoria e períodos supracitados, foram 

lidos singularmente, atentando-se a lista de perguntas que foi gerada previamente, 

como forma de controle. Posteriormente, tais dados foram sistematizados em 

planilhas, para elaboração de gráficos e tabelas. 

O gráfico abaixo demonstra o percentual de demandas requeridas pelas 

promotorias que chegou ao Serviço Social no período analisado. 

 

Gráfico 2: Demandas Requeridas pelas Promotorias (Janeiro a Junho de 

2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos consultados (2019). 

 

Foram explorados 116 procedimentos somente da Promotoria do Idoso e 

Pessoa com Deficiência, representando 39% de toda demanda nesse período. 

Salienta-se que ao todo, 295 documentações foram produzidas pelas profissionais 

para distintas Promotorias de Justiça.  

Tamanha demanda pode contribuir para aprofundar o caráter burocrático e 

tecnicista presentes no sócio jurídico que acaba por reduz o/a assistente social a 
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mero técnico/a14, caracterizando a profissão como campo de atividade que não 

exige esforço investigativo mais complexo, muito menos a adoção de um arcabouço 

teórico para o seu desvendamento. Tal situação também pode contribuir para que 

o/a profissional abra mão de interpretar com maior rigor a realidade, fazendo com 

que o trabalho se desenvolva em uma perspectiva mecânica e imediata, que pouco 

pode contribuir para a materialização da direção social da profissão.  

Para contrapor-se a essa tendência, um dos elementos é a busca, por parte 

dos/as profissionais, de um constante aprimoramento teórico-prático, desenvolvendo 

uma capacidade intelectual que tome a realidade social, compreendendo suas 

múltiplas determinações constitutivas. A qualificação das ações profissionais resulta 

em parte, da capacidade de o/a assistente social realizar as mediações necessárias, 

de estar revestido teoricamente para captar e abstrair a estrutura contraditória dos 

processos sociais e, de ressignificar a intervenção profissional a partir do 

reconhecimento das condições de trabalho e relações sociais em que se inscreve. 

Neste sentido, a sistematização e análise do processo de trabalho e das 

informações que chegam ao setor são fundamentais. E é neste processo, que esta 

pesquisa visa contribuir. 

 

3.3 Dados coletados: Apresentação dos resultados  

 

 Cabe nesse momento, apresentar os dados obtidos através da pesquisa 

documental quali-quantitativa realizada na instituição supracitada.  

 Frisa-se que: 

De modo geral, é absolutamente diferente envelhecer no campo ou na 
cidade; numa família rica ou numa família pobre; ser homem ou mulher; ter 
tido um emprego e se aposentar ou ter vivido apenas em atividades do lar 
ou informais e viver de forma diferente. Como para a população em geral, 
as categorias mais estruturantes da forma de envelhecer são a classe social, 
o gênero, a atividade social (emprego, trabalho) e a sociabilidade familiar, 
comunitária ou até religiosa. (Minayo, 2006, p. 48-49) 

 

 Sendo assim, o estudo do elemento social no envelhecimento é essencial 

para o avanço não só de políticas públicas que devem buscar atender esses 

múltiplos aspectos, mas da emergência de uma nova ordem societária, visto que, 

                                                        

14-O Serviço Social na instituição faz parte da equipe técnica. 
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nos moldes do sistema capitalista existem valores já enraizados, que independem 

da eficiência dessas políticas. 

Quanto a pesquisa de campo, é por meio da Origem dos Procedimentos 

(Gráfico 3), que chegam ao Serviço Social através da Promotoria Justiça de 

Proteção ao idoso e à pessoa com deficiência, que podemos visualizar quais 

instituições ou ações mais demandam o citado órgão de justiça.  

 

Gráfico 3: Origem dos Procedimentos da Promotoria Justiça de Proteção 

ao idoso e à pessoa com deficiência 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos consultados (2019). 

 

Dentre os 116 casos analisados, 72 tiveram origem do Disque 100 (Disque 

Direitos Humanos). O Disque 100 é um serviço de utilidade pública do Ministério dos 

Direitos Humanos (MDH), vinculado a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 

destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, em 

especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como: Crianças 

e Adolescentes, Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT, Pessoas em 

Situação de Rua e Outros, como quilombolas, ciganos, índios, pessoas em privação 

de liberdade. Em seguida, evidencia-se o termo “Representação MPRJ” (18 casos) 

que se baseia em toda notícia de irregularidade que é levada ao conhecimento 

do Ministério Público, através de qualquer cidadão, podendo fazê-la por escrito ou 

pessoalmente.  

O boletim informativo (Junho 2019) elaborado pelo Centro de Apoio 
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Operacional (CAO) das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa 

com Deficiência do MPRJ confirma tal crescimento. Segundo o Centro de Apoio, 

somente de janeiro a meados de junho de 2019, o CAO Idoso Pdef/MPRJ registrou 

2.926 comunicações relacionadas a notícias de violência contra pessoas idosas, 

sendo a maior parte por negligência ou violência psicológica, seguida por abuso 

financeiro. Citam que o número de denúncias aumenta a cada ano, sendo que, no 

ano de 2018, no mesmo período, foram recebidas 2.428 denúncias, número bem 

inferior ao recebido no primeiro semestre de 2019. Analisando os dados do ano de 

2018 e também os de 2019, foi verificado que a maior parte das vítimas são 

mulheres e que as violências são praticadas, de forma prevalente, por familiares.  

 No ano de 2017, o coordenador do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, promotor 

de Justiça Dr. Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, atribui o aumento do número de 

denúncias a uma sociedade mais esclarecida. “Esse é o resultado de um trabalho de 

sensibilização feito pelos órgãos que atuam no Sistema de Proteção ao Direito do 

Idoso, bem como de uma maior conscientização da população acerca do tema”. 

(MPRJ, 2017, p.21).  

 Dessa forma, é evidente que o resultado dos dados expostos no Gráfico 3 

ratificam a tendência em nível Estadual, defendido pelo Promotor de Justiça 

responsável pela Promotoria analisada enquanto um movimento de conscientização 

da população, interferindo diretamente na demanda institucional e 

consequentemente, do Serviço Social.  

 Assim, se faz necessário expor quais são as demandas iniciais presentes nos 

casos que solicitam a instituição para intervir, no período analisado por esta 

pesquisa.  

 

Tabela 1: Demanda Inicial   

Demanda Inicial Nº % 

Abuso financeiro 29 22,31% 

Negligência familiar 23 17,69% 

Violência psicológica 23 17,69% 

Abandono familiar 20 15,38% 

Fragilização dos vínculos familiares 18 13,85% 

Violência física 9 6,92% 

Cárcere privado 3 2,31% 



 
 

46 

 
 

Situação de vulnerabilidade social 1 0,77% 

Solicitação ILPI 1 0,77% 

Negligência institucional 1 0,77% 

Não acesso a serviço público de saúde 1 0,77% 

Acesso a benefício 1 0,77% 

TOTAL 130 100% 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos consultados (2019).    

Inicialmente, menciona-se que apesar do quantitativo citado de 116 casos 

analisados, as demandas iniciais podem ser inúmeras na mesma ocorrência, 

alterando os registros somatórios da pesquisa.  

 Em ampliada parcela dos casos analisados trata-se de abuso financeiro, 

abandono familiar, que é uma consequência da fragilização dos vínculos familiares, 

seguido de violência psicológica, violência física e negligência familiar para com 

idosos. Vale ressaltar que a Lei 10.741, de Outubro de 2003, que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso no Art. 3º diz que:  

 
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 

 

 Assim como preconiza o Art. 4º que “nenhum idoso será objeto de qualquer 

tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado 

aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. 

 O aumento de violência e maus-tratos a idosos tem sido um assunto de 

extrema relevância na atualidade, os fatores são diversos e envolvem dimensões 

sociais, políticas, econômicas, etc. Segundo Gondim (2011) a violação trata-se de 

um retrocesso mediante a conquista social dos direitos humanos. São inúmeros os 

casos que envolvem a negligência, o abuso financeiro, maus tratos à pessoa idosa, 

sendo fundamental problematizar tal realidade, e os desafios postos para sua 

superação. 

 

O abuso físico é uma forma de infligir dor ou lesão, coação física ou domínio 
induzido pela força ou utilização indevida de medicamentos, assim como 
brutalidade física. O abuso psicológico e emocional é um modo de infligir 
angústia mental, insultos, palavras injuriosas, intimidação, falsas acusações, 
difamação, sofrimento psicológico, crueldade mental e assédio moral. O 
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abuso financeiro ou material diz respeito à exploração ilegal ou imprópria, 
ou uso de fundos financeiros ou recursos materiais do idoso. Também estão 
incluídos a extorsão e controle do dinheiro da pensão, a apropriação de 
bens móveis e imóveis e a exploração dos idosos. (CARVALHO, 2011, 
p.48). 

 
 O abuso financeiro ocorre no âmbito familiar- fonte primária de assistência 

aos idosos. Muitas vezes, o abuso ocorre com o próprio consentimento do idoso. 

Ora, num contexto de extrema vulnerabilidade econômica, diante do aumento do 

quadro de desemprego, o que acaba por acontecer é o benefício auferido pelo idoso 

ser a única fonte de renda da família. As necessidades vivenciadas pela nova 

geração são inúmeras e nem todas são supridas e, de certa forma, acabam 

refletindo negativamente nos cuidados prestados aos idosos.  

 Uma dessas necessidades está ligada a crise do capital que historicamente, 

altera as taxas de desemprego, e assim, sob a lógica neoliberal, insere o país em 

um processo de remercantilização de direitos sociais. Menciona-se que: 

 
Nessas condições históricas, de reorganização econômica e política da 
maioria dos países capitalistas, de emergência de novas manifestações e 
expressões da Questão Social, de alteração das experiências 
contemporâneas dos sistemas de proteção social, ressurgem processos de 
remercantilização de direitos sociais, e fortalece-se a defesa da tese de que 
cada indivíduo é responsável por seu bem estar. Assim o Estado passa à 
defesa de alternativas privatistas que envolvem a família, as organizações 
sociais e a comunidade em geral. (YAZBEK, 2016, p.09)  

 

 É com base nesse aspecto individualista e imediato que o Estado mantém 

políticas focalizadas e excludentes, criando mecanismos de culpabilização da família 

por demandas que, originalmente, são direitos não alcançados. Muitos casos 

atendidos pelas assistentes sociais do MPRJ-CRAAI Campos, possuem como eixo 

central essa problemática, uma vez que, a partir de denúncias de violação de 

direitos por parte do núcleo familiar, encontravam-se realidades em que o maior 

omissor, era o poder público. 

 Sendo assim, considere-se que o abandono, negligência e maus-tratos 

podem ocorrer nas famílias e nas Instituições de Longa Permanência (Tabela 1), 

mas também são exercidos pela rede pública de atenção à saúde e pela Previdência, 

como exposto anteriormente. (NERI, 2012).  

 Dessa forma, se torna indispensável refletir acerca dos instrumentos 

constituintes da profissão, como viabilizador do acesso aos direitos sociais 

garantidos por lei. Defende-se que o conjunto de instrumentos supracitados 
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anteriormente, trazem grandes resultados ao Serviço Social no MPRJ CRAAI- 

Campos, se apresentando como parte fundamental do processo de atuação na 

instituição, visto que, são através desses instrumentos, que as demandas iniciais se 

desdobram, indo para além do imediatismo.  

 Assim, por se tratar de questões complexas, ligadas muitas vezes à dimensão 

privada dos sujeitos é importante destacar que é, na utilização dos instrumentos 

adequados e postura ético-política que o/a profissional consegue desvendar as 

demandas que chegam. Diante disso, cada instrumento utilizado parte de uma 

intencionalidade, sendo impossível existir neutralidade nas ações. (GUERRA, 2014) 

 Em relação ao perfil dos idosos atendidos, constataram-se as seguintes 

informações: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos consultados (2019). 

 

Quanto ao perfil etário e de gênero dos indivíduos, observa-se que a maioria 

dos usuários possuem entre 70-79 anos, com predominância do sexo feminino, 

seguidos dos que possuem entre 60-69 anos, 80-89 anos e, por conseguinte, entre 

90-99 anos, sendo que, nos dois últimos, também prevalece o contingente feminino.  

Analisa-se a predominância do público feminino15 (58%) em que, assim como 

                                                        

15-Destaca-se que em tal quesito abordagens quanto à orientação sexual ou identidade de gênero 

Gráfico 4: Faixa Etária/Sexo 



 
 

49 

 
 

em demais atendimentos do sociojurídico, sobreleva esse público, havendo a 

necessária reflexão da categoria de gênero para o Serviço Social.   

A Questão de Gênero na velhice é defendida pela autora Salgado (2002), 

enquanto campo importante de estudo uma vez que os problemas e mudanças que 

acompanham essa etapa da vida são predominantemente femininos. Afirma que: 

 
As mulheres de idade avançada enfrentam muitos desafios gerados por leis 
e políticas sociais de uma sociedade sexista e gerofóbica. As crenças 
sexistas e gerofóbicas refletem a ênfase da sociedade na produtividade, no 
atrativo sexual e físico.(SALGADO, 2002, p.09) 
 

 Deste modo, vale mencionar que a adaptação ao processo de 

envelhecimento traz dificuldades diferentes para cada mulher, uma vez que os 

determinantes sociais são diversificados, como já abordado anteriormente.  

 Segundo Salgado (2002),  

 
Apesar de muitas mulheres de idade avançada precisarem suprir certas 
necessidades básicas, enfrentam mais a pobreza do que quando eram 
jovens. Entre as razões que se pode assinalar para este fato, cita-se: não se 
dá compensação, reconhecimento ou direito à aposentadoria a mulheres 
cujo trabalho tenha sido primordialmente doméstico; devido à discriminação 
sexual, as mulheres ganham menos e, por esta razão, as aposentadorias 
são mais baixas; caso decidam voltar a trabalhar, não são admitidas por 
falta de experiência recente ou pela idade; muitas não têm direito à pensão 
de seus maridos por serem muito jovens.(SALGADO, 2002, p.14) 

  

 Durante a experiência de estágio na instituição supracitada, constatou-se 

repetidas vezes, casos em que devido à atividade laboral das idosas ser 

predominantemente doméstica, ou seja, informais, estas não tinham acesso à 

aposentadoria, ou acreditavam que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

seria uma espécie de aposentadoria por esse tempo de ocupação.  

 Quanto a isso, segundo as autoras Chaves e Gehlen (2019): 

A não efetividade dos direitos sociais vem influindo, em muitos casos, na 
desigualdade social entre os gêneros. O conceito de desigualdade implica 
na incapacidade de realizar ou desenvolver algo em todo o seu potencial. A 
desigualdade de gênero se dá quando os indivíduos aos quais se atribuem 
determinado gênero não têm acesso a possibilidades sociais de igual 
nível que os indivíduos de outro gênero (CHAVES e GEHLEN, 2019, 
p.299). 

 

 Assim, devido ao sistema patriarcal e discriminação sexual que ocorre nessa 

configuração capitalista, a questão da renda evidencia ainda mais os conflitos 

                                                                                                                                                                             

não são consideradas enquanto viés de análise.  
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causados pela cultura sexista. De forma geral, destacamos a renda enquanto uma 

importante categoria de análise, posto isso, no gráfico a seguir (Gráfico 5), 

demonstra-se a condição de renda dos/as idosos/as estudados(as).  

 

 Gráfico 5: Renda mensal dos idosos 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos consultados (2019). 

 

 De acordo com o Gráfico 5, 62% dos casos possuem como renda um salário-

mínimo, tendo por base as aposentadorias, pensões e benefícios. Ratifica-se o 

quadro nacional descrito no capítulo 1 em que 59,64% da renda dos idosos é 

proveniente das aposentadorias da Previdência Social, 40,78% dos benefícios de 

Prestação Continuada (BPC) e apenas 0,89% do Bolsa Família. 

 Nessa temática, é essencial destacar a defesa por uma Previdência Social 

pautada no coletivo, uma vez que a tendência recente passa por uma desproteção 

social e incentivo da individualidade. (modelo de capitalização16).  

 As autoras, Wanderley, Sant’Ana e Martinelli (2019), mencionam que 

segundo: 

Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, tem sido 

                                                        

16-É uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir a aposentadoria no futuro, na 

qual o dinheiro é investido individualmente, ou seja, não “se mistura” com o dos demais trabalhadores. 
O modelo atual é o de repartição, no qual quem contribui paga os benefícios de quem já está 
aposentado. Fonte: G1 Economia.  
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um crítico ferrenho da Reforma da Previdência pretendida pela equipe 
econômica do presidente Bolsonaro. A seu juízo, o sistema se tornará ainda 
mais excludente, uma vez que um contingente maior de trabalhadores não 
conseguirá cumprir os requisitos mínimos para requerer a aposentadoria. 
Enfatiza que, em meio à precarização, ela desmontará a Seguridade, 
liquidará a ideia de que a aposentadoria é um direito e obrigará os poucos 
privilegiados a recorrerem a planos privados (site Outras mídias, 26/2/2019). 
Efetivamente está em curso um novo modelo de sociedade que sepulta 
o pacto de 1988. (WANDERLEY, SANT’ANA e MARTINELLI. 2019, p. 208) 

 

Isso ocorre devido ao desmonte da seguridade social como dito anteriormente, 

fator preocupante principalmente a esse grupo social, que em sua maioria, possuem 

a aposentadoria como única fonte de renda. Esse cenário insere os/as idosos/as 

cada vez mais na informalidade, prejudicando ainda mais a qualidade de vida 

desses indivíduos, tendo em vista que estes já são marcados pela exclusão do 

mercado de trabalho formal e o agravante das doenças oriundas do envelhecimento.  

 Os dados expostos a seguir (Tabela 2), buscam dar clareza em relação a 

localização dos idosos atendidos pelo Serviço Social. Buscou-se separá-los através 

da delimitação territorial de cada CRAS deste município. Isso se faz importante uma 

vez que o conceito de territorialização inserido na Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), auxilia na criação e intervenção de políticas públicas. 

 

O território representa muito mais do que o espaço geográfico. Assim, o 
município pode ser considerado um território, mas com múltiplos espaços 
intraurbanos que expressam diferentes arranjos e configurações 
socioterritoriais. Os territórios são espaços de vida, de relações, de trocas, 
de construção e desconstrução de vínculos cotidianos, de disputas, 
contradições e conflitos, de expectativas e de sonhos, que revelam os 
significados atribuídos pelos diferentes sujeitos (BRASIL, 2008, p. 54).   

 

Dessa forma, foi considerado o lugar onde o idoso está inserido, como o Asilo 

Nossa Senhora do Carmo e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos, 

devido a aqueles que são acolhidos em Instituições de ILPIs ou unidades de saúde, 

assim como, outros municípios e demais localidades explícitas em (OUTROS) no 

Quadro 1. Destacamos que o território é parte fundamental na construção social e 

cultural de cada indivíduo, visto que é nesse espaço que os indivíduos constroem 

suas relações sociais e reproduzem sua individualidade. 

 Quadro 1: Território 

CRAS de referência Território do CRAS Nº 

CRAS CODIN 
Eldorado 2 

Parque São Mateus 3 
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CRAS CUSTODÓPOLIS 
Parque Novo  Mundo 1 

Custodópolis 3 

CRAS JARDIM CARIOCA 

Centro 5 

Jardim Carioca 2 

Pq. Alvorada 1 

Pq. Prazeres 1 

Pq. Presidente Vargas 1 

São Jorge 1 

CRAS  ESPLANADA 

Pecuária 2 

Pq. Corrientes 1 

Pq. Julião Nogueira 1 

Pq.Leopoldina 7 

Pq. Nossa Senhora do Rosário 3 

Pq. Nova Brasília 3 

Parque Rodoviário 1 

CRAS CHATUBA Parque Aurora 1 

CRAS MATADOURO 

Lapa 2 

Matadouro 1 

Pq. Califórnia 4 

CRAS PENHA 

Jockey Club 5 

Pq. Imperial 4 

Penha 1 

Turf Club 3 

Vila Menezes 1 

CRAS GOITACAZES 

Baixa Grande 1 

Farol 2 

Goitacazes 3 

Saturnino Braga 1 

Tocos 5 

Espinho 1 

CRAS PARQUE GUARUS 
Parque Guarus 7 

Parque Lebret 1 
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Pq São Mateus 3 

Pq Cidade Luz 2 

Pq Santa Helena 1 

CRAS TRAVESSÃO Travessão 3 

CRAS MORRO DO COCO 
Vila Nova 4 

Morro do Coco 2 

CRAS URURAÍ 
Tapera 2 

Ururaí 6 

OUTROS 

Instituições 7 

Pelinca 2 

Outros Municípios 1 

Ambar 1 

Chácara João Fernandes 1 

TOTAL     116 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos consultados (2019). 

 

De acordo com dados do IBGE (2010): 

O Estado do Rio de Janeiro conta com uma população de aproximadamente 
15.989.929 habitantes, com rendimento nominal mensal domiciliar per 
capita de R$ 1.429,00. O município de Campos dos Goytacazes está 
localizado no interior do Estado, sendo o município de maior extensão 
territorial, com 4.032km2. (CAMPOS DOS GOYTACAZES. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL–SMDHS, 2018, 
p.18) 

 

Pela análise do Quadro 1, é possível perceber que o território do CRAS 

Esplanada possui maior número de casos (18), dado que sinaliza importância no 

auxílio de políticas públicas voltadas a pessoa idosa no território mencionado, uma 

vez que, segundo a Vigilância Socioassistencial da SMDHS - RMA CRAS 2017, 35%  

das famílias nesse território estavam inseridas em situação de extrema pobreza. 

Frisa-se que o “CRAS é considerado a porta de entrada da Assistência Social e 

deve estar instalado prioritariamente nas áreas de maior vulnerabilidade”.  

 Por fim, foram analisados os Pareceres Sociais, emitidos em sua maioria, 

juntos aos Estudos Sociais, visando expor quais são os dados desse importante 

mecanismo do Serviço Social na instituição. Vale destacar, que no Parecer Social o 

profissional é demandado a imitir uma opinião sobre o caso em questão, entretanto 
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não existe modelo específico de tal mecanismo, uma vez que cada profissional tem 

clareza da sua finalidade.  

 Sendo assim, no Gráfico 6 apresentamos os encaminhamentos contidos nos 

pareceres das profissionais. 

 

 Gráfico 6: Principais Encaminhamentos presentes no Parecer Social 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos consultados (2019). 

 

Para se analisar os principais encaminhamentos presentes no Parecer Social, 

evidencia-se as Demandas Iniciais como parte necessária (Tabela 1). De forma 

significativa, constatou-se que grande parte das demandas iniciais estão 

relacionadas a conflitos no núcleo familiar, casos de abandono e abuso financeiro. 

Assim, verificou-se, que na instituição o/a assistente social utiliza das competências 

constitutivas da profissão para mediar conflitos, sugerindo aos Promotores de 

Justiça um melhor caminho para intervenção, não prevalecendo assim, a 

indispensabilidade de encaminhamento a serviços públicos. Por outro lado, em 

grande parte dos casos, ocorre dos usuários já serem acompanhados pelo Ministério 

Público, pela rede de serviços socioassistenciais e de saúde dos municípios, cenário 

que influência diretamente nesses tipos de encaminhamentos, uma vez que, existe 

um constante acompanhamento dos/as idosos/as já atendidos/as por essas 

instituições.  

Vale enfatizar que os pareceres sociais são fundamentados em leis, 



 
 

55 

 
 

resoluções e orientações técnicas que devem ser seguidas. Comumente, nas visitas 

são realizadas entrevistas coletivas e individuais, onde defende-se que cada 

profissional escolha a melhor forma de intervir nos casos. Nas situações onde o 

mesmo caso também é encaminhado ao setor de psicologia, existe reuniões 

interdisciplinares, visando a troca de saberes e caminhos de superação da 

conjuntura apresentada.  

 Menciona-se que apesar da simplicidade desta pesquisa, pretende-se 

continuar o estudo da temática no modelo de pós-graduação, objetivando expandir o 

conhecimento no que tange aos idosos e seu perfil na região norte-fluminense, 

visando contribuir para que cada vez mais esse grupo tenha notoriedade nas 

pesquisas e intervenções de políticas públicas.  

 Destarte, os dados evidenciados nas categorias de gênero, território, renda e 

demais, só sistematizam os desafios diários que as profissionais encontram 

rotineiramente. O desmonte das políticas públicas, judicialização da questão social e 

vulnerabilidade social do grupo estudado, são desafios que, sem a capacidade 

crítica e reflexiva presentes nas dimensões do Serviço Social e, uso dos 

instrumentos técnicos operativos que as permitem criar intervenções propositivas, a 

busca pela efetivação de direitos dos/as idosos/as não seriam viáveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

 As reflexões tecidas neste trabalho contribuíram para compor uma análise no 

tocante ao processo do envelhecimento no Brasil, dando ênfase na forma que o 

envelhecimento é expresso no sistema capitalista. 

 Assim, foi analisado que o processo de envelhecimento possui diversas 

implicações sociais para a atuação do assistente social no Brasil, uma vez que a 

efetivação de políticas púbicas não acompanham o crescimento desse público, 

portando como fator determinante o crescimento do neoliberalismo no Brasil e por 

conseguinte, sucateamento das políticas públicas; Destacamos que a dimensão 

técnico operativa do trabalho do assistente social, não se reduz ao uso de 

instrumentos e técnicas discutidas separadamente no capítulo II, mas articula-se as 

demais dimensões constitutivas da profissão; Verificou-se que o viés contraditório da 

garantia de direitos por meio da judicialização da Questão Social, perpassa pela 

atuação do assistente social, uma vez que o profissional é parte constituinte e 

constitutiva dos conflitos judicializados.  

 Foi possível identificar quais são os instrumentos técnico-operativos mais 

utilizados para resolução de demandas pelos assistentes sociais do Ministério 

Público, salientando que as visitas sociais aos idosos/as e a elaboração de relatórios 

sociais para responder aos ofícios da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e 

à Pessoa com Deficiência sobressaem sobre qualquer outra demanda requerida 

neste Órgão Ministerial. Ademais, acentua-se que a utilização destes instrumentais 

são os meios de acesso a políticas e serviços sociais e, à vista disso, só devem ser 

operacionalizados a partir de uma reflexão crítica, conceituando a intencionalidade 

da ação.  

O caráter burocrático e tecnicista reduz o assistente social a mero técnico, 

onde a profissão se caracteriza como campo de atividade que não exige esforço 

investigativo mais complexo, muito menos a adoção de um arcabouço teórico para o 

seu desvendamento. Ao abrir mão de interpretar com maior rigor a realidade, o 

trabalho do assistente social se desenvolve em uma perspectiva mecânica e 

imediata, que pouco pode contribuir para a materialização da direção social da 

profissão. Para contrapor-se a essa tendência, um dos elementos é a busca, por 

parte dos profissionais, de um constante aprimoramento teórico-prático, 

desenvolvendo capacidade intelectual para análise da realidade social, 
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compreendendo suas múltiplas determinações constitutivas. A qualificação das 

ações profissionais resulta em parte, da capacidade de o assistente social realizar 

as mediações necessárias, de estar revestido teoricamente para captar e abstrair a 

estrutura contraditória dos processos sociais, de ressignificar a intervenção 

profissional a partir do reconhecimento das condições de trabalho e relações sociais 

em que se inscreve.  

Atualmente, o Serviço Social no MPRJ CRAAI-Campos trilha um caminho 

repleto de contradições, tendo em vista a direção social de sua intervenção. O 

Serviço Social é uma profissão capacitada para atuar na viabilidade das políticas 

públicas, compreendendo-as como processo histórico de concessão e conquista, por 

isso imersas em relações entre diferentes atores da esfera pública. 

Ressalta-se que somente o arcabouço ético-político, teórico-metodológico e 

técnico-operativo não é suficiente para o alcance e acesso das políticas sociais, 

visto a deteriorização das políticas. Na atual conjuntura, de desmontes e 

precarizações seguindo a lógica neoliberal, a judicialização da questão social tem 

requisitado o Serviço Social para atender demandas que deveriam ser garantidas 

pelo Estado, mas visto a sua ineficiência, tem trazido para o campo socio-jurídico a 

necessidade de seu enfrentamento.  

 Nessa orientação, o Serviço Social tem perseguido o propósito de que o 

fomento de políticas públicas se faça de modo articulado às demais instâncias que 

atuam na defesa dos direitos dos idosos.     

 Constatou-se que o recorte de gênero na pesquisa de campo foi apresentada 

como parte fundamental da análise acerca dessa população, expresso através de 

gráfico na análise dos dados. A partir da compreensão de que o grupo social 

estudado é heterogêneo, ou seja, possui múltiplas demandas específicas, enfatizou-

se o gênero devido à emergência de políticas públicas que visem a emancipação 

das idosas do nosso país.  

 Portanto, tendo em vista que o projeto de consolidação da democracia é 

coletivo e não se restringe aos muros do Ministério Público, o Serviço Social vem se 

constituindo como uma área que tem contribuições importantes a oferecer em 

direção a um ideário emancipatório, no qual os direitos humanos seja realidade. É 

por essa razão, que essa temática é importante, visto que na instituição o 

instrumental-técnico é utilizado para criar estratégias e táticas de intervenção que 

buscam a efetivação dos direitos da população idosa, visando a autonomia e 
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permitindo, assim, a consolidação da finalidade da intervenção (IAMAMOTO, 2004).   

 Por último, destacamos que nenhum conhecimento é imutável, uma vez que 

as relações sociais são complexas e passam por constantes mudanças. Por isso, se 

faz necessário a busca contínua pelo estudo da temática.  
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