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TÍTULO DO TRABALHO: REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA IDOSA: 

DESAFIOS, EFETIVAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

 

1. RESUMO 

  O presente trabalho aborda de forma crítica através do estudo dos diversos 

grupos de trabalho que compõem a Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa a 

sua relevância e efetiva atuação na defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa e 

no incentivo do exercício da cidadania. O objetivo é compreender a importância da 

Rede  na perspectiva da garantia do direito na região central e oeste de São Paulo. 

Utilizaremos depoimentos de idosos beneficiários e assistentes sociais atuantes na 

Rede, analisando qualitativamente as falas e significados, por intermédio de 

entrevistas e rodas de conversas,  em seguida faremos a análise de conteúdo.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A escolha pela  temática  ocorreu pela preocupação que temos com o último estágio 

da vida e sua complexidade e o interesse por estudar a  questão do envelhecimento 

se deu por acreditarmos que nesta fase da vida os idosos  necessitam de políticas 

públicas e ações compromissadas com a justiça social.  

Analisar a Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa situada na região central  e 

oeste da capital, se constitui em forma legitima da dignidade necessária em nossa 

sociedade. Outro fator a ser considerado refere-se à contribuição da produção 

teórica sobre o assunto. O próprio Serviço Social em seu processo histórico-

profissional carece pensar sobre esta realidade, considerando o verdadeiro sentido 

da profissão, a luta pela efetivação por direitos humanos e sociais a todos.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Compreender a importância da Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa na 

perspectiva da garantia do direito e do exercício da cidadania da pessoa idosa na 

região central de São Paulo, no cenário de produção científica acadêmica. 

  

3.2  Objetivos Específicos  
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 Analisar os projetos desenvolvidos pelos grupos de formação, comunicação e 

avaliação da RPDI; 

 Compreender o significado atribuído à Rede por parte dos idosos 

beneficiários dos programas e ações; 

 Analisar as formas de atuação dos assistentes sociais que prestam serviços à 

Rede; 

 Contribuir com a organização e planejamento futuro da RPDI. 

 

4. METODOLOGIA 

Utilizaremos depoimentos de idosos beneficiários e assistentes sociais atuantes na 

Rede, analisando qualitativamente as falas e significados, por intermédio de 

entrevistas e rodas de conversas,  em seguida faremos a análise de conteúdo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa está em fase de elaboração e tem como objeto central o estudo 

da Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa – RPDI e a sua eficácia  na defesa 

e garantia de direitos da Pessoa Idosa na região central da cidade de São Paulo.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Observamos que a rede de proteção propicia um espaço coletivo de 

discussão e elaboração de propostas  sobre as políticas públicas  voltadas ao idoso 

que reside ou mantém vinculo com entidades de ordem pública ou privada  fixada na 

região central  e oeste da cidade de São Paulo.  

A rede tem  reunido de forma significativa idosos, técnicos, organizações 

sociais, órgãos públicos, grupos, movimentos sociais e instituições acadêmicas e 

seus grupos de estudos e pesquisa sobre o processo envelhecimento, todos estes 

inseridos e com atuação nas áreas central e oeste da capital.  
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