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Resumo 

O envelhecimento populacional é uma transição crescente em praticamente todos os países, 

inclusive no Brasil. Desse modo, esta pesquisa objetivou analisar a percepção dos idosos do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) de Orós-CE para a sua qualidade de vida. Para atingir tais objetivos, realizou-

se uma pesquisa de campo, descritiva, com natureza exploratória e abordagem qualitativa. 

Sendo que para a coleta de dados utilizou-se de uma entrevista semiestruturada que conteve 

perguntas abertas e fechadas. A partir desse instrumento, os resultados foram estruturados em 

categorias e apresentado os resultados obtidos dialogando com autores que debatem a mesma 

temática.  
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Abstract 

Population aging is a growing transition in practically all countries, including Brazil. Thus, this 

research aimed to analyze the perception of the elderly of the Service of Coexistence and 

Strengthening of Links in the Reference Center of Social Assistance (CRAS) of Orós-CE for 

their quality of life. To reach these objectives, a field research, descriptive, with exploratory 

nature and qualitative approach was carried out. As for the data collection, a semi-structured 

interview was used which contained open and closed questions. From this instrument, the 

results were structured into categories and presented the results obtained by dialoguing with 

authors who debate the same theme. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Miranda, Mendes e da Silva (2016), o envelhecimento populacional é 

uma transição crescente em praticamente todos os países, inclusive no Brasil, onde a sociedade 

expressa índices cada dia mais elevados na expectativa de vida. Por essa razão, o governo 

brasileiro intenta mudanças nas políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida nessa 

fase da vida. Sob estes aspectos, a integração das políticas impulsionou na PNAS a criação de 

serviços de proteção básicos e especiais. Dessa forma, é implementada através do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) que é a porta de entrada da Assistência Social no 

âmbito do SUAS. Este, abrange o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Este último, disponibiliza 

atendimentos grupais aos idosos através de ações socioeducativas e ocupacionais que buscam 

estimular e reorientar os usuários para a promoção de suas qualidades de vida. (BRASIL, 

2016a). Partindo dessas premissas, o presente estudo se objetivou promover analise dos 

impactos desse serviço a partir da percepção do seus usuários, nesse caso, os idosos.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Analisar a percepção da pessoa idosa diante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos no CRAS de Orós-CE para a sua qualidade de vida. 

 

Objetivo especifico 

Elucidar acerca das Políticas Públicas, no âmbito da Assistência Social, que beneficiam a 

pessoa idosa; 

Identificar os principais motivos que levam as pessoas idosas a participar do SCFV; 

Compreender a importância do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a 

qualidade de vida da pessoa idosa; 
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METODOLOGIA 

 Com o objetivo de analisar a percepção do idoso no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para qualidade de vida da pessoa idosa no CRAS de Orós-CE 

realizou-se uma pesquisa de campo, descritiva, com natureza exploratória e abordagem 

qualitativa.   

Dessa forma, de acordo com Minayo (2013), a pesquisa de campo objetiva o 

aprofundamento do pesquisador na realidade a ser investigada, onde busca a descrição das 

informações e/ou características dos fenômenos por grupos de estudo, isto é, utiliza-se da 

observação, análise e interpretação de situações ou fenômenos dentro de determinados cenários 

de vivência.  

O presente estudo foi aplicado a um grupo focal de dez idosos, no Centro de Referência 

de Assistência Social CRAS II, João Lopes no grupo do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo para pessoas Idosas (SCFV).  Localizado na rua 3, Mutirão Bom 

Jesus no município de Orós, Ceará. (ORÓS, 2016).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) na atenção aos idosos  

Conforme Brasil (2015c), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 

(SCFV), é um serviço de proteção básica do SUAS que trabalha em consonância com o Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e com o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), oferecendo atendimentos 

grupais através de ações socioeducativas e ocupacionais que buscam estimular e reorientar os 

usuários para a promoção de suas qualidades de vida.  

Assim, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para pessoas Idosas 

(SCFVI) deve ser criado em junção com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às 

Famílias (PAIF), onde o PAIF identifica e realiza o encaminhamento do idoso para ser 

acompanhado no SCFV. Assim, ambos os serviços atuam de formas Inter articuladas e 

complementares, para prover os serviços de forma integralizada (BRASIL, 2015c). 

Dessa forma os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para pessoas 

idosas (SCFV), estruturam-se em grupos, para abranger e promover a interação cultural e social  
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de seus usuários, fomentando sentimentos de identidade e pertencimento sociocultural, onde 

sua formação deve acordar as necessidades individuais e coletivas. 

Quanto a sua constituição, o SCFV deve abranger no máximo 30 usuários, para que 

sejam resguardadas as qualidades e efetividades deste serviço, sendo flexível aos interesses e 

necessidades dos idosos, os quais são permeados pelos contatos entre a instituição e o usuário. 

Assim, quanto a sua periodicidade, estes devem ser contínuos, visto que objetivam fortalecer 

os vínculos sociais, familiares e comunitários com planejamentos voltados nos eixos de 

interação, individualização e participação social (BRASIL, 2015c). 

Assim, conforme a aplicação destes núcleos de planejamento, as ações do SCFV são 

fomentadas mediante ações de “esporte, lazer, arte e cultura, estudos, reflexões, debates, 

experimentações, visitas a equipamentos institucionais públicos ou privados do território (ou 

fora dele) e ações na comunidade” (BRASIL, 2016a, p. 210). 

Em virtude desses preceitos, o SCFV é organizado em: Encontros regulares, que visam 

criar grupos de 15 a 30 usuários com atividades semanais e durabilidade de até duas horas; 

Encontros mensais ou ao final de cada percurso, os quais são efetuados uma vez ao mês com a 

participação de diversos grupos e familiares para integralização desses; Oficinas, as quais são 

executadas em encontros regulares com temas transversais e duração de oito horas; e, 

Atividades de convívio que promovem a integração dos idosos da comunidade uma vez por 

semana (BRASIL, 2012).  

Segundo Brasil (2012), os grupos do SCFV para a população idosa são concretizados 

mediante a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que identifica as adstrições dos 

usuários de cada serviço conforme o financiamento aplicado pela Política de Assistência Social, 

analisando as aptidões físicas, convívio social, ocupação, dentre outras questões, organizando-

se em encontros regulares (mensais e/ou semanais), oficinas e trabalhos de convívio.  

Desse modo, no SCFV é desenvolvido em três pilares: o primeiro, fomenta a 

Convivência Social e a articulação entre as gerações; o segundo, promove ações voltadas ao 

envelhecimento ativo e saudável e; o terceiro engloba a criação e estimulo da autonomia e 

protagonismo, isto é, ambas as temáticas visam sistematizar o serviço de forma a estimular 

práticas de criativas e desafiadoras nos idosos (TEIXEIRA, 2010). 

Essas atividades permitem a livre expressão do idoso em ações socioculturais, aplicadas 

sob as óticas das famílias, gêneros, participações sociais e dos direitos humanos, voltados as  
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ações que promovem o estímulo a memória, arte e cultura em: “sessões de cinema, coral, 

música, poesia; atividades físicas como o yoga, alongamento, hidroginástica, dança; atividades  

manuais como o bordado, pintura, jardinagem, artes plásticas” dentre outras (BRASIL, 2012, 

p.44).  

Segundo Leite et al. (2012a), a participação dos idosos nestas atividades dos grupos do 

SCFVI são primordiais para redução da solidão e melhoramento das condições físicas e 

psicossociais, especialmente, pelo direcionamento dessas ações para a promoção e prevenção 

de doenças, mantendo assim, suas capacidades além de fortalecer seu empoderamento, saúde e 

autonomia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as literaturas revisadas, a elevação da expectativa de vida reflete uma 

vitória a ser comemorada, entretanto, o principal desafio diante do envelhecimento, é o de 

atingir uma alta expectativa de vida com qualidade, visto que o desencadear da vida deve ser 

repleto de significados e dignidade e não caracterizar o isolamento do idoso.  

Assim sendo, diante do envelhecimento social, deve-se implementar estudos que 

promovam a visibilidade para repercutir e sensibilizar os Estados, as sociedades e as famílias 

quanto à responsabilização dos direitos à pessoa idosa. Investigando todo o trajeto histórico das 

políticas públicas para a velhice no Brasil, pode-se verificar que essa faixa etária ganhou mais 

destaque desde a Constituição de 1988, até os atuais respaldos vigentes reforçados na Política 

Nacional do Idoso (PNI) e no Estatuto do Idoso.  

Tais ferramentas normativas, representaram um grande avanço para propiciar uma 

melhor atenção ao idoso diante das suas necessidades e elevar a sua qualidade de vida, contudo, 

são muitos os desafios socioculturais e demográficos diante das políticas públicas vigentes, 

fomentando mecanismos institucionais e financeiros para suas efetivações e implementações.  

Desse modo, o presente trabalho alicerçou-se na importância e no direito da convivência 

familiar/social do idoso e na concepção do grupo de convivência como um meio de reafirmação 

indiscutível que se constitui como uma alterativa efetiva para a ressocialização e melhoria da 

qualidade de vida.  

Diante disso, os resultados dessa pesquisa mostraram que o perfil das idades, sexo, 

raça/cor, escolaridade, renda e tempo de participação no SCFV foi predominante entre 60 a 69  
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anos (60%), do sexo feminino (70%), de raça negra (50%), com ensino fundamental incompleto 

(70%), renda de um salário mínimo (100%) e período de participação no SCFV de 1 a 4 (30%)  

anos. Estes aspectos condizem com o atual perfil socioeconômico e cultural vigente na 

sociedade brasileira. 

As categorias dos discursos descritas evidenciaram, predominantemente, que os idosos 

do SCFV do município de Orós-CE atribuem grande importância a esse serviço, 

principalmente, no que tange a inserção social, comunicação e reabilitação da saúde física e 

mental, promovendo a melhoria nos aspectos psíquicos e fisiológicos relacionados ao ócio e as 

doenças.  

Do mesmo modo, identificou-se que os idosos atribuem a participação no SCFV a 

desocupação, a solidão, ao isolamento social, ao lazer e as doenças associadas ao processo de 

envelhecimento como a depressão por exemplo, visto que os grupos proporcionam sensações 

de bem-estar e acolhimento associadas as práticas que trabalham com os movimentos corporais, 

conversação e musicoterapia.  

Tais aspectos provocam mudanças nos idosos tanto nos fatores físicos quanto nos 

psicossociais, principalmente nas dimensões do contato social, emocional, autoestima e na 

autonomia, visto que os SCFV foram relatados como ferramentas de criação de relações sociais 

e amizades que são essenciais para a manutenção da qualidade de vida e do bem-estar.  

Portanto, o grupo do SCFV foi e é uma estratégia fundamental para a prevenção de 

agravos e promoção de sensações e sentimentos positivos nos idosos participantes. Logo, faz-

se necessário implementar medidas de reforço econômico e social para a criação de novos 

grupos e novas opções de convivência para essa população, sensibilizando a família e as 

comunidades sobre a importância desse serviço.  
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