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RESUMO 

O presente trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo refletir sobre o papel 
do Assistente Social junto à Pessoa com Deficiência na Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Lebon Régis por meio da pesquisa bibliográfica e documental 
derivada do processo de estágio, sob uma perspectiva de inclusão social e garantia 
de direitos deste segmento. Motivou-se a escolha desta temática, o processo de 
estágio desenvolvido na Instituição que compõe o Terceiro Setor. Inicialmente, foi 
abordado o Modo de Produção Capitalista, a Questão Social e o Serviço Social. 
Posteriormente, foi mencionado os aspectos históricos da pessoa com deficiência e 
marcos legais de efetivação de direito, sujeitos sociais da prática de estágio e as 
concepções de estágio em serviço social. Por fim,  foi apresentado o estudo de caso 
vinculado à experiência na instituição que possibilitou o uso de instrumentais técnicos 
operativos do Serviço Social. Considerando que o Serviço Social, na instituição, busca 
promover à pessoa com deficiência intelectual e/ou moderada, severa e autista, a 
integração a vida comunitária por intermédio da realização de atendimento, 
assessoramento em defesa e garantia de direitos de forma isolada ou cumulativa, o 
profissional de Serviço Social deve assegurar e viabilizar o acesso da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla aos programas, projetos e serviços sociais, 
proporcionando acesso às demais políticas públicas para garantia da dignidade e 
inserção na sociedade. Assim como, realizar a mediação, encaminhamentos e 
orientações, assegurando e efetivando os Direitos da Pessoa com Deficiência porque 
não é da caridade pública que se vive a pessoa com deficiência e sim da cidadania e 
garantia de direitos. 

 
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Serviço Social. Estágio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

This Course Completion work aims to reflect on the role of the Social Worker with the 
Disabled in the Association of Parents and Friends of the Exceptional of Lebon Régis 
through bibliographic and documentary research derived from the internship process, 
from a perspective of social inclusion and guarantee of rights of this segment. The 
choice of this theme was motivated, the internship process developed at the Institution 
that composes the Third Sector. Initially, the Capitalist Mode of Production, the Social 
Question and Social Work were addressed. Subsequently, the historical aspects of the 
person with disabilities and legal frameworks for enforcing the law, social subjects of 
the practice of internship and the concepts of internship in social work were mentioned. 
Finally, a case study related to the experience at the institution was presented, which 
enabled the use of technical instruments operating in Social Work. Considering that 
Social Service, at the institution, seeks to promote the integration of community life 
through intellectual and / or moderate, severe and autistic disabilities through the 
provision of assistance, advice on defense and guarantee of rights in an isolated or 
cumulative way, the Social Service professional must ensure and facilitate the access 
of the Person with Intellectual and Multiple Disabilities to social programs, projects and 
services, providing access to other public policies to guarantee dignity and insertion in 
society. As well as, carry out mediation, referrals and guidelines, ensuring and 
enforcing the Rights of Persons with Disabilities because it is not public charity that 
people with disabilities live, but citizenship and guarantee of rights. 

 
Keywords: Disabled person. Social work. Internship. 
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INTRODUÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC tem como temática principal, a 

Pessoa com Deficiência, com enfoque no processo de estágio obrigatório que foi 

desenvolvido na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Lebon 

Régis. 

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015, em seu artigo art. 2º, considera-se pessoas com deficiência “aquelas 

que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas” (BRASIL, 2015, n.p).  

Barreiras essas definidas como:  

Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça 
a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de 
seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
segurança (Brasil, 2015, n.p). 

Segundo o censo demográfico de 1991, foram identificadas no Brasil cerca de:  

1,7 milhão de pessoas com deficiência, que correspondiam a 1,14% do total 
da população brasileira à época. De acordo com o Censo de 2000, havia 24,5 
milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, ou seja, 14,5% da 
população do país. Já no censo de 2010, identificou-se um contingente de 
45,6 milhões de pessoas (23,9%) com algum tipo de deficiência (APAE, 
Brasil, 2019, n.p). 

Durante a trajetória histórica, várias foram as organizações e entidades de 

assistência social que acolheram e prestaram atendimento as Pessoas com 

Deficiência. Atualmente, considera-se entidades e organizações de assistência social 

de acordo com Lei Orgânica da Assistência Social, lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993:  

Aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam 
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, 
bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos (BRASIL, 1993, n.p). 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais se insere neste contexto. 

Atualmente, o movimento Apaeano conta com 2.201 APAEs e entidades filiadas 

coordenadas por 24 Federações Estaduais, abrangendo todos os estados brasileiros 

para atender cerca de 250.000 pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
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diariamente (APAE, 2020). 

A Federação Nacional das APAEs tem como missão promover e articular ações 

de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e representar o movimento 

perante os organismos estaduais, para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pelas APAEs, sob uma perspectiva de inclusão social de seus usuários. É 

dever, também, acompanhar a pessoa com deficiência em todo o seu ciclo de vida, 

desde a prevenção a reabilitação, com atenção especializada, apoio intensivo e 

atendimento educacional especializado ao estudante com deficiência intelectual e 

múltipla incluído na escola comum nas séries iniciais de ensino fundamental, bem 

como, prestar serviços em defesa e garantia de direitos de pessoas com deficiência, 

nas mais diferentes instâncias, visando suas necessidades de desenvolvimento, 

saúde, bem-estar, combatendo a violência e a exploração.  

Consideram-se entidades de atendimento aquelas que:  

De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam 
programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade 
ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações 
do Conselho Nacional de Assistência Social (LOAS, 1993, n.p). 

 A APAE apresenta os requisitos do artigo mencionado, a oferta dos serviços 

continuados, permanente e planejado, constam no plano de ação da entidade. 

Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a APAE se 

insere no “Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 

e suas Famílias” (BRASIL, 2014, p. 10), é nesse espaço sócio ocupacional que, se dá 

a inserção do Assistente Social. 

O interesse em elaborar o presente trabalho de conclusão de curso, com esta 

temática, deriva do processo de estágio obrigatório e do anseio pessoal em 

caracterizar o papel do Assistente Social na efetivação dos direitos e inclusão social 

da Pessoa com Deficiência, face ao sistema econômico vigente. 

O presente trabalho foi desenvolvido dando ênfase na análise documental e 

bibliográfica sobre a atuação do Assistente Social dentro das APAEs na luta pelos 

direitos das pessoas com deficiência. O mesmo busca contribuir para a sociedade de 

forma positiva, fomentando novos debates que permitiram reflexões no âmbito 

acadêmico e profissional. 

Assim sendo, aponta-se como problema da monografia: Qual o papel do 

Assistente Social perante a efetivação de direitos da Pessoa com Deficiência?  
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Como objetivo geral, ressaltamos: Analisar o papel do Assistente Social junto à 

Pessoa com Deficiência na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon 

Régis por meio do processo de estágio. 

Dos objetivos específicos elencamos: 

· Conceituar o Sistema Capitalista e o Serviço Social.  

· Caracterizar a trajetória histórica do movimento da pessoa com deficiência no 

mundo. 

· Apontar os marcos legais internacionais e nacionais voltados a pessoa com defi-

ciência. 

· Conceituar o estatuto da pessoa com deficiência 

· Apresentar a análise e descrição da intervenção do estágio. 

· Conceituar o serviço social na instituição. 

· Conceituar o projeto de intervenção institucional. 

· Caracterizar o perfil dos sujeitos sociais da prática de estágio. 

· Conceituar o estágio em serviço social e projeto acadêmico.  

· Apresentar uma breve descrição e análise do estágio.  

· Apresentar o estudo de caso.  
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1 O SISTEMA CAPITALISTA E A PROFISÃO DE SERVIÇO SOCIAL   

Neste item de referencial será abordado brevemente o sistema capitalista e a 

Questão Social, sob a ótica de Marilda Villela Iamamoto, que será explanado 

brevemente sobre o surgimento da profissão de Serviço Social no mundo e no Brasil. 

Também, será ressaltado a relação proletariado, burguesia a Assistência Social como 

direito social, pós constituição e o projeto ético político da profissão de Serviço Social. 

1.1 CAPITALISMO E QUESTÃO SOCIAL  

O modo de produção capitalista se caracteriza pelas relações assalariadas de 

produção. Conforme, aponta, Ellen Meiksins Wood, o “capitalismo é um sistema em 

que os bens e serviços, inclusive as necessidades mais básicas da vida, são 

produzidos para fins de troca lucrativa” (WOOD, 2001 p. 12). 

O processo de surgimento do capitalismo foi lento e gradual, iniciando-se na 
chamada Baixa Idade Média (do século XIII ao XV), com a formação de 
pequenas cidades comerciais, denominadas burgos. Essas cidades 
desafiavam a ordem então vigente na época, a do feudalismo, em que a 
Europa era repartida em vários feudos, cada um comandado exclusivamente 
pelo seu Senhor Feudal (PENA, 2019, n.p). 

O Capitalismo tem seu marco de efetivação na Revolução Industrial, onde:  

A Revolução Industrial Inglesa estimulou grandes transformações na 
sociedade, na economia e principalmente na vida do trabalhador do campo 
pobre do século XVIII e XIX. A introdução dos avanços tecnológicos, como as 
máquinas de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor não foram os fatores 
determinantes para que ocorresse a Revolução Industrial, mas aceleraram o 
processo, transformando profundamente a vida das pessoas que se viram 
obrigadas a ceder o seu lugar de produtor independente a sujeitos 
submetidos ao controle de patrões (FRANÇA; BATISTA, 2016, n.p). 

Outro impacto proporcionado pela revolução Industrial foi a “intensidade da 

exploração da mão-de-obra, o tempo começou a ser controlado por industriais e não 

mais pelos artesãos” (OLIVEIRA E., 2004, p. 80).  

Já, na Revolução Francesa de 1789 a 1799:  

Ela foi o ponto alto e também de virada do movimento organizado do 
proletariado na Europa, e foi um teste decisivo para a Associação 
Internacional dos Trabalhadores, que teve papel de destaque desde os 
primeiros momentos (COGGIOLA, 2017, p. 1171). 

Em razão destas revoluções, as populações da área rural foram impulsionadas 

pela Lei de Cercamentos a migrar para cidade em busca de emprego e melhores 

condições de vida, evento que foi chamado de êxodo rural (ANDRADE, 2018).  
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Essas pessoas que buscavam uma melhor condição de vida, uma renda, 

entretanto acabavam se deparando com o chamado “chão da fábrica” e a crescente 

substituição da mão de obra humana pelas máquinas, acarretando demissões de 

muitos operários (ESTEVÃO, 2006).  

Com o êxodo rural, as demissões dos operários, a falta de planejamento 

urbano, o inchaço das periferias circundas aos grandes centros, as pessoas 

começaram a se deparar com o desemprego, a pobreza, a fome, a desigualdade e a 

violência que foi denominada pela burguesia como expressões da “Questão Social” 

(ESTEVÃO, 2006). 

A concepção de Questão social amplamente divulgada âmbito do Serviço 

Social é a de Carvalho e Iamamoto (1983, p. 77).:  

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. 

Também pode ser compreendida como: 

O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que têm uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação 
dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da 
sociedade (IAMAMOTO, 2000, p. 27). 

Os trabalhadores que mantiveram seus empregos após a inserção das 

máquinas se depararam com péssimas condições de trabalho, salários baixos e a 

ameaça constante de ser substituídos por mão de obra mais barata. Conforme, 

aponta, Friedrich Engels, em seu livro a situação da classe trabalhadora da Inglaterra:  

Quanto mais a atividade dos braços e os esforços musculares vêm sendo 
substituídos, mediante a introdução das máquinas, da força hidráulica ou do 
vapor, tanto menos se necessita de homens, deslocados por mulheres e 
crianças que, além de serem mais hábeis que os homens, recebem salários 
menores (ENGELS, 2010, p. 179). 

Em decorrência desta situação inicia-se a movimentação da classe operária, 

que por intermédio das greves inicia uma série de reivindicações, tais como, melhores 

condições de trabalho, mais emprego e consequentemente melhores condições de 

vida. Iniciando assim, a movimentação operária e o reconhecimento quanto classe 

social, face a burguesia (ESTEVÃO, 2006).  

Com a situação fugindo do controle da burguesia, a Igreja Católica como 
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defensora da moral, bons costumes e da ordem social, que detinha grande influência 

na sociedade, resolve se manifestar sobre os acontecimentos da época, por meio da 

Encíclica, Papal Rerum Novarum, publicada em 15 de maio de 1891.  

Escrita pelo Papa Leão XIII, a Encíclica Rerum Novarum foi publicada com 

manifestações contra o Socialismo, contra as greves e propondo para a classe 

operaria aceitar a situação a eles imposta. Mas, tal manifestação da Igreja não surge 

o efeito esperado na camada pauperizada da sociedade (ESTEVÃO, 2006). 

Conforme a “Questão Social”, tornou-se um elemento evidente em meio a este 

cenário de êxodo rural e de aumento das populações urbanas o surgimento de novas 

expressões da questão social. Diante da preocupação do Estado com problemas 

enfrentados nas áreas políticas e sociais, essas questões culminaram na criação da 

profissão de Serviço Social (ESTEVÃO, 2006). 

1.2 A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL NO MUNDO E NO BRASIL  

De acordo com Iamamoto e Carvalho (2005), conforme as expressões da 

questão social se alastravam e, em resposta as reivindicações da classe pauperizada 

da sociedade, a Igreja Católica e a burguesia propõem que o Serviço Social como 

intermediário entres as classes, destaca-se que:  

O serviço Social não só se origina do interior do bloco católico, como se 
desenvolve no momento em que a Igreja se mobiliza para a recuperação e 
defesa de seus interesses e privilégios corporativos, e para a reafirmação de 
sua influencia normativa na sociedade. Momento em que a Igreja passa por 
uma reordenação interna profunda e procura mobilizar, reorganizar e rearmar 
o bloco católico, lançando-o numa militância ativa (IAMAMOTO; CARVALHO, 
2005, p. 123-124). 

Entretanto, o Serviço Social não surge com a proposta da classe proletária e 

sim com a tarefa de socializar o proletariado no capitalismo e são os grupos burgueses 

que mais vão contribuir para que a profissão seja aceita na Sociedade (ESTEVÃO, 

2006). Nessa época, “toda a assistência social era feita de forma não-sistemática, sem 

qualquer teorização a respeito, além de vagas justificativas religiosas e ideológicas” 

(ESTEVÃO, 2006, p. 12).  

Tendo como teoria o Tomismo da Igreja, as ações eram destinadas a dar ajuda 

material, realizar trabalhos educativos como “dar conselhos” de como se portar na 

sociedade da época, sendo fundada em 1869, em Londres, a Sociedade de 

Organização da Caridade que tinha como objetivo organizar a Assistência Social e 

capacitar os profissionais que iriam atuar na linha de frente (ESTEVÃO, 2006). 
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Neste sentido, “em 1899, na cidade de Amsterdã, funda-se a primeira escola 

de Serviço Social do mundo e inicia-se também o processo de secularização da 

profissão (ESTEVÃO, 2006, p. 17). 

Atualmente, o Serviço Social atua em uma perspectiva de inclusão e garantia 

de direitos, desvinculado dos ideais assistencialistas, ideológicos, religiosos, 

caritativos e funcionalistas que nortearam a atuação durante sua trajetória histórica 

(RODRIGUES; GUEDES, 2011).  

Mas, nem sempre foi assim entre os diferentes caminhos que o Serviço Social 

percorreu. Nos deparamos com os Estados Unidos, de onde copiamos grande parte 

dos métodos e técnicas, em uma época de crises econômica, pobreza e miséria se 

alastrando, por consequência do desenvolvimento urbano e industrial (ESTEVÃO, 

2006). 

É neste cenário que, no início do século XX, surge “[...] Mary Richmond, uma 

Assistente Social Norte-Americana”, que começou “a pensar e a escrever a respeito 

do que é Serviço Social e de como ele deveria ser exercido” e também se torna “[...] 

a primeira a escrever sobre a diferença entre fazer “assistência social”, ou caridade, 

ou filantropia, e o serviço social propriamente dito” (ESTEVÃO, 2006, p.18).  

Em 1897, Mary Ellen Richmond, membro da Charity norte-americana, propõe 
a criação da Escola de Filantropia Aplicada, destinada à formação de pessoal 
para esse fim. De todo o movimento da realidade de natureza econômica e 
político-social, nos finais do século XIX emerge o processo de 
institucionalização do Serviço Social (COSTA, 2017, p. 169-170). 

Mary Richmond se tornou pioneira ao destacar que “[...] dar ajuda material às 

pessoas pobres não era Serviço Social, era apenas um osso do ofício, mas não o 

próprio oficio” (ESTEVÃO, 2006, p. 19). 

Uma das contribuições de Mary Richmond para o serviço social, foi seu livro 

“Caso social e Individual”, publicado em 1917, que direcionava métodos de 

intervenções com os indivíduos. Posteriormente, “[...] algumas décadas depois, 

aparece um segundo tipo de método de atuação em Serviço social: O serviço Social 

de Grupo” (ESTEVÃO, 2006, p. 22). 

Já, no Brasil, a influência Americana “[...] se faz presente especialmente a partir 

da década de 1940, com o intercâmbio entre os dois países, que promoveu a ida de 

representantes do Serviço Social brasileiro aos Estados Unidos” (COSTA, 2017, p. 

171). 

Uma primeira crítica feita ao Serviço Social estadunidense foi a de que ele 
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não oferecia conteúdo teórico ao Serviço Social brasileiro, visto que se tratava 
de uma realidade muito distinta da nossa. Deste modo, parece que o 
pensamento de Richmond não se tornou objeto de estudo em seus 
fundamentos, pelo menos em matéria de publicação, embora tenha exercido 
forte influência no Serviço Social de casos no âmbito da formação profissional 
(COSTA, 2017, p. 172). 

Conforme, aponta, Ana Maria Ramos Estevão (2006) “o Serviço Social é filho 

da cidade e da indústria” e assim como aconteceu no mundo, no Brasil não foi 

diferente. “No Brasil sua existência começa com o processo de industrialização e 

concentração urbana, momento em que o proletariado começa a brigar também pelo 

seu lugar na vida política (ESTEVÃO, 2006, p. 40). 

É neste sentido, que Aldaíza de Oliveira Sposati, em seu livro Vida urbana e 

gestão da pobreza, aduz que: 

A trajetória do Brasil e da maioria dos brasileiros espelha fortemente a história 
de um povo colonizado por descobridores, mercadores, senhores da terra, 
senhores do capital, senhores do aparelho de Estado, senhores da 
comiseração, pelos donos do poder. Assim, miséria e vassalagem, pobreza e 
subalternidade fazem parte da mesma trajetória, embora tal relação antitética 
seja escamoteada por algumas estratégias de gestão articuladas pelos que 
se fazem donos do poder (SPOSATI, 1988, p. 19). 

Já, na década de 1930, o Brasil passava por uma fase conturbada, onde a 

burguesia não conseguia atuar de forma efetiva para cessar as reivindicações e 

manifestações da classe operária. Sendo que, nesta época, a pobreza era vista como 

“caso de polícia” e os indivíduos eram considerados o problema (ESTEVÃO, 2006).  

Para conter as manifestações e a camada pauperizada, a Igreja passou então 

a oferecer formação profissional para moças de famílias tradicionais com intuito de 

exercer ações sociais com “a tarefa de socializar o proletariado no capitalismo, 

contribuem os empresários e a igreja católica, por intermédio de seu laicato” 

(ESTEVÃO, 2006, p. 44). 

Todavia, é a Liga das Senhoras Católicas de São Paulo fundada em 10 de 

março de 1923, e a “Associação das Senhoras brasileiras, no Rio, que vão assumir a 

educação social dos trabalhadores urbanos brasileiros. Em uma perspectiva de 

assistências preventiva e do apostolado social” (ESTEVÃO, 2006, p. 44). 

Em 1932, é criado o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), voltado para a 

preparação de trabalhadores sociais com o incentivo e controle da Igreja, com às 

atividades voltadas para a formação técnica especializada de quadros para a ação 

social e para a difusão da doutrina social da Igreja (ESTEVÃO, 2006).  
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Já, “em 1936, foi fundada a primeira escola de Serviço Social de São Paulo, a 

primeira do gênero no Brasil que, como era de se esperar, se liga à Pontifícia 

Universidade Católicas de São Paulo” (ESTEVÃO, 2006, p. 45).  

Vale ressaltar que, até o ano de 1940, as escolas de Serviço Social sofriam 

uma forte influência franco-belga, advinda da belga Adéle de Loneux que 

apresentando pela primeira vez a noção de Serviço Social. “Após esse período, a 

questão social torna-se cada vez mais uma questão de política e menos de polícia” 

(ESTEVÃO, 2006, p. 45). 

Um dos marcos importantes para o serviço social no Brasil é “a criação do 

Conselho Nacional de Serviço social, por Decreto-lei, em 1938, é um sintoma da 

preocupação do Estado Novo com a questão da Assistência pública” (ESTEVÃO, 

2006, p. 46).  

Outra instituição que surge com o objetivo de “[...] trabalhar em favor do 

progresso do Serviço Social” (ESTEVÃO, 2006, p. 46), foi a Legião Brasileira de 

Assistência – LBA, fundada em 1942, a LBA carrega consigo um marco importante 

para o serviço social brasileiro, pois foi graças a sua organização à nível nacional que 

possibilitou e proporcionou a ampliação do serviço social no Brasil, a qual deu apoio 

as escolas de Serviço Social e impulsionou o surgimento de novas escolas. Sendo 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, no ano de 1969, a LBA foi 

transformada em fundação, tendo sua estrutura ampliada, possibilitando a inserção 

de novos programas e projetos" (ESTEVÃO, 2006). 

Após a LBA, foram criadas várias outras instituições a título de exemplo, criada 

em 1946, a Fundação Leão XIII tinha por objetivo atuar junto aos moradores da 

periferia da cidade do Rio de Janeiro.  Neste sentido, em 1946, foi criado o Serviço 

Social da Indústria – SESI, que atuava em função do bem-estar do trabalhador na 

indústria, posteriormente regulamente pelo decreto nº 57.375, de 2 de dezembro de 

1965 (ESTEVÃO, 2006), com a finalidade de:  

Art. 1º Planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-
estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, 
concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e bem assim, para o 
aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da 
solidariedade entre as classes. (BRASIL. 1965, n.p). 

 Durante este o período, as instituições de assistência social tiveram um cunho 

totalmente assistencialista, baseado na filantropia, realizando atendimentos 

emergenciais e superficiais com uma visão clientelista e de controle da população 
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(ESTEVÃO, 2006). 

Com à necessidade de uma nova linha teórica, metodológica para nortear a 

profissão de serviço social desvinculada dos conceitos, crenças, bases teóricas que 

norteavam a profissão até aquele momento, surge o Movimento de Conceituação do 

Serviço Social (NETTO 2015).  

Conforme, aponta, Caio Navarro de Toledo (2004), o Brasil vinha passando por 

um momento conturbado, apresentando um novo contexto político-social e estava 

emergindo:  

Suas características básicas foram: Uma intensa crise econômico-financeira; 
constantes crises político-institucionais; crise do sistema partidário; ampla 
mobilização política das classes populares paralelamente a uma organização 
e ofensiva política dos setores militares e empresariais (a partir de meados 
de 1963, as classes médias também entram em cena); ampliação do 
movimento sindical operário e dos trabalhadores do campo e um inédito 
acirramento da luta ideológica de classes (TOLEDO, 2004, p. 13). 

Porém, o país sofre uma enorme mudança, em abril de 1964, onde é dado o 

Golpe Civil-militar, instaurando a ditadura militar que permaneceu até o ano de 1984. 

Caracterizada pelo cerceamento de direitos, que teve como momento mais crítico o 

Ato Institucional - AI-5 (BRASIL, 1968).  

O AI-5, publicado em 13 de dezembro de 1968, se caracteriza pela suspensão 

dos direitos políticos dos cidadãos (BRASIL, 1968). Conforme consta em seu Art. 5º:  

A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 
simultaneamente, em: (Vide Ato Institucional nº 6, de 1969) I - cessação de 
privilégio de foro por prerrogativa de função; II - suspensão do direito de votar 
e de ser votado nas eleições sindicais; III - proibição de atividades ou 
manifestação sobre assunto de natureza política; IV - aplicação, quando 
necessária, das seguintes medidas de segurança: a) liberdade vigiada; b) 
proibição de freqüentar determinados lugares; c) domicílio determinado 
(BRASIL, 1968, n.p). 

 Já, no Serviço Social, iniciava o processo de renovação e a profissão 

começava seu rompimento com ideias da igreja católica, tendo o “II Congresso 

Brasileiros de Serviço Social, realizado no Rio de Janeiro em 1961” (NETTO, 2015, p. 

181), como registo deste momento.  Segundo José Paulo Netto, esse processo de 

renovação pode ser entendido como:  

O conjunto de características novas que, no marco das constrições da 
autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à base do rearranjo de suas 
tradições e da assunção do contributo de tendência do pensamento social 
contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza 
profissional dotada de legitimação prática, através de respostas a demandas 
sociais e da sua sistematização, e de validação teórica, mediante a remissão 
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às teorias e disciplinas sociais (NETTO, 2015, p.172). 

Ainda, conforme o autor, esse processo possui quatro pontos importantes que 

marcaram a renovação do Serviço Social, sendo eles:  

a) a instauração do pluralismo teórico, ideológico e político no marco 
profissional, deslocando uma sólida tradição de monolitismo ideal; b) a 
crescente diferenciação das concepções profissionais, derivada do recurso 
diversificado a matrizes teórico-metodológicas alternativas, rompendo com o 
viés de que a profissionalidade implicaria uma homogeneidade de visões e 
de práticas; c) a sintonia da polêmica teórico-metodológica profissional com 
as discussões em curso no conjunto das ciências sociais, inserindo o Serviço 
Social na interlocução acadêmica e cultural contemporânea como 
protagonista que tenta cortar com a subalternidade (intelectual) posta por 
funções meramente executivas; d)a constituição de segmentos de 
vanguarda, sobretudo mas não exclusivamente inseridos na vida acadêmica, 
voltados para a investigação e a pesquisa (NETTO, 2015, p. 177 -178). 

A erosão do Serviço social “tradicional” na América Latina tem como expressão 

mais significativa o chamado movimento de reconceituação do Serviço Social 

(NETTO, 2015).  

Já, no Serviço Social brasileiro ocorre o processo de renovação do Serviço 

social que se desenvolve após 1964, até meados da década de 1980. José Paulo 

Netto aponta “três direções principais, constitutivas precisamente do processo de 

renovação” (NETTO, 2015, p. 200). 

As direções ou projetos profissionais, apontadas por Netto (2015), são a 

perspectiva Modernizadora materializada nos documentos de Araxá, Teresópolis, 

Sumaré e Alto da Boa Vista, a de Reatualização do conservadorismo ou 

fenomenológica, que recupera os elementos mais tradicionais da profissão e a 

Intenção de Ruptura, materializada no método de Belo Horizonte. 

De acordo com José Paulo Netto:  

A primeira direção formada uma perspectiva Modernizadora para as 
concepções profissionais - um esforço no sentido de adequar o Serviço 
Social, enquanto instrumento de intervenção inserido no arsenal de técnicas 
sociais e ser operacionalizado do marco de estratégias de desenvolvimento 
capitalista, às exigências postas pelos processos sociopolíticos emergentes 
no pós-1964 (NETTO, 2015, p. 200). 

 A perspectiva Modernizadora “[...] linha de desenvolvimento profissional que, 

se encontra o auge da sua formulação exatamente na segunda metade dos anos 

sessenta” (NETTO, 2015, p. 200). “[...] O núcleo central desta perspectiva é a 

tematização do Serviço social como interveniente, dinamizador e integrador, no 

processo de desenvolvimento” (NETTO, 2015, p. 201). 
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Netto aponta que:  

O caráter modernizador desta perspectiva: ela aceita como inquestionável a 
ordem sociopolítica derivada de abril e procura dotar a profissão de 
referências e instrumentos capazes de responder às demandas que se 
apresentasse em seus limites (NETTO, 2015, p. 201).  

Acompanhando as transformações que ocorreram no país, naquele momento, 

as instituições sociais foram influenciadas pela política desenvolvimentista e 

modernizadora que fortaleceu estas instituições, visto que, se buscava maior controle 

sobre a população. Nesta época, os movimentos sociais se organizavam e se 

fortaleciam silenciosamente, buscando o fim da ditadura. 

A segunda perspectiva trata-se da reatualização do conservadorismo: 

Vertente que recupera os componentes mais estratificados da herança 
histórica e conservadora da profissão, nos domínios da (auto)representação 
e da prática, e os repõe sobre uma base teórico-metodológica que se reclama 
nova, repudiando, simultaneamente, os padrões mais nitidamente vinculados 
à tradição positivista e às referências conectadas ao pensamento crítico-
dialético, de raiz Marxiana (NETTO, 2015, p. 204). 

A perspectiva da reatualização do conservadorismo tem “[...] seu caráter 

renovador em confronto com o passado: o que se opera é uma reatualizarão dele, 

com um consciente esforço para funda-lo em matriz intelectual mais sofisticada” 

(NETTO, 2015, p. 204). 

A terceira direção apontada por Netto, no processo de renovação do Serviço 

Social no Brasil, é a intenção de ruptura que se propõe:  

Ruptura com o Serviço Social "tradicional". Ao contrário das anteriores, esta 
possui como substrato nuclear uma crítica sistemática ao desempenho 
"tradicional" e aos seus suportes teóricos, metodológicos e ideológicos. Com 
efeito, ela manifesta a pretensão de romper quer com a herança teórico-
metodológica do pensamento conservador (a tradição positivista), quer com 
os seus paradigmas de intervenção social (o reformismo conservador). Na 
sua constituição, é visível o resgate crítico de tendências que, no pré-64, 
supunham rupturas político-sociais de porte para adequar as respostas 
profissionais às demandas estruturais do desenvolvimento brasileiro 
(NETTO, 2015, p. 206). 

Através da convenção da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social – ABEPSS, em 1996, a Questão Social juntamente com suas 

expressões passa a ser o objeto da profissão e ocorre mudanças significativas nas 

diretrizes curriculares para a profissionalização do assistente social (ABEPSS, 1996). 

1.3 PROJETO ÉTICO POLÍTICO DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL  
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O Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo, inserida na divisão 

Sócio Técnica do trabalho e realiza sua ação profissional no âmbito das políticas 

socioassistenciais, na esfera pública e privada, que tem como objeto de trabalho às 

manifestações/expressões da “Questão Social” tendo sua atuação norteada pelo 

projeto ético e político da profissão (GUERRA, 2010). A qual:  

Orienta o exercício e a formação profissional, resultou de um processo 
histórico de construção coletiva, sob a direção das entidades nacionais da 
categoria (CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO). Este projeto de profissão 
e sociedade é explicitado no Código de Ética Profissional, na Lei de 
Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e nas Diretrizes Curriculares 
aprovadas pela ABEPSS em 1996 (CFESS, 2006, n. p). 

Para Maria Lúcia Silva Barroco (2009), ao falar de ética profissional, a autora 

aduz que é a:  

Ação moral, através da prática profissional, como normatização de deveres e 
valores, através do código de Ética Profissional, como teorização ética, 
através das filosofias e teorias que fundamentam sua intervenção e reflexão 
e como ação éticopolítica. Cabe destacar que essas não são formas puras 
e/ou absolutas e que sua realização depende de uma série de determinações, 
não se constituindo na mera reprodução da intenção dos seus sujeitos 
(BARROCO, 2009, p.12). 

O significado de ética também pode ser encontrado em códigos de ética, 

definidos por Barroco como:  

Um conjunto de valores e princípios, normas morais, direitos, deveres e 
sanções, orientador do comportamento individual dos profissionais, dirigido à 
regulamentação de suas relações éticas com a instituição de trabalho, com 
outros profissionais, com os usuários e com as entidades da categoria 
profissional (BARROCO,2009, p.14). 

A profissão de Serviço Social, durante sua trajetória histórica na sociedade 

brasileira, possuiu cinco códigos de ética. O primeiro de 1947, em seguida os de 1965, 

1975, 1986 e o 1993, que norteia a atuação profissional até os dias de hoje. Cada 

código de Ética, na sua respectiva década, demostra como a profissão de Serviço 

social estava sendo exercida (OLIVEIRA R., 2011).  

O primeiro código de ética de 1947 foi elaborado pela Associação Brasileira de 

Assistentes Sociais – ABAS, sendo voltado ao humanismo Católico, apoiado no 

assistencialismo, na caridade voltado a “dar conselho” aos usuários (OLIVEIRA R., 

2011).  Caracterizando como deveres do Assistente Social:  

1. Cumprir os compromissos assumidos, respeitando a lei de Deus, os 
direitos naturais do homem, inspirando-se, sempre em todos seus atos 
profissionais, no bem comum e nos dispositivos da lei, tendo em mente o 
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juramento prestado diante do testemunho de Deus. 
2. Guardar rigoroso sigilo, mesmo em depoimentos policiais, sobre o que 
saiba em razão do seu ofício.  
3. Zelar pelas prerrogativas de seu cargo ou funções e respeitar as de outrem. 
4. Recusar sua colaboração ou tomar qualquer atitude que considere ilegal, 
injusta ou imoral. 
5. Manter uma atitude honesta, correta, procurando aperfeiçoar sua 
personalidade e dignificar a profissão. 
6. Levar ao conhecimento do órgão competente da ABAS Seção São Paulo, 
qualquer transgressão deste Código.  
7. Manter situação ou atitude habitual de acordo com as leis e bons costumes 
da comunidade (CFESS, 1947, n. p). 

O código de 1965 apresentou traços da renovação da profissão sob o contexto 

de modernização conservadora, posta pela autocracia burguesa, introduziu valores 

liberais, mas sem romper com as bases filosóficas neotomista e funcionalista. O 

código possui algumas considerações referente ao assistente social, caracterizando 

como profissão liberal, insere o princípio do pluralismo, da democracia, da justiça, 

porém em uma concepção liberal (OLIVEIRA R., 2011). Como aponta o art. 23 do 

código:  

O assistente social, profissional liberal, tecnicamente independente na 
execução de seu trabalho, se obriga a prestar contas e seguir diretrizes 
emanadas do seu chefe hierárquico, observando as normas administrativas 
da entidade que o emprega (CRESS-SC, 1965, n. p). 

 O terceiro código, de 1975, permaneceu no conservadorismo uma vez que, a 

realidade brasileira, a ditadura militar, que se configura como inspiração da 

reatualização do conservadorismo ao manter a estrutura societária capitalista, 

princípios individualista de correção dos considerados socialmente desajustados, 

negação das lutas de classe e que possuía com um suporte teórico metodológico a 

fenomenologia, foi focado na pessoa humana. O código exige ainda uma ação 

disciplinar do estado e também menciona o bem comum e vinculação (OLIVEIRA R., 

2011). 

Estabelecendo em seu art. 5, os deveres do Assistente Social: 

I. No exercício profissional: a. Obedecer aos preceitos da Lei e da Ética; b. 
Desempenhar sua atividade com zelo diligencia e consciência da própria 
responsabilidade; c. Reconhecer que o trabalho coletivo ou em equipe não 
diminui a responsabilidade de cada profissional pelos seus atos e funções; d. 
Abster -se de atos ou manifestações incompatíveis com a dignidade da 
profissão; e. Defender a profissão através de suas entidades representativas; 
f. Incentivar o progresso, a atualização e a difusão do Serviço Social e zelar 
pelo aperfeiçoamento de suas instituições. g. Respeitar as normas éticas das 
outras profissões quer atue individualmente ou em equipe; h. Aperfeiçoar 
seus conhecimentos. 
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Contudo, o código de estica de 1986 inicia a negação das bases filosóficas 

tradicional, que norteava a ética em uma perspectiva de neutralidade se posicionado 

não mais como mero executor de tarefas, mas um profissional com competência 

teórica, técnica e política (OLIVEIRA R., 2011). 

O Código de Ética, de 1993, representou o amadurecimento da categoria 

profissional assegurando a fiscalização profissional com possibilidades concretas de 

intervenção. Assim, surge com “[...] a necessidade da revisão do Código de 1986 vinha 

sendo sentida nos organismos profissionais desde fins dos anos oitenta” (CFESS, 

1993, p. 30). 

A revisão do texto de 1986 processou-se em dois níveis. Reafirmando os seus 
valores fundantes - a liberdade e a justiça social -, articulou-os a partir da 
exigência democrática: a democracia é tomada como valor éticopolítico 
central, na medida em que é o único padrão de organização político-social 
capaz de assegurar a explicitação dos valores essenciais da liberdade e da 
equidade (CFESS, 1993, p.30). 

O Código de ética, de 1993, também estabelece as competências do Conselho 

Federal de Serviço Social: 

a- zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, 
fiscalizando as ações dos Conselhos Regionais e a prática exercida pelos 
profissionais, instituições e organizações na área do Serviço Social; b- 
introduzir alteração neste Código, através de uma ampla participação da 
categoria, num processo desenvolvido em ação conjunta com os Conselhos 
Regionais; c- como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar 
jurisprudência na observância deste Código e nos casos omissos (CFESS, 
1993, p. 25). 

O Assistente Social é norteado pelo seu código de ética, que contém 11 

princípios fundamentais e devem ser sempre lembrados na prática profissional, 

colocados pelo CFESS como: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais;  
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;  
IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida;  
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;  
VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando 
o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados 
e à discussão das diferenças;  
VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
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democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual;  
VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia 
e gênero; 
IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 
trabalhadores/as;  
X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com 
o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;  
XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física (CFESS, 
2012, p. 23 e 24). 

Os “princípios definem as diretrizes curriculares da formação profissional que 

implicam capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa” 

(ABEPSS, 1996, p. 7). Como: 

1. Apreensão crítica do processo histórico como totalidade;  
2. Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 
contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido de 
apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do 
capitalismo e do Serviço Social no país;  
3. Apreensão do significado social da profissão desvelando as possibilidades 
de ação contidas na realidade;  
4. Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes - postas ao Serviço 
Social via mercado de trabalho, visando formular respostas profissionais que 
potenciem o enfrentamento da questão social, considerando as novas 
articulações entre público e privado;  
5. Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições previstas 
na Legislação Profissional em vigor (ABEPSS, 1996, p. 7). 

 

Definindo como “requisitos fundamentais que permite 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” 

(ABEPSS, 1996, p.13). 

1.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO SOCIAL  

A Assistência Social como direito social, somente, é reconhecido na 

constituição Federal de 1988, passando a ser compreendida como parte da “[...] 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988, n.p). 

Tendo como objetivos:  

Art.194, I - universalidade da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III - 
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - 
irredutibilidade do valor dos benefícios; V - eqüidade na forma de participação 
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no custeio; (BRASIL, 1988, n.p). 

Posteriormente abordada na constituição em seu artigo 203, a Assistência 

Social passa a ser “[...] prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social” (BRASIL, 1988, n.p). 

Tendo como objetivos:  

Art. 203, I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e 
à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção 
da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei. (BRASIL, 1988, n.p). 

A partir deste marco legal, a Assistencial Social passa a ser encarada não mais 

como mero assistencialismo filantrópico e passa ser entendida como direito do 

cidadão. Entretanto, somente, a Constituição Federal não daria conta de atender e 

esclarecer as lacunas deixas por ela mesma, carecendo de Lei para regulamentar e 

estabelecer diretrizes para a implantação da Política de Assistência.  

Sendo assim, em 07 de dezembro de 1993, é publicada a Lei Orgânica Da 

Assistência Social - LOAS, Lei nº 8.742, com o propósito de regulamentar aspectos 

da Constituição e criar critérios para a organização da Assistência Social no país 

(BRASIL 1993). A LOAS, em seu artigo primeiro, estabelece: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (LOAS, 
1993, n.p). 

Reafirma os objetivos elencados na Constituição Federal e estabelece em seu 

“art. 2º a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família” (LOAS, 1993, n.p). 

No que confere a organização e da Gestão, a LOAS estabelece em seu art.6º, 

que “a gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de 

sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência 

Social (Suas)”, (LOAS, 1993, n.p) 

Institui o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS:  

Órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da 
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Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política 
Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente 
da República, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução 
por igual período (LOAS, art. 17, n.p). 

Posteriormente este conselho, aprovaria, em dezembro de 1998, o primeiro 

texto da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, mesmo ano, que seria 

editada a Norma Operacional Básica de Descentralização (PNAS, 1998). 

A versão final aprovada pela resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, relata: 

“o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, considerando a apresentação de 

proposta da Política Nacional de Assistência Social - PNAS pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS” (PNAS, 2004, p. 9).  

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS, tem por objetivos  

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 
e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. • 
Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 
especiais, em áreas urbana e rural. • Assegurar que as ações no âmbito da 
assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a 
convivência familiar e comunitária (PNAS, 2004, p. 33). 

Realizando-se:  

De forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades 
socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, 
ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais (PNAS, 2004, p. 33). 

Ainda o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, por intermédio da 

resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, resolve aprovar a Norma Operacional Básica 

da Assistência Social (NOB/SUAS, 2005). 

A Norma Operacional básica- NOB/SUS, disciplinas a gestão públicas de 
assistência social no território brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos 
entes federativos, em consonância com a Constituição da República de 1988, 
a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e as legislações 
complementares a ela aplicáveis (NOB/SUAS, 2005, p.13).  

A NOB/SUAS estabelece que o “SUAS é um sistema público não contributivo, 

descentralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico 

da assistência social no campo da proteção social brasileira” (NOB/SUAS, 2004, p. 

13). 
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2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO MOVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO 

MUNDO   

Neste item será abordado brevemente os aspectos históricos da pessoa com 

deficiência no mundo e no Brasil, destacando o tratamento dado a essas pessoas ao 

longo dos séculos. Também, será mencionado os marcos legais internacionais e 

nacionais, voltados à pessoa com deficiência sob uma perspectiva de inclusão.  

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA TRAJETÓRIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AO 

LONGO DA HISTÓRIA  

Ao elencar aspectos históricos da trajetória da pessoa com deficiência, ao longo 

da história, se faz necessário citar Otto Marques da Silva, que em seu livro A Epopéia 

Ignorada: A Pessoa Deficiente na História do Mundo de Ontem e de Hoje, aponta, que 

as “Anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações traumáticas, 

doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam elas de natureza transitória 

ou permanente, são tão antigas quanto a própria humanidade” (SILVA, 1987, n.p). 

O autor discorre sobre a pessoa com deficiência na história do mundo em 

relação com à sociedade realizando levantamento histórico da pessoa com deficiência 

desde a “Pré-História, História Antiga Egípcios, Hebreus, Gregos e Romanos, Advento 

do Cristianismo, Império Bizantino, Idade Média, História Moderna e História 

Contemporânea” (SILVA, 1987, n.p).  

Ao adentrar na história antiga, observa-se com o surgimento das primeiras 

civilizações de alguns grupos que antecederam a Era Cristã que começaram a surgir 

nas regiões da Mesopotâmia, no Egito e também no vale do rio Indo. Com o 

surgimento das civilizações, em grande maioria, se estabeleceram as margens de 

grandes rios, favorecendo a agricultura e desenvolvimento (SILVA,1987). 

Com o crescente desenvolvimento das civilizações, houve um aumento 

significativo nas disputas pelas terras férteis em volta dos rios, as lutas começaram a 

ocorrer e aos poucos a população começava a se dividir em classes sociais (SILVA, 

1987); 

No grande Egito:  

Durante muitos séculos, as classes sociais foram representadas pelos 
nobres, sacerdotes, guerreiros, escribas, mercadores, artesãos, lavradores e 
escravos. Estes últimos eram, em geral, povos mantidos em cativeiro ou 
prisioneiros de guerra. O desenvolvimento da civilização egípcia acha-se 
fortemente vinculado a fatores geográficos e climáticos favoráveis e 
relacionados à região onde ela se instalou. Trata-se de uma extensa área -- 
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o vale do rio Nilo --localizada entre o Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o 
deserto de Saara (SILVA, 1987, n.p). 

Conforme, aponta, Silva (1987 apud PEREIRA; SARAIVA 1987, p. 79):  

No Antigo Egito, os médicos acreditavam que as doenças graves e as 
deficiências físicas ou os problemas mentais graves eram provocados por 
maus espíritos, por demônios ou por pecados de vidas anteriores que deviam 
ser pagos. Dessa maneira, os deficientes não podiam ser debelados a não 
ser pela intervenção dos deuses, ou pelo poder divino que era passado aos 
médicos-sacerdotes, especializados nos chamados “Livros Sagrados” sobre 
doenças e suas curas. 

A religião adotada no antigo Egito, Grécia e Roma, era a politeísta. Dessa 

forma, os Sacerdotes atuavam como mediador entre Deuses e homens possuindo 

enorme influência e poder, sendo eles responsáveis pela religião e por variadas 

funções na administração do Império Egípcio (SILVA, 1987).  

O Egito antigo deixou grandes contribuições para a humanidade, dentre elas à 

escrita. No que se refere à pessoa com deficiência, temos a descoberta do famoso 

“Papiro de Ebers”, que se encontra exposto na biblioteca da Universidade de Leipzig, 

este revela métodos médicos de como eram tratadas as pessoas com deficiência no 

Egito antigo (SILVA, 1987).  

Contém numerosos pequenos tratados que remontam a quinze séculos antes 
de Cristo, com fórmulas para tratar doenças as mais variadas, incluindo 
algumas que podem levar ao estabelecimento de uma deficiência física ou 
sensorial, como males dos olhos, problemas de ouvido, dos membros, dos 
vasos, da cabeça. Além disso, inclui tópicos importantes sobre ferimentos, 
queimaduras, fraturas e outros. Há receitas contra a conjuntivite, hemorragias 
do globo ocular e esquimoses perioculares. Há indicações de operação de 
catarata. Nenhuma outra cirurgia, entretanto, é nele indicada (SILVA 1987, n. 
p). 

Segundo NOVAK, (2015 apud MENDES; PICCOLO, 2012, p. 32): 

Desde o Egito imperial se notava a existência de alguns espetáculos 
envolvendo corpos definidos como 14 bizarros e grotescos a fim de entreter 
o público, dentre os quais se encontravam os aleijados, cegos, surdos, dentre 
outros, hoje rebatizados de deficientes físicos e sensoriais. 

Ainda, no Egito Antigo, sacerdotes, faraós, em meio aos escravos, estavam os 

Hebreus, adoradores de um único Deus. Os Hebreus defendiam o monoteísmo, 

doutrina religiosa que ganhou destaque quando o Egito foi assolado, sendo chamado 

de "As Dez Pragas do Egito. Após esta série de eventos, os Hebreus começaram a 

ser julgados, culpados por aquilo que estava acontecendo. Conforme aponta Silva 

(1987), passaram a ser:  
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Considerados como indesejáveis. E foi provavelmente no reinado de Tutmés 
I, morto em 1512 a.C., que os hebreus, sob o forte comando de um líder que 
conhecia muito bem as altas esferas governamentais egípcias e seu sistema 
de funcionamento, Moisés, iniciaram seu êxodo na direção da Terra 
Prometida, tão sonhada durante todos os anos de permanência no Egito 
(Silva, 1987, n. p). 

Dentre os documentos antigos que falam sobre “deficiências ou sobre pessoas 

deficientes, os mais explícitos são os Evangelhos” que possuem passagens 

relacionadas as pessoas com deficiência físicas e sensoriais (SILVA, 1987, n.p). 

Ao adentrar na história da pessoa com deficiências observamos que nas 

diferentes civilizações, quem possuía algum tipo de deficiência era tratado de forma 

desigual, maltratado, discriminado, em algumas civilizações eram mortos por possuir 

alguma anomalia (SILVA, 1987). 

Em “Esparta, por volta de 480 a.C., as crianças recém-nascidas, frágeis ou com 

alguma deficiência eram jogadas do alto do monte Taigeto, a mais de 2.400 metros de 

altura por não estarem dentro do padrão físico adequado” (SULLIVAN, 2001 apud 

LOPES, 2013, n.p).  

As pessoas com deficiência, em Roma, eram tratadas de acordo com um 

conjunto de normas, conhecida como a Lei das XII Tábuas de 450 a.C., que demonstra 

como eram tratadas as crianças que nasciam com deficiência ou anomalia. 

A Lei das XII Tabuas, na tábua quarta, que trata do pátrio poder e do casamento, 

conforme aponta o texto da lei em seu inciso l, é permitido ao pai matar o filho que 

nasceu disforme mediante o julgamento de cinco vizinhos. De acordo com Lei das XII 

Tábuas estava proibida a morte intencional de crianças, exceto no caso delas terem 

nascido mutilada ou se fosse considerada como monstruosa (SILVA, 1987). 

Não obstante a Lei aponta como destino das crianças que possuíam alguma 

deficiência em Roma eram: 

Crianças malformadas, doentias ou consideradas como anormais e 
monstruosas eram, no máximo, abandonadas em cestinhas enfeitadas com 
flores às margens do Tibre. E os escravos ou as pessoas empobrecidas que 
viviam de esmolas ficavam na espreita e atentos para eventualmente se 
apossarem dessas crianças, criando-as para mais tarde servirem como meio 
de exploração do compadecido e por vezes muito culpado coração romano, 
obtendo esmolas volumosas (SILVA, 1987, n.p). 

Avançando um pouco na história, com o advento do Cristianismo, mudou-se a 

forma de ver a Pessoa com Deficiência e seu tratamento: 

A pessoa com deficiência passou a ser vista como criatura de Deus, 
possuidora de alma e não merecedora de castigo, mas de cuidados. Atitudes 
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de extermínio não são mais aceitáveis e os cuidados com a pessoa com 
deficiência passam a ser assegurados pela família e a igreja, mesmo que tais 
cuidados não garantam a integração do deficiente na sociedade de forma 
geral (PEREIRA; SARAIVA, 2017, p. 172). 

 Sobe essa ótica, de cuidados prestados pela igreja e sociedade, começa a 

surgir os primeiros hospitais cristãos. Silva (1987), afirma que: 

Sob a influência da religião cristã e graças aos seus preceitos de mansidão, 
de caridade e de respeito a todos os semelhantes (motivos bastante sérios 
para dedicação a uma beneficência ativa e voltada à população mais pobre) 
começou logo a ocorrer o surgimento de hospitais em algumas localidades, 
marcados pela finalidade expressa de abrigar viajantes enfermos de um lado, 
e doentes agudos ou crônicos (e dentre estes muitos casos de pessoas 
deficientes) de outro lado (SILVA, 1987, n.p). 

A prática intensificada na Idade Média, “dos anos 500 até o final do século X, 

mergulhada num generalizado estado de ignorância, uma leve e quase imperceptível 

chama de cultura clássica era conservada na Europa e em muitos pontos do Oriente 

Médio” (SILVA, 1987, n.p). 

Apesar de todas as concepções místicas, mágicas e muito misteriosas, de 
muito baixo padrão, que foram a tônica da cultura das populações menos 
privilegiadas e mais empobrecidas durante muitos séculos da Idade Média, 
em muitas partes da Europa e do Oriente Médio, os casos de doenças e de 
deformações das mais diversas naturezas ou causas passaram aos poucos 
a receber mais atenção. Isto é verdadeiro não só quanto à Europa Cristã, mas 
também a todo o leste islâmico. Um dos sintomas dessa atenção mais 
humanizada foi a continua criação de hospitais (SILVA, 1987, n.p). 

Ainda, na idade média “quando um homem era declarado “leproso” tinha 

apenas um destino: banimento da sociedade e do convívio de seus familiares pelo 

resto da vida” (SILVA, 1987, n.p). Aos que eram considerados leprosos, sofriam 

diversão sansões, dentre elas:  

Entrar em igrejas, mercados, moinhos, padarias ou qualquer lugar público; - 
lavar as mãos ou o corpo em qualquer riacho ou fonte (devia saciar sua sede 
usando uma caneca de sua propriedade exclusiva); - sair às ruas sem as 
vestes identificadoras do leproso e sem calçados; - tocar em objetos que 
desejava comprar (devia apontar com um bastão); - tocar os beirais das 
pontes ou batentes de portas (devia ter as mãos cobertas); - tocar ou ter 
relações sexuais com qualquer pessoa, inclusive sua própria esposa; - comer 
ou beber na companhia de qualquer pessoa que não fosse leprosa (SILVA, 
1987, n.p). 

No que concerne as crianças, durante a Idade Média, Silva (1987) explana que 

elas cresciam separadas das demais e eram ridicularizadas ou desprezadas. 

Considerando que:  

Por falta de conhecimentos mais profundos quanto às doenças e suas 
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causas, falta de educação generalizada e o receio do desconhecido e do 
sobrenatural, ocorria na Idade Média uma verdadeira necessidade no seio do 
povo e mesmo das classes mais abastadas, de dar aos males deformantes 
uma conotação diferente e misteriosa, muito mais diabólica e vexatória do 
que em qualquer outro sentido mais positivo (SILVA, 1987, n. p). 

Aponta, também, que em ralação a sociedade da época, a pessoa com 

deficiência era submetida a tratamento cruéu e vexatório.  

Dentro desse ambiente e devido ao fato de não poder contar com meios para 
garantir sua sobrevivência de maneira digna, restou ao portador de defeitos 
físicos ou sensoriais a posição de elemento marginalizado e o recurso à 
esmola diária, sistemática, para com isso ganhar seu sustento (SILVA, 1987, 
n.p).  

Observa-se que após Idade Média, a tendência de hospitalização, 

institucionalização da pessoa com deficiência se torna amplamente disseminada 

entres os países do mundo.  

2.1.1 Trajetória Histórica do Movimento da Pessoa Com Deficiência no Brasil  

Conforme aponta Dicher e Trevisam (2014), assim como a trajetória histórica 

do movimento da pessoa com deficiências acontece no mundo, vai se repetir no Brasil. 

O processo de institucionalização da Pessoa com deficiência começa ocorrer já no 

século XIX, no Brasil Imperial, quando José Álvares de Azevedo, deficiente visual, 

recém-chegado da França, apresenta ao imperador Dom Pedro II o sistema de escrita 

desenvolvido pelo francês Louis Braille. 

O Braille chama a atenção do imperador Dom Pedro II, o qual funda, em 1854, 

a primeira instituição voltada a pessoa com deficiência instituindo o Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, atualmente denominado Instituto Benjamin Constant (CABRAL, 

2016). 

Conforme aponta Cristiano (2018), o professor francês Édouard Huet, 

deficiente auditivo, apresenta para o imperador Dom Pedro II a proposta de uma 

escola voltada a educação de pessoas surdas. A proposta foi aceita e a escola foi 

fundada em 1857, com o nome de Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES. 

Por ser a única instituição especializada na educação de surdos nesta região 
do mundo, por muito tempo o INES recebeu alunos de todo o Brasil e de 
países ao redor que não possuíam instituições similares. Inicialmente a língua 
de sinais praticada era a Língua de Sinais Francesa devido à nacionalidade 
de Huet, que teve forte influência na elaboração da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). Até hoje o INES é a maior referência quanto ao ensino da 
comunidade surda no Brasil (CRISTIANO, 2018. n.p).  
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Neste mesmo sentido, em 1926 foi fundado o primeiro instituto de educação 

para pessoas com deficiência intelectual, o instituto Pestalozzi que se inspirava no 

trabalho do pedagogo suíço, Johann Heinrich Pestalozzi, oferecendo serviço nas 

áreas da educação, assistência social e serviços voltados para às pessoas com 

deficiência (LANNA JÚNIOR, 2010). 

Algumas décadas depois, em 1954, é fundada a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE, no Rio de Janeiro, a instituição se caracteriza “por ser uma 

organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com 

deficiência intelectual e múltipla” (BRASIL, 2016, n.p).  

Neste mesmo ano foi fundada a Associação Brasileira Beneficente de 

Reabilitação - ABBR para tratar pessoas com sequelas da poliomielite. A instituição 

buscava, por meio da fisioterapia e terapeutas ocupacionais, a reabilitação dessas 

pessoas e as inserir novamente na sociedade (BARROS, 2008).  

Um dos marcos importantes na trajetória do movimento da Pessoa com 

Deficiência no Brasil foi o primeiro Encontro Nacional de Entidades de Pessoas 

Deficientes, realizado em agosto de 1980, na cidade de São Paulo, organizado pela 

Coalizão Pró-Federação, formada por várias entidades de pessoas com deficiência 

(MENDES, 2010). 

A coalizão foi criada com o objetivo de organizar o movimento representativo 
das pessoas com deficiência em nível nacional. Até então você tinha 
associações isoladas pelo Brasil, as áreas não se comunicavam. Era criar 
uma estrutura sistêmica mesmo para o movimento de luta das pessoas com 
deficiência (BIELER, 2011 apud ALMEIDA, 2019, p. 28). 

Em 1983, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, acontecia o 

III Encontro Nacional de Pessoas Deficientes com objetivo de unificar os pedidos de 

cada seguimento de deficiência. O encontro resultaria na divisão Coalizão da pessoa 

com deficiência e daria origem a criação de algumas federações, como a Organização 

Nacional de Entidades de Deficientes Físicos-ONEDEF, fundada em abril de 1984 e a 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS, fundada em 

1987 (LANNA JÚNIOR, 2010). 

Ainda em 1983, iniciava o movimento de pais de pessoas com o Transtorno do 

Espectro Autista – TEA, esses pais unidos fundaram “em 8 de agosto de 1983, a AMA 

- Associação de Amigos do Autista” (MELLO et al., 2013, p. 21). 

Naquela época, não existia no Brasil nenhuma associação dedicada ao 
autismo legalmente registrada. Havia alguns pequenos projetos dedicados ao 
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autismo e alguns grupos de pais pensando em organizar-se, mas nenhum 
conseguia avançar muito, porque o autismo era praticamente desconhecido 
e considerado uma doença muito rara (MELLO et al., 2013, p. 21). 

Em seguida, é criada a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência - Corde, sob a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que 

dispõe: 

sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, 
sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define 
crimes, e dá outras providências. (BRASIL, 1989, n.p). 

Posteriormente, a Lei nº 7.853 foi regulamentada por decreto lei nº 3.298 de 

dezembro de 1999, que traz em seu artigo Art. 2º  

Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa 
portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao 
lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação 
pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de 
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico (BRASIL, 1999, n.p). 

Avançando um pouco na perspectiva história pode-se observar os diferentes 

tipos de tratamento à pessoa com deficiência, dentre elas se destacam a segregação, 

o tratamento vexatório e o afastamento das pessoas com deficiência da sociedade. 

2.2 OS MARCOS LEGAIS INTERNACIONAIS E NACIONAIS VOLTADO A PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA 

Ao abordar os marcos legais internacionais e nacionais voltados à pessoa com 

deficiência, se faz necessário contextualizar a Organização das Nações Unidas /ONU, 

fundada em 24 de outubro de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Baseada na 

igualdade para todos, dignidade e valor de cada ser humano, a organização possui 

193 Países-membros e teve um papel fundamental no desenvolvimento dos direitos 

das pessoas com deficiência (ONU Brasil, 2020). 

Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou 

e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a declaração possui 30 

artigos e trata sobre os direitos básicos do ser humano (D.U.D.H, 2009). 

Como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, 
com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo 
sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da 
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 



36 
 

adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por 
assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, 
tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição (Nações Unidas, D.U.D.H, INIC/Rio/005, 
Janeiro, 2009 p. 4). 

Não obstante, em 09 de dezembro de 1975, também na Assembleia Geral da 

ONU, foi proclamada a Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

contendo 13 itens no que se refere ao direito da Pessoa com Deficiência (BRASIL 

2009).  

Em 13 de dezembro de 2006, a ONU adotou a resolução que estabelece a 

Convenção sobre a Direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo 

com a finalidade de “proteger e garantir o total e igual acesso a todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais para todas às pessoas com deficiência, e 

promover o respeito à sua dignidade” (ONU, 2016, n.p). 

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua dignidade inerente (Projeto PCD Legal, 2014, p. 21-22). 

A Organização das Nações Unidas foi fundada por 51 países, os quais o Brasil 

fazia parte dos países fundadores, como signatário da organização, o país busca 

seguir os ideais preconizado pela organização. Todavia, a resolução que estabelece 

a convenção sobre a Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo 

causou alterações no ordenamento jurídico brasileiro (ONU, 2016) 

Em 25 de agosto de 2009, através do Decreto nº 6.949, foi promulgada a “[...]. 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007” (BRASIL, 

2009, n.p). O decreto considera que: 

Art. 1o A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, apensos por cópia ao presente Decreto, serão 
executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém. Art. 2o São 
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão dos referidos diplomas internacionais ou que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos 
do art. 49, inciso I, da Constituição. Art. 3o Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação (BRASIL, 2009, n.p).  

O Brasil é regido pela Constituição da República Federativa de 1988, conhecida 

amplamente como a constituição cidadã, trazendo em seu Preâmbulo os ideais 

norteadores: 
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (BRASIL, 1988, 
n.p). 

Em seu corpo, a Constituição Federal traz um conjunto de normas e direitos em 

consonância com a Declaração Universal de Direitos Humanos e com a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No que se refere aos direitos e 

deveres individuais e coletivos, de acordo com a Constituição Federal (BRASIL 1988), 

entende-se que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (BRASIL, 1988, n.p). 

Entende-se por direitos sociais: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (BRASIL, 1988, n.p). 

Ainda de acordo com a Constituição, “é competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, “cuidar da saúde e assistência pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (Brasil, 1988, n.p).  

Já, em 24 de outubro de 1989 é criada a Lei nº 7.853, que dispõe sobre: 

O apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
- Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 
providências (BRASIL, 1989, n.p). 

Posteriormente, a Lei nº 7.853 é regulamentada pelo decreto nº 3298 de 20 de 

dezembro de 1999 que “dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências”. (BRASIL, 1999, n.p). 

O Decreto nº 3298 estabelece que: 

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar 
o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 
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deficiência (BRASIL, 1999, n.p). 

Sendo que cabe:  
 

Aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora 
de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 
à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 
previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à 
habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico (BRASIL, 1999, n.p). 

Dos princípios da Política Nacional para a Integração da pessoa com 

deficiência, extrai-se que:  

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá 
aos seguintes princípios; I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e 
da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa 
portadora de deficiência no contexto sócio-econômico e cultural; II - 
estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 
assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus 
direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu 
bem-estar pessoal, social e econômico; e III - respeito às pessoas portadoras 
de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade 
por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios 
ou paternalismos (BRASIL, 1999, n.p). 

Em 8 de novembro de 2000 foi promulgada a Lei nº 10.048, por Fernando 

Henrique Cardoso, a lei estabelece como prioridade o atendimento da pessoa com 

deficiências em todos os setores públicos e privados as:  

Art. 1º pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo 
e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei Atualizada 
pela (Lei nº 13.146, de 2015) (BRASIL, 2000, n.p).  

Dando continuidade ao segmento legal, em 19 de dezembro de 2000, foi 

sancionada a Lei nº 10.098 que “estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências” (BRASIL, 2000, n.p). 

A Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e 
espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios 
e nos meios de transporte e de comunicação (BRASIL, 2000, n.p). 

A lei, ainda, estabelece as definições de acessibilidade, barreiras, barreiras 

urbanísticas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e na informação 
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de pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, acompanhante, 

elemento de urbanização, mobiliário urbano, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, 

comunicação, desenho universal, que foram incluídas pela Lei nº 13.146, de 2015, 

(BRASIL, 2000). 

2.2.1 Estatuto da Pessoa com Deficiência  

Ao longo da história, a nomenclatura utilizada para se referir à pessoa com 

deficiência era utilizada no sentido pejorativo, como paralítico, maneta, retardado, 

surdo-mudo, aleijado, retardado, débil mental, também consta em algumas 

legislações com ao Constituição Federal a expressão “portadora” de deficiência 

(PALUMBO, 2012). 

Com a intenção de unificar a nomenclatura empregada à pessoa com 

deficiência e visando proteção da dignidade da pessoa com deficiência, o Senador 

Paulo Paim, no ano de 2000, dá os primeiros passos no projeto de Lei que resultaria 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão), que seria 

sancionada em 6 de julho de 2015, pela Presidente Dilma Rousseff, sob o número 

13.146, o estatuto insere a expressão pessoa “com deficiência”, sendo à pessoa antes 

da deficiência. (PALUMBO, 2012). 

 O estatuto possui 127 artigos, com alguns pontos em destaque, como a 

definição de Pessoa com Deficiência encontrada em seu art. 2º: 

Aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2019, p. 9). 

O estatuto também traz em seu artigo terceiro a definições acerca de 

acessibilidade, de barreiras e pessoa com mobilidade reduzida, definidas como;  

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas 
e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2019, 
p. 10). 

Entendendo-se por barreiras:  

IV - qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 
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circulação com segurança (BRASIL, 2019, p. 10). 

Definição de Pessoa com Mobilidade reduzida: 

IX – pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução 
efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da 
percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 
obeso (BRASIL, 2019, p. 11). 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência traz as obrigatoriedades competente ao 

poder público sendo que busca “assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar” (BRASIL, 2019, p. 19) tendo como base o:  

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições 
de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de 
serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e 
promovam a inclusão plena (BRASIL, 2019, p. 20). 

Há uma “oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 

modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 

bilíngues e em escolas inclusivas” (Brasil, 2019, p. 20). 

V - Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que 
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com 
deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a 
aprendizagem em instituições de ensino (Brasil, 2019, p. 20). 

Conforme, aponta, o artigo vinte e oito, inciso XII, a “oferta de ensino de Libras, 

do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar 

habilidades funcionais dos estudantes e promover sua autonomia e participação" 

(BRASIL, 2019, p. 21). 

No que se refere "a moradia, os programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável 

goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria”. Sendo necessária a 

“reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa 

com deficiência” (BRASIL, 2019, p. 23). 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a “finalidade primordial 

das políticas públicas de trabalho e emprego é promover e garantir condições de 

acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho” (BRASIL, 

2019, p. 24). 

No que se refere aos lugares que hospedem pessoas com deficiência, cabe 

aos “hotéis, pousadas e similares ser construídos observando-se os princípios do 
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desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade” (BRASIL, 2019, 

p. 29). 

Estabelece, ainda, em seu artigo quarenta e cinco, parágrafo primeiro que “os 

estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por 

cento) de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade 

acessível” (BRASIL, 2019, p. 29). 

No que concerne as frotas de automóveis, cabe ao “poder público incentivar a 

fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a 

garantir o seu uso por todas as pessoas”, sendo que “as frotas de empresas de táxi 

devem reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com 

deficiência” Sendo “[...]. proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores 

adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência” (BRASIL, 2019, p. 

31). 

No que confere “as locadoras de veículos, são obrigadas a oferecer 1 (um) 

veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) 

veículos de sua frota” (BRASIL, 2019, p. 31). 

Todas essas legislações buscam proporcionar e melhorar a qualidade de vida das 

pessoas com deficiência, focando na inclusão, direitos e garantias legais e 

constitucionais das pessoas com deficiência 
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3 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO DO ESTÁGIO  

Neste item será abordado o Serviço Social na Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, bem como será explanado sobre o projeto de intervenção da 

instituição e caracterizado o perfil dos sujeitos sociais da prática de estágio. Vai ser 

exposto sobre às concepções de estágio em Serviço Social, em virtude do projeto 

acadêmico, a descrição e análise, destacando as principais competências e 

habilidades relacionadas à formação acadêmica durante o curso. Também, será 

apresentado um estudo de caso vinculado à experiência vivenciada na instituição, que 

possibilitou o uso de instrumentais analíticos do Serviço Social. Por fim, será relatado 

as considerações finais. 

3.1 O SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO.  

Ao abordar o Serviço Social diante da inclusão social no sistema capitalista se 

faz necessário conceituar a palavra "inclusão". De acordo com Romeu Kazumi 

Sassaki, em Acessibilidade total na cultura e no lazer, inclusão é considerada como: 

o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados 
para toda a diversidade humana – composta por etnia, raça, língua, 
nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos –, 
com a participação das próprias pessoas na formulação (SASSAKI, 2013, p. 
15). 

A Inclusão da pessoa com deficiência é um segmento historicamente excluído 

da sociedade. Ocorre em um modo de produção baseado na propriedade privada e 

na acumulação de capital, o qual o indivíduo que não se adequa aos parâmetros 

impostos, como de produtividade, assiduidade entre outros, rapidamente é substituído 

e excluído (CARVALHO, 2011). 

A inclusão ocorre em razão da exclusão que, segundo Maria Luisa Carvalho 

(2011), ao falar da raiz social da exclusão, coloca que:  

A raiz social da exclusão, entretanto, é omitida, e culpabiliza-se o excluído 
por sua condição, reafirmando a lógica do individualismo e da meritocracia. 
No que se refere à inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, por 
exemplo, percebe-se a presença desse discurso de culpabilização do sujeito 
e individualização do problema quando se aponta como uma das principais 
justificativas para o não cumprimento das cotas as faltas de qualificação e 
escolaridade. Percebe-se o caráter ideológico de tal argumento, ou seja, sua 
função de manter relações de dominação (THOMPSON, 1995), à medida que 
transforma as conseqüências do processo histórico de segregação (restrição 
do acesso à Educação e ao Trabalho) em justificativa para perpetuar a 
exclusão (THOMPSON, 1995, apud CARVALHO 2011, p. 3).  
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Entretanto, para amenizar os efeitos da exclusão destes segmentos 

populacionais e atender reivindicações, o estado passa a intervir na sociedade por 

meio de políticas compensatórias, como relata Virgínia Fontes ao afirmar que:  

Formas compensatórias estabelecidas por uma crescente intervenção do 
Estado. Nessa transformação no papel do Estado, deu-se a incorporação da 
maioria da população à cidadania, processo lento e desigual que 
desembocaria nas democracias modernas. O Estado de tipo keynesiano — 
ou Welfare State, fruto de penosas conquistas — teve entretanto uma 
generalização bastante limitada. Esse processo de ampliação democrática no 
cerne dos países capitalistas parecia prefigurar uma dimensão integradora 
do sistema, também generalizável. No entanto, em que pese algumas 
conquistas significativas, essa dimensão permanece bastante restrita 
(FONTES, 1996, p. 7).  

Consideradas ações afirmativas um conjunto de medidas direcionadas a 

compensar juridicamente os desequilíbrios sociais (AMBITO... 2013, n.p), são feitas 

pelo governo com o objetivo de corrigir paliativamente desigualdades presente na 

sociedade e acumuladas ao longo de anos. 

No Brasil, essas ações se expressam por intermédio da Proteção Social, 

instituída pela constituição de 1998, se consolidando através de Políticas Públicas. 

Rômulo Paes Souza, define Proteção Social como:  

Proteção social é um conjunto de políticas ou programas, geralmente 
providas pelo Estado, que buscam assistir indivíduos ou famílias pobres ou 
portadoras de outras vulnerabilidades, durante vários períodos de vida. É, 
também, um dos componentes essenciais das estratégias de alívio de 
pobreza e outras vulnerabilidades, redução da exclusão social e produção 
de resiliência contra choques econômicos, sociais e ambientais (SOUSA, 
2016, p. 226). (grifo nosso). 

O termo "Proteção Social" pode ser considerado sinônimo de Seguridade 

Social. (SOUSA, 2016, p. 228). De acordo com a Constituição Federal do Brasil, em 

seu Art. 194. “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988, n.p).  

Não obstante, de acordo com Sousa (2016), a Lei nº 8.742, de 1993 que institui 

a Lei Orgânica da Assistência Social, define Seguridade social:  

a) como um dos objetivos da Assistência Social; b) como categoria de 
serviços prestados às populações vulneráveis, subdivididos em básicos e 
especiais. Os demais objetivos da assistência social são vigilância social e 
promoção dos direitos socioassistenciais (SOUSA, 2016, p. 228). 

Ainda, de acordo com Lei Orgânica da Assistência Social, a Assistência Social 
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rege pelos seguintes princípios: 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências 
de rentabilidade econômica; II – Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas; III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 
e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e 
rurais; V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão (PNAS, 2004, p.32).  

A Política Pública de Assistência Social busca garantir os “mínimos sociais ao 

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais” (PNAS, 2004, p. 33). Objetivando:  

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 
e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. • 
Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 
especiais, em áreas urbana e rural. • Assegurar que as ações no âmbito da 
assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a 
convivência familiar e comunitária (PNAS, 2004, p. 33). 

É neste contexto que, a profissão de Serviço Social está atualmente inserida 

tendo sua atuação respaldada pelo Código de Ética do Assistente Social (1993), na 

Lei da Regulamentação da Profissão (1993) e as Diretrizes Curriculares norteadoras 

da formação acadêmica. 

 Segundo Marilda Villela Iamamoto (2009), os assistentes sociais atuam: 

Nas manifestações mais contundentes da questão social, tal como se 
expressam na vida dos indivíduos sociais de distintos segmentos das classes 
subalternas em suas relações com o bloco do poder e nas iniciativas coletivas 
pela conquista, efetivação e ampliação dos direitos de cidadania e nas 
correspondentes políticas públicas (IAMAMOTO, 2009, p.5). (grifo nosso). 

Direitos esses garantidos por um conjunto de legislações, normas e 

orientações, algumas já supracitadas.  

A inserção do profissional de Serviço Social se dá dentro das APAEs, uma 

Organização filantrópica de Assistência Social, sem fins lucrativos, que presta serviço 

nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, por meio de convênios públicos, 

promoções e doações da comunidade. 

 A relação entre o Estado e a Sociedade Civil pode ser observada, já na 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 204:  
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Art. 204 As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social; II participação da população, por 
meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis (BRASIL, 1988, n.p) (grifo nosso).  

Segundo a Política Nacional de Assistência Social PNAS/ 2004, diz que: 

relação público e privado deve ser regulada, tendo em vista a definição dos 
serviços de proteção básica e especial, a qualidade e o custo dos serviços, 
além de padrões e critérios de edificação. Neste contexto, as entidades 
prestadoras de assistência social integram o Sistema Único de Assistência 
Social, não só como prestadoras complementares de serviços 
socioassistenciais, mas como co-gestoras através dos conselhos de 
assistência social e co-responsáveis na luta pela garantia dos direitos sociais 
em garantir direitos dos usuários da assistência social (PNAS, 2004, p. 47). 

De acordo com a Lei Orgânica Da Assistência Social, nº 8.742, que trata da 

organização da Assistência Social, em seu artigo 3º que dispõe sobre as organizações 

de assistência social, “aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 

prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, 

bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos” (BRASIL, 1993, art. 3º, n.p). 

Considera-se entidades de atendimento, de acordo com o art. 3º, parágrafo 

primeiro, aquelas entidades que:  

De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam 
programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade 
ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações 
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos 
I e II do art. 18 (BRASIL, 1993, n.p). 

Considera-se entidade de defesa e garantia de direitos aquelas que: 

 

De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam 
programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos 
direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da 
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência 
social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que 
tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 
(BRASIL, 1993, Art. 3º, § 3º, n.p). 

Se insere como Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

como:  
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Aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus 
direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram 
rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnicooperacional e 
atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de acompanhamento 
sistemático e monitorado, tais como: [...] Serviço de Habilitação e 
Reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência. (PNAS, 2004, 
p. 38). (grifo nosso). 

A instituição oferece atendimento de assistência social, educação 

especializada, saúde, orientação para o trabalho, prevenção, defesa e garantia dos 

direitos, esporte, cultura e lazer para a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla 

e autista, buscando possibilitar a elas, o pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades de acordo com as suas peculiaridades assegurando-lhes todos os 

direitos fundamentais. 

Para oferecimento dos serviços deve ser respeitado os parâmetros da Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – 

NOB-RH/SUAS. Sendo a equipe técnica mínima de “1 coordenador 1 assistente 

social, 1 psicólogo, 1 advogado, 2 profissionais de nível superior ou médio 

(abordagem dos usuários) e 1 auxiliar administrativo” (NOB-RH/SUAS, 2011, p.32)  

O profissional de Serviço Social, dentro da instituição, desenvolve atividades 

em consonância com a Lei nº 8.662 de 1993 em seu artigo quarto que constituem 

competências do Assistente Social: 

 

I elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; II elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil; III encaminhar providências, e prestar 
orientação social a indivíduos, grupos e à população; IV (Vetado); V orientar 
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 
direitos; VI planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; VII 
planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise 
da realidade social e para subsidiar ações profissionais; VIII prestar 
assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas 
no inciso II deste artigo; IX prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos 
direitos civis, políticos e sociais da coletividade; X planejamento, organização 
e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; XI 
realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e 
serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades (BRASIL, 1993, n.p). 

Contudo, também estão dentre as competências do Assistente Social, as 

atribuições privativas; aquelas que somente podem ser envolvidas por um Assistente 
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Social, que são:  

I coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área de Serviço Social; II planejar, organizar 
e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; III 
assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; IV 
realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 
sobre a matéria de Serviço Social; V assumir, no magistério de Serviço Social 
tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que 
exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular; 
VI treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 
Social; VII dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, 
de graduação e pós-graduação; VIII dirigir e coordenar associações, núcleos, 
centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social; IX elaborar provas, 
presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos 
ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social; X coordenar seminários, 
encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 
Social; XI fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e 
Regionais; XII dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades 
públicas ou privadas; XIII ocupar cargos e funções de direção e fiscalização 
da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 
profissional. (BRASIL, 1993, n.p). 

O assistente social da APAE atua na defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência, princípios constitucionais e resguardados pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão.  

Influenciado por normas internacionais, o principal objetivo da lei é garantir e 

promover sempre pautada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pela pessoa com 

deficiência viabilizando a inclusão e a cidadania.  

É direito humano e fundamental, de responsabilidade do Estado, da sociedade, 

da família e de todos, incluir e permitir à pessoa com deficiência a vivência plena, sem 

qualquer tipo de discriminação ou preconceito.  

Observa-se que, a acessibilidade é um direito da pessoa com deficiência e é 

obrigação de toda a sociedade e os assistentes sociais ter grande relevância nesse 

processo de eliminação de barreiras, de obstáculos e comportamentos que impeçam 

a participação social e o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, incluindo 

acesso com segurança e autonomia a espaços mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informações e comunicações, inclusive seus sistemas e 

tecnologias. 

A manifestação/expressão da Questão Social das pessoas com deficiência 

envolve aspectos históricos, políticos e sociais. Esse segmento se destaca por uma 
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trajetória histórica marcada por paradigmas distintos de exclusão, integração e mais, 

atualmente, a inclusão. 

Quando falamos de inclusão/exclusão nos deparamos com um fenômeno 

sócio-histórico que tem seu funcionamento permeado pela ordem social desigual, 

acionado pelo modo capitalista de produção e pelos valores discriminatórios, 

individualistas e segregativos nela presentes (Bichara, 2003). 

Para que a prática profissional seja eficaz e eficiente, há três dimensões 

essenciais que devem ser norteadoras no trabalho do Assistente Social. São elas; as 

dimensões constitutivas da profissão, conhecidas como a Teórica- metodológica, 

Ético-política e Técnico-operativa. 

 A dimensão Teórico–Metodológica; é a apropriação dos conhecimentos 

teóricos a fim de nortear o desenvolvimento da prática. Segundo Lopes (2008) é 

necessário capacitar para o exercício da prática sustentada em uma sólida base 

teórico-metodológica. 

Por outro lado, a dimensão Ética – política; envolve as discussões em torno do 

código de ética do assistente social, legislações pertinentes e bases pedagógicas que 

norteiam o seu trabalho. 

Já, a dimensão Técnica – operativa; viabilizada pelas capacidades dos 

assistentes sociais em utilizar os instrumentos e elementos que pautam o seu trabalho 

articulado com a prática profissional formando competências essenciais ao exercício 

da profissão. 

Diante dessas informações, o Assistente Social na sua atuação profissional 

dentro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais tem um amplo campo de 

atuação, podendo atuar dentro da sala de aula na educação inclusiva, prestar 

orientação social ao indivíduo, família, grupo e à população, trabalhando também, a 

prevenção e a elaboração de planos, programas e projetos voltados à pessoa com 

deficiência. 

3.2 PROJETO DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL  

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE está situada às 

margens da Rodovia SC 302, Km 123, nº 2041, Bairro Nossa Senhora de Lourdes - 

Município de Lebon Régis. É uma Organização filantrópica de Assistência Social e 

sem fins lucrativos, que oferece atendimento nas áreas de Assistência Social, 

educação, saúde, orientação para o trabalho, prevenção, esporte, cultura, lazer, 
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defesa e garantia dos direitos da pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e 

autismo, possibilitando-lhe o pleno desenvolvimento de suas potencialidades de 

acordo com as suas peculiaridades, assegurando-lhes todos os direitos fundamentais. 

A APAE de Lebon Régis tem como missão promover e articular as ações de 

defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio à família, 

direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à 

construção de uma sociedade justa e solidária.  

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis tem por 

finalidade: 

a) promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 

preferencialmente intelectual e/ou múltipla e transtornos globais do desenvolvimento 

em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-

lhes o pleno exercício da cidadania; 

b) prestar serviços de habilitação e reabilitação à pessoa com deficiência, 

preferencialmente intelectual e múltipla, bem como promover sua integração a vida 

comunitária no campo da assistência social realizando atendimento, assessoramento, 

defesa e garantia de direitos de forma isolada ou cumulativa. 

c) prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, 

preferencialmente intelectual e/ou múltipla; 

d) oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar 

uma melhor qualidade de vida para às pessoas com deficiência. 

Para consecução de seus fins, a APAE se propõe a:  

a) executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de 

forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem 

deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e 

sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e 

encaminhamentos; 

b) promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na 

organização de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de 

arrecadar fundos destinados ao financiamento das ações de atendimento à pessoa 

com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, bem como a realização das 

finalidades da APAE; 

c) incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e 

privadas nas ações e nos programas voltados à prevenção e ao atendimento da 
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pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e/ou múltipla; 

d) promover parcerias com a comunidade e com instituições públicas e 

privadas, oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência, 

preferencialmente intelectual e múltipla, no mundo do trabalho; 

e) participar do intercâmbio entre as entidades coirmãs, as análogas filiadas, 

as associações congêneres e as instituições oficiais municipais, nacionais e 

internacionais; 

f) manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos 

relativos à causa e a filosofia do Movimento Apaeano; 

g) solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, bem como  

contribuições de pessoas físicas; 

h) firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas; solicitar e receber 

recursos de órgãos públicos, privados, pessoas físicas e jurídicas; 

i) produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da 

oferta dos serviços prestados; 

j) fiscalizar o uso do nome “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”, 

do símbolo e da sigla APAE, informando o uso indevido a Federação das APAEs do 

Estado ou a Federação Nacional das APAEs; 

k) promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares para 

os seus assistidos e as suas famílias; 

l) desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a 

ocorrência de abrigamentos; 

m) apoiar e/ou gerenciar casas-lares para às pessoas com deficiência, 

preferencialmente intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandono; 

n) garantir à participação efetiva das pessoas com deficiência, 

preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão das APAEs; 

o) coordenar e executar, nos limites territoriais do seu município, os objetivos, 

programas e a política da Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional 

das APAEs promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a 

credibilidade, a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; 

p) atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com 

deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, em consonância com a política 

adotada pela Federação das APAEs do Estado e pela Federação Nacional das Apaes, 

coordenando e fiscalizando sua execução;  
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q) articular junto aos poderes públicos municipais e as entidades privadas e 

políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, 

preferencialmente intelectual e múltipla; 

r) encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre 

assuntos referentes à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e 

múltipla, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas; 

s) compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais, 

estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, preferencialmente 

intelectual e múltipla, provocando a ação dos órgãos municipais competentes no 

sentido do cumprimento e do aperfeiçoamento da legislação; 

t) promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em 

relação à causa da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, 

propiciando o avanço científico e a permanente formação e capacitação dos 

profissionais e voluntários que atuam na APAE; 

u) promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da 

deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de garantia de direitos 

da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, de apoio e 

orientação a sua família e a comunidade; 

v) estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços 

prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e 

de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano; 

w) divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados por meios 

disponíveis; 

x) desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participação efetiva 

das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão da 

Apae; 

y) promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, 

assistência social, esporte, lazer, trabalho, visando à plena inclusão da pessoa com 

deficiência, preferencialmente intelectual e/ou múltipla. 

O estágio é desenvolvido com o objetivo de analisar os fundamentos do 

trabalho do assistente social, entendidos na perspectiva das Diretrizes Curriculares 

da profissão de Serviço Social, enquanto norteado pelas dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, compreendendo diferentes níveis de 

apreensão da realidade da profissão. 
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A APAE de Lebon Régis, Escola Especial “Raio de Luz”, tem como objetivo 

geral, promover e articular ações de defesa e garantia de direitos, prevenção, 

orientação, prestação de serviços e apoio à família, direcionadas a melhorias da 

qualidade de vida da pessoa da com deficiência e a construção de uma sociedade 

justa e solidária.  

Dos objetivos específicos da instituição destaca-se; efetuar o atendimento 

assistencial executando ações na área de assistência social nos serviços de proteção 

básica no domicilio para a pessoa com deficiência intelectual e /ou múltipla e serviços 

de proteção social especial-média complexidade; 

Oportunizar atividades que desenvolvam aspectos pedagógicos e 

profissionalizantes; 

Oferecer serviços específicos de habilitação e reabilitação à pessoa com 

deficiência intelectual e múltipla, bem como manter uma equipe multiprofissional para 

atendimento aos usuários; 

Realizar periodicamente atividades de avaliação dos trabalhos desenvolvidos 

e manter ações de articulação com outras instituições que defendam a causa da 

pessoa com deficiência intelectual e múltipla; 

Realizar campanhas de informações referente à habilitação e reabilitação da 

pessoa com deficiência intelectual e múltipla, planejando programas e articulando 

projetos; 

Divulgar programas referentes à prevenção, à deficiência intelectual e múltipla 

e inclusão social; promover na área da assistência social serviços de convivência e 

fortalecimentos de vínculos; promover e oportunizar a capacitação dos profissionais 

envolvidos na área; honrar com os compromissos financeiros da Entidade. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DOS SUJEITOS DA PRÁTICA DE ESTÁGIO  

A APAE de Lebon Régis atende crianças, adolescentes, adultos, idosos com 

deficiência intelectual de moderada a severa e autista, trabalhando com a estimulação 

precoce de crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor. Presta atendimento nas áreas de assistência social, educação, 

saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, esporte, cultura, lazer, estudos, 

pesquisas e outros para a inclusão do indivíduo na sociedade. 

A associação conta com completa equipe multidisciplinar para os atendimentos 

de assistência social, pedagógica, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
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fisioterapia e neurologia, com horários de atendimento de 2ª à 6ª feira, das 08:00hr às 

12:00 hr e das 13:00 hr às 17:00 hr.  

Na área da saúde são feitos atendimentos nas áreas de habilitação e 

reabilitação, orientação quanto à higiene, autocuidado, atividades de vida diária e 

encaminhamentos para atendimento médico de outras áreas da saúde quando 

necessário. Orienta sobre a prevenção de deficiências por meio de palestras, 

campanhas nas rádios, internet, distribuição de cartilhas para as famílias e a 

comunidade em geral. 

No que confere a área educacional e ensino especializado, a instituição busca 

promover o desenvolvimento integral do aluno de modo a ampliar suas perspectivas 

educacionais e sociais, bem como a melhoria da qualidade de vida e autonomia. 

A APAE Lebon Régis realiza eventos como: bingo beneficente, pastelada, bazar de 

mercadorias apreendidas recebidas pela receita federal e pedágio solidário, para 

arrecadar recursos, visando angariar fundos para melhor prestar seus serviços e 

atendimentos.  

3.4 CONCEPÇÃO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL E PROJETO ACADÊMICO  

A disciplina de Estágio Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória 

que faz parte da grade curricular do curso de Serviço Social.  Configura-se a partir da 

inserção do aluno no espaço sócio-institucional, objetivando capacitá-lo para o 

exercício do trabalho profissional. 

O Estágio Curricular Supervisionado foi desenvolvido na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE, situada às margens da Rodovia SC 302 Km 123 

nº 2041 – Bairro Nossa Senhora de Lourdes- Município de Lebon Régis. 

A APAE de Lebon Régis/SC é uma Organização filantrópica de Assistência 

Social e sem fins lucrativos, que presta serviço nas áreas de Assistência Social, 

Educação e Saúde, mantida por convênios públicos, promoções e doações da 

comunidade. 

Oferece atendimento de assistência social, educação especializada, saúde, 

orientação para o trabalho, prevenção, defesa e garantia dos direitos, esporte, cultura 

e lazer para à pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla e autista, possibilitando-

lhe o pleno desenvolvimento de suas potencialidades de acordo com as suas 

peculiaridades, assegurando-lhes todos os direitos fundamentais. 

O estágio supervisionado é caracterizado no regulamento na Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação Nacional LDB (1996), na Lei na 11.788/2008 Lei do Estágio 

Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996), na Política Nacional de Estágio – PNE 

(2009) Lei de Regulamentação da Profissão 8662/93 Código de Ética do/a Assistente 

Social (1993) Resolução CFESS no 533/2008 

 O Estágio supervisionado propicia ao acadêmico de Serviço Social, um 

conhecimento amplo, capacitando-o para atuar nas manifestações e expressões da 

questão social. O processo de estágio tem como objetivo geral, desencadear processo 

de intervenção teórico/critico que responda às expectativas dos usuários, bem como 

aperfeiçoar a relação teoria e prática.  

Dos objetivos específicos, a) Caracterizar à realidade institucional; tendo 

presente a estrutura e funcionamento da instituição e a sua relação com as políticas 

sociais setoriais e por segmento;  

b) Caracterizar o espaço sócio-ocupacional do assistente social, localizando-o 

e descrevendo-o; 

c) Elencar o referencial teórico que dê sustentação ao processo de intervenção 

de estágio;  

d) Construir pautas de intervenção coerente com às necessidades dos sujeitos 

sociais;  

e) Buscar coerência da ação cotidiana com os subsídios teóricos elencados no 

processo de intervenção; 

f) Desenvolver atividades proporcionais com às finalidades da instituição, 

respeitando o projeto ético político da profissão;  

g) Desenvolver ações em conjunto com às instituições que integram a rede de 

atendimento;  

h) Desenvolver ações que proporcionem que os usuários e seus familiares se 

sintam, igualmente inseridos dentro da sociedade. 

3.5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE ESTÁGIO  

O Estágio Curricular Supervisionado em Serviço Social foi realizado na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, de Lebon Régis- SC, na Escola 

Especial “Raio de Luz”, fundada em 23/08/1989. 

Atualmente, a APAE possui uma área de aproximadamente 743,0 metros 

quadrados construídos, com 12 salas, secretaria, cozinha com refeitório, 

almoxarifado, lavanderia e banheiros com chuveiros. Possui uma ampla área de lazer, 
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academia adaptada ao ar livre e um parque infantil.  

A instituição oferece atendimento na área pedagógica, incluindo arte, educação 

física, informática educativa e na área da saúde com atendimentos especializados em 

reabilitação e reabilitação: fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, neurologia e área de assistência social. 

A APAE Lebon Régis tem, atualmente, em seu quadro profissional, uma 

Psicóloga, um Fisioterapeuta, um Fonoaudiólogo, um Assistente Social, um Terapeuta 

Ocupacional, um Neurologista com 02 horários mensais, uma Diretora, uma 

Coordenadora Pedagógica, treze Professores com variação de carga horária 

semanal, duas Secretárias, um Motorista, uma Cozinheira e uma Faxineira. 

Diante disso, segue algumas das experiências planejadas, organizadas, 

executadas e vivenciadas durante o processo de estágio.  
 

3.5.1 Formulação de Projeto 

Identificação das atividades de Estágio 

· Data: 09/04/2019 (terça-feira) 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 

· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social.  

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 11h30  

· Duração: 02h30min  

· Objetivo: Elaborar Projeto 

· Pauta: Estruturar projeto para apresentar ao fórum. 

· Instrumental técnico operativo utilizado: Projeto. 

 

I Relatório Técnico/ II- Análise técnica:  

Neste dia, as intervenções foram dedicadas à elaboração de um projeto. O 

fórum da comarca de Lebon Régis abriu um edital de chamamento público, com prazo 

até dia 30/04/2019, para as entidades governamentais e não-governamentais 

apresentarem seus projetos de relevância social.  

O edital destina-se a doação de verba de prestação pecuniária que é medida 

alternativa à prisão. A pena pecuniária pune crimes de menor potencial ofensivo com 
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o pagamento em dinheiro e é aplicada, em regra, em sentenças inferiores a quatro 

anos de reclusão, de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sem previsão 

de regime fechado. A prioridade dos recursos são vítimas dos crimes ou dependentes. 

Outra opção é doar a projetos sociais.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fixou a política do Poder Judiciário, para 

o uso dos recursos, com a Resolução 154/2012. Desde então, os recursos são 

depositados em conta bancária vinculada às Varas de Execução Penal (VEPs) ou 

Varas de Penas e Medidas Alternativas (VEPMAs), ao invés de serem pulverizados 

em várias entidades. O dinheiro só pode ser movimentado por alvará judicial.  

Apenas, as entidades públicas ou privadas com fim social e conveniadas ou de 

caráter essencial à segurança pública, educação e saúde recebem a verba. Entre 

elas, estão as que promovam ressocialização de detentos e egressos do sistema 

carcerário, prevenção da criminalidade e suporte às vítimas dos crimes. Os juízes 

titulares das varas podem, também, repassar os valores recebidos como pena 

pecuniária às vítimas ou dependentes dos crimes relacionados à decisão. 

 Varia de 1 a 360 salários mínimos o valor da pena pecuniária. Os recursos não 

podem ser usados para custeio do Poder Judiciário. Tampouco podem servir à 

promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas. As 

entidades não devem remunerar membros com o dinheiro, o que implica desvio de 

finalidade. É vedado o uso para fins político-partidários.  

A norma proíbe a escolha arbitrária e aleatória dos beneficiários. Assim, 

tribunais publicam editais para selecionar instituições para firmar convênio. Parte dos 

órgãos fixa teto para cada projeto, a fim de atender a um maior número deles. Para 

disputar, a entidade deve estar regularmente constituída. Candidatas são priorizadas 

a partir de critérios como atuar na área penal, manter número relevante de 

cumpridores de serviços à comunidade e apresentar projetos com viabilidade de 

implantação. 

A APAE de Lebon Régis já está com o projeto pronto, a instituição busca verba 

para a aquisição de computadores para uma sala de informática.  

O Assistente Social, com seus projetos, já conseguiu implantar uma academia 

ao ar livre para os alunos, também deu início a construção de um ginásio de esporte 

para os alunos da APAE.  

Atualmente, explana que encaminhou à câmara de vereadores da cidade um 

projeto de lei que visa melhorar à acessibilidade da pessoa com deficiência, 
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implantando rampas, calçamentos dentre outras… por diversos pontos da cidade.  

 Algumas considerações referentes a apresentação do projeto foram feitas pelo 

profissional. Dessa forma, o projeto deve conter em sua estrutura básica, a 

Apresentação onde a instituição será apresentada, constando algumas informações 

como: CNPJ, atual direção, fins estatutários da instituição e número da conta bancária, 

caso o projeto seja aprovado. 

Nota-se que a atuação do Assistente social no terceiro setor/ONG está mais 

voltada à elaboração de Planos e Projetos. Projetos estes que variam de instituição 

para instituição. 

3.5.2 Entrevista 

Identificação das atividades de Estágio 

· Data: 12/04/2019 (sexta-feira) 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 

· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social.  

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 11h30  

· Duração: 02h30min  

· Objetivo: Verificar denúncia de violação de direitos de pessoa com deficiência.  

· Pauta: Pesquisar a atual dinâmica familiar de uma aluna, auxiliando o ministério 

Público;  

· Instrumental técnico operativo utilizado: Entrevista, Estudo Social, Observação 

e diário de campo. 

I Relatório Técnico:  

Nesta data foi elaborado o Estudo Social, que será encaminhado ao Ministério 

Público, visando informar a atual situação das irmãs M. Ap. A. 22 anos e A. P. A. 17 

anos, que vivem sob os cuidados de sua genitora e frequentam a APAE. 

Conforme ofício recebido do Ministério Público, a promotoria recebeu via disque 

100 ou Disque Direitos Humanos, o serviço de denúncias e proteção contra violações 

de direitos humanos 24 horas, denúncia de violência física contra praticada pela 

genitora das irmãs, M. Ap. A. e A. P. A, as quais estão em fase de apuração.  

Chamada a Sra. M. Ap. A. para entrevista, questionada quanto a sua dinâmica 
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familiar e convivência com sua genitora, a mesma relata que na sua casa moram 5 

pessoas, sendo sua genitora, seu padrasto e suas outras duas irmãs.  

Aduz ter uma boa convivência com a genitora e seus familiares, relata que lava 

a louça, limpa a casa, ajuda a recolher lenha e, que gosta de ficar no quintal da casa 

olhando as borboletas, bem como gosta de assistir TV.  

A Sra. M. Ap. A. possui deficiência intelectual moderada, sendo difícil a 

comunicação, visto que a mesma rapidamente perde o foco da conversa. O pouco 

que se extrai dos seus relatos, nota-se, aparentemente, que não vêm sendo vítima de 

maus-tratos.  

Questionada a Sra. M. Ap. A. se ela gostaria de falar mais alguma coisa, ou se 

teria algum desejo ou sonho que gostaria de realizar, ela relata que tem um filho que 

não lembra nome dele, mas que gostaria de vê-lo mais vezes.  

Finalizada a entrevista, o Assistente social explana que de acordo com as 

informações obtidas com colaterais e familiares, as irmãs estão descontentes com o 

relacionamento da genitora, motivo pelo qual ela não estaria dando a atenção que as 

filhas estavam acostumadas.  

Relata, também, que A. P. A.  com deficiência intelectual moderada, frequenta 

a APAE no período vespertino, somente, na segunda e sexta-feira e que irá entrevistá-

la durante a visita Domiciliar. 

  

II- Análise técnica: 

 

Durante a entrevista nota-se a necessidade do profissional de Serviço Social 

estar atento ao conduzir uma entrevista, em não fazer perguntas fechadas, permitindo 

o relato livre sobre os fatos e saber direcionar a conversa para alcançar o objetivo da 

entrevista, papel esse desenvolvido com eficiência pelo profissional da APAE. 

Segundo o Assistente Social, as pessoas com deficiência, vítimas de violências, 

têm em seu subconsciente o desejo que esta violência cesse, que apesar de não 

falarem, muitas vezes durante a entrevista, quando questionadas quanto aos sonhos 

e objetivos, elas relatam como sonho que gostariam que a violência acabasse.    

3.5.3 Abordagem Grupal 

Identificação das atividades de Estágio 
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· Data: 17/04/2019 (quarta-feira) 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 

· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social.  

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 11h30  

· Duração: 02h30min  

· Objetivo: Elaborar apresentações, referente à Pascoa e Ressurreição de Jesus 

Cristo, no dia 21 de abril. 

· Pauta: Incentivar a participação grupal; ensaiar a apresentação para os famili-

ares. 

 

I Relatório Técnico/ II- Análise técnica: 

Neste dia, as intervenções foram destinadas a montagem do grupo que fará e 

encenação do renascimento de Jesus Cristo e a comemoração da Páscoa com os 

familiares dos alunos.  

 De acordo com Fernandes, o dia da Páscoa deriva da tradição judaica e é a 

mais importante comemoração para os cristãos, pois celebra a Ressurreição de 

Cristo. 

O dia de celebração da Páscoa é o principal dia do calendário litúrgico cristão, 

porque é nesse dia que se comemora a Ressurreição de Cristo, sendo a partir dele 

que todas as outras datas importantes do cristianismo são calculadas (Semana Santa, 

Quaresma, Quarta-feira de Cinzas etc.).  

A liturgia cristã, contudo, deriva de elementos da tradição judaica. Para 

compreender de fato o que vem a ser a Páscoa, é necessário saber o que era a 

Pessach para os judeus. O termo hebraico Pessach significa “a travessia” ou 

“passagem” e, tradicionalmente, designa o momento em que o povo hebreu, guiado 

por Moisés, saiu da escravidão no Egito e atravessou o Mar Vermelho em direção à 

Terra Prometida.  

As bases do ritual da páscoa judaica podem ser verificadas no capítulo 12 do 

livro do Êxodo. O acontecimento da libertação dos hebreus do jugo egípcio ocorreu 

na época da primavera, de modo que, desde então, em toda primavera sacrificava-se 

um cordeiro como oferenda ao Deus que os havia libertado.  

Com o tempo, no início da formação da cristandade, alguns grupos da Igreja 
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Primitiva davam continuidade ao ritual judaico (incluindo o sacrifício do cordeiro), 

enquanto outros rejeitavam essa prática, pois interpretavam que Cristo era o símbolo 

do último cordeiro (o cordeiro e filho de Deus), que foi enviado como vítima para a 

remissão dos pecados e salvação dos homens.  

Os rituais católicos relacionados com a Páscoa passaram a ser organizados 

com base em auto-sacrifício, como o jejum e as penitências da Quaresma.  

Essa tradição permanece até hoje, e o dia da Páscoa varia em função dela. Os 

dias do carnaval e do período da Quaresma, também existem em função do dia da 

Páscoa. Esse processo de instituição de comemoração da Páscoa assimilou vários 

mitos do norte da Europa, como o mito da deusa germânica Ostara que está 

relacionado ao símbolo do ovo e do coelho. Hoje em dia, todos esses elementos 

entrelaçam-se com a indústria dos ovos de chocolate, formando a festa que 

comemoramos (FERNANDES, Cláudio, web. 2019). 

3.5.4 Elaboração de Projeto 

Identificação das atividades de Estágio 

· Data: 23/04/2019 (terça-feira) 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 

· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social.  

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 11h30  

· Duração: 02h30min  

· Objetivo: Elaborar projeto para o fórum.  

· Pauta: Correção da estrutura básica do projeto e elaboração de petição inicial.  

 

I Relatório Técnico/ II- Análise técnica: 

Da estrutura básica do projeto fico estabelecido a seguinte ordem com referente 

a elaboração;  

1 DADOS DO PROJETO  

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE 

1.1.1 Fins Estatutários  

1.2 DADOS BANCÁRIOS  

1.3 DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO 
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Nome, Cargo, Endereço, Telefone, CPF, Nº RG/ Órgão emissor /UF  

1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO  

Nome, Função, RG/CPF, Telefone e E-mail 

2. APRESENTAÇÃO  

3. JUSTIFICATIVA  

4. OBJETIVOS  

5. PÚBLICO ALVO 

6. METODOLOGIA  

7. ORÇAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

Nesta data, foi dado ênfase na elaboração dos orçamentos e da petição inicial, 

definindo como primeiro ato para a formação do processo judicial. Trata-se de um 

pedido por escrito que a pessoa apresenta a sua causa perante a Justiça, levando ao 

juiz as informações necessárias para a análise do direito. Por meio dela, o indivíduo 

acessa o Poder Judiciário e o provoca a atuar no caso concreto, gerando uma decisão 

que substitui a vontade das partes segundo requisitos, para que a petição inicial seja 

válida e possa levar o processo adiante. 

3.5.5 Abordagem Grupal 

Identificação das atividades de Estágio 

· Data: 26/04/2019 (sexta feira) 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 

· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social.  

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 11h30  

· Duração: 02h30min  

· Objetivo: Trabalhar a Socialização e Reflexos dos alunos. 

· Pauta: Desenvolver a dinâmica grupal com balões, corrida com alunos com 

deficiência intelectual moderada. 

· Instrumental técnico operativo utilizado: Intervenção grupal. 

 

I Relatório Técnico/ II- Análise técnica: 

 

Nesta data, foi desenvolvida a atividade grupal com os alunos que possuem 
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deficiência intelectual moderada. A atividade foi desenvolvida com a utilização de 

balões, com a finalidade de trabalhar a socialização, os reflexos e a comunicação 

entres os alunos.  

Cada aluno recebeu um balão, o qual não poderiam deixar cair no chão e nem 

deixar os colegas estourarem, aparentemente parece uma brincadeira bem simples, 

mas auxilia no desenvolvimento de comunicação e interação entre os alunos.  

No início do desenvolvimento da atividade, alguns alunos ficaram de fora, se 

recusando a participar. Entretanto, durante o desenvolvimento da atividade, aos 

poucos os alunos foram se inserindo na dinâmica do grupo, mostrando que aquela 

atividade, de fato, conseguiu alcançar o objetivo inicial.      

3.5.6 Orientação e Encaminhamento 

Identificação das atividades de Estágio 

· Data: 11/06/2019 (Terça-feira) 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 

· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social.  

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 11h30  

· Duração: 02h30min  

· Objetivo: Encaminhar para aluna para BPC.  

· Pauta: Realizar entrevista com um aluno/usuário.  

I Relatório Técnico:  

Neste dia, foi apresentado para M. E. C. M., 4 anos de idade, menina com 

atraso no desenvolvimento global, o que é um conjunto de habilidades responsáveis 

pela autonomia de um indivíduo. Conhecido, também, como Transtorno Global de 

Desenvolvimento (TGD), essa condição pode ser considerada como um atraso 

significativo em duas ou mais áreas voltadas para o aspecto progressivo da criança, 

a linguagem, a cognição, as competências sociais e comportamentais; além da 

motricidade fina e grossa. 

A menina está sob a responsabilidade de sua avó materna. De acordo com o 

relato dos profissionais da APAE, a criança foi diagnosticada com TGD aos dois anos 

de idade, em seguida foi encaminhada para APAE. Mas, por se tratar de uma criança, 
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ao deixar a mesma sob os cuidados das professoras e demais técnicos, a criança 

começava a chorar. Nesta ocasião, a avó invadia a sala de aula e retirava a menina. 

De acordo com o relato do Assistente Social, a menina deixou de frequentar a 

APAE por dois anos. Em meados de 2019, o Ministério público aplicou uma medida 

de proteção em favor da criança, tornando obrigatória sua frequência na APAE.  

Ocorre que nesse período em que a criança passou fora da instituição, o quadro 

clinico da criança se agravou, notando-se que apresenta dificuldades para caminhar, 

falar, conseguindo, apenas movimentar os braços.  

II- Análise técnica:  

Ao se deparar com essa realidade, percebe-se que a superproteção familiar 

pode impedir que as crianças conheçam e se desenvolvam em sociedade, o excesso 

de zelo e o medo da avó, por exemplo, pensava que as professoras estavam fazendo 

o mal para a criança, apontando que os serviços oferecidos pela APAE não teriam 

relevância para a menina e optando por retirá-la da instituição.  

Acabou por inibir o desenvolvimento da criança, afastada de fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos e assistentes, por dois anos. Tornando-se visível a piora no quando 

clinico da criança 

3.5.7 Reunião 

Identificação das atividades de Estágio 

· Data: 05/08/2019 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 

· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social.  

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 12h00  

· Duração: 03 horas  

· Objetivo: Elaborar o planejamento para semana Nacional da Pessoa com De-

ficiência Intelectual e Múltipla, de 21 à 28 de agosto de 2019 e aniversário da 

APAE. 

· Pauta: Planejar tarde cultural inclusiva, dia da Conscientização de prevenção 

das deficiências e aniversário da APAE, pormeio de reunião e debate entre téc-

nicos. 
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I - Relatório Técnico:  

Nesta data, foi realizado uma reunião entre os funcionários que compõem o 

quadro técnico da instituição, Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Coordenadora Pedagógica e os oito 

Professores, para elaborar o planejamento mensal para o mês de agosto.  

Ficando decidido que, na data de 17 agosto 2019, será realizado um jantar 

dançante em comemoração aos 30 anos da APAE (1989-2019). Na data de 25 de 

agosto será realizada uma tarde Cultural e no dia 28 de agosto, é o dia de 

conscientização de prevenção das deficiências.  

O próximo passo da reunião foi debater sobre as atrações culturais e local a 

ser realizado os eventos. No que se refere as atrações, ficou decidido que seriam 

elaboradas peças de teatro com ênfase na superação, prevenção e concretização das 

deficiências.  

No que se refere ao jantar dançante, os técnicos irão se empenhar na 

divulgação e venda de ingressos e todo o valor arrecadado será investido na 

melhorarias na APAE.  

 

II- Análise técnica: 

 

O teatro é um espaço que pode oportunizar ao espectador a reformulação de 

seus pré-conceitos e concepções já sedimentadas. Por meio do espetáculo teatral 

pode ser possível mobilizar o espectador para sair de sua imobilização frente às 

questões que atravessem o eu narcísico. Ao contemplar a performance teatral, ele 

pode sair desta alienação e se deixar envolver por sensações e emoções quase, 

sempre encobertas, não questionadas e não refletidas na contemporaneidade. É o 

que explica as psicólogas, Solange Leme Ferreira e Joana Sanches-Justo.  

Segundo Boal (1996), pelo teatro, o ser humano pode observar a si mesmo, 

perceber o que é e onde está, descobrir o que não é e onde não está e imaginar o 

que poderá vir a ser e onde poderá ir.  

Utilizando o teatro como estratégia para estabelecer a interação entre as 

pessoas com a deficiência mental, busca-se possibilitar aos atores, trabalhar 

dificuldades pessoais e sociais, bem como oportunizar o contato por intermédio do 
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teatro. Também, é possível estabelecer estratégia de educação e concretização da 

sociedade e trabalhar a prevenção das deficiências.  

 

Identificação das atividades de Estágio 

1. Data: 06/08/2019  

2. Local: Sala de reunião na Secretaria de Assistência Social. 

3. Participantes: Conselheiros e estagiários de Serviço Social.  

4. Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

5. Horário: 09h00 às 12h00  

6. Duração: 03:00 horas  

7. Objetivo: Reunir-se com os conselheiros do Conselho Municipal de 

Assistência.  

8. Pauta: Realizar conferência da Assistência Social de 2019 

 

I - Relatório Técnico:  

Neste dia, foi realizado a reunião do conselho municipal da Assistência Social 

– CMAS, o qual sou conselheiro.  

Dentre os assuntos debatidos, estava a Conferência Nacional da assistência 

social, que de acordo com inciso VII do art. 2º do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Assistência Social, aprovado pela Resolução CNAS nº 6, de 9 de fevereiro 

de 2011, entre outras competência, tem a atribuição para convocar ordinariamente a 

cada 4 (quatro) anos, ou extraordinariamente, a Conferência Nacional de Assistência 

Social, com objetivo de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes 

para o aperfeiçoamento do sistema. 

Desde sua criação, o Conselho vem realizando as Conferências Nacionais, na 

forma do previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e Regimento Interno.  

 

II- Análise técnica: 

 

Foram debatidos os assuntos da Conferência Nacional Democrática de 

Assistência Social, destacando-se por eixo e os temas a serem atribuídos durante a 

conferência municipal. O eixo 1 - a Assistência Social como direito do Povo -, 

debatido o artigo 203 da Constituição em tempos ameaçadores e não republicanos, 
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impõe um olhar sobre as desproteções geradas pela desigualdade social, que tem 

suas origens no capitalismo. Neste tema, devemos abordar o próprio campo de 

responsabilidade da Assistência Social - as seguranças socioassistenciais.  

Abordar, também, as relações do SUAS com as várias políticas setoriais, a 

pressão que a não cobertura dessas vem impondo à política de Assistência Social, 

como por exemplo: as consequências da Reforma Trabalhista, dos cortes de recursos 

na educação e da Proposta de Reforma Previdenciária.  

Dar o enfrentamento do crescente primeiro damismo que volta a se alastrar 

pelo país, retornando a política para o campo do clientelismo, do personalismo e da 

benemerência. Trata-se da permanência em alerta e na luta pela ampliação dos 

direitos socioassistenciais.  

Com o eixo 2 - Financiamento Público - qualificamos o orçamento que 

queremos e de quem é a responsabilidade em cada esfera do governo. Convém 

discutir a sua insuficiência, irregularidade e incerteza.  

O eixo 3 - Participação Social - nos convoca para avaliar como anda o 

controle social, mas, sobretudo, a pensar quais as estratégias de participação e 

mobilização que esta conjuntura complexa, que não é simples, requer. Convém 

discutir os ataques à participação nos Conselhos e Fóruns e refletir sobre como vamos 

lutar pela sobrevivência do controle social e sobretudo quais outras formas de 

participação poderão ser pensadas.  

É fundamental fortalecer espaços de organização coletiva dos cidadãos- 

usuários da política de Assistência Social e trabalhadores do SUAS. Deste modo, 

todos os subtemas devem estar ancorados por uma abordagem que identifique seu 

lugar na conjuntura atual e por um balanço quanto à situação em que se encontra o 

SUAS, no Município, no Estado, no Distrito Federal e em relação ao Governo Federal. 

A cada abordagem e avaliação do assunto, sugere-se algumas perguntas para 

provocar e guiar o debate, a intervenção e as propostas dos participantes. 

3.5.8 Atividade em Grupo  

Identificação das atividades de Estágio 

· Data: 07/08/2019 (Quarta-feira) 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 
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· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social, alunos da insti-

tuição e pedagogos. 

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 11h30min  

· Duração: 02h30min  

· Objetivo: Desenvolver peça teatral para apresentação da tarde cultural inclu-

siva.  

· Pauta: Elaborar a apresentação tarde cultural inclusiva, que vise inclusão so-

cial, expondo a dificuldade encontrada na acessibilidade. 

 

I - Relatório Técnico:  

Foi elaborado nesta manhã um ensaio da apresentação teatral voltada à 

inclusão social e superação das dificuldades impostas pela mobilidade urbana.  

 

II- Análise técnica: 

A evolução legislativa Brasileira rumo à inclusão das pessoas com deficiência 

como exercício do direito à dignidade humana, tange aos dispositivos referentes à 

integração social da pessoa com deficiência nas constituições brasileiras de 1824, 

1891, 1937, 1946 e 1967. Como salienta Luiz Alberto David Araújo (1997, p. 60), foi 

com a Emenda nº 12, a Constituição Federal de 1967 é que se pode constatar uma 

verdadeira evolução na proteção dos direitos das pessoas com deficiência.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 acabou seguindo a 

evolução mundial que se iniciava à respeito da proteção das pessoas com deficiência, 

assegurando em diversos dispositivos essa proteção específica (artigo 5º, caput; 

artigo 7º, inciso XXXI; artigo 37, inciso VIII; artigo 203, IV e V; artigo 208, III; artigo 

227, inciso II do parágrafo I e parágrafo II). 

Vale referenciar também que,  a Convenção Internacional dos Direitos das 

pessoas com deficiência e o primeiro relatório mundial sobre a deficiência, emitido em 

2011, produzido em conjunto pela Organização Mundial de Saúde e pelo Banco 

Mundial, aponta que mais de um bilhão de pessoas no mundo possuem algum tipo de 

deficiência, ou seja, cerca de 15% da população mundial vive com algum tipo de 

deficiência. 

No tratado de direitos humanos, foi aprovado pela 61ª Assembleia da ONU, em 
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dezembro de 2006: a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, promulgada pelo Decreto Federal nº 6.949/2009. A 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência se 

consubstancia em inestimável documento jurídico e histórico. 

A conceituação da deficiência foi estabelecida pela Convenção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU em 2006. Pessoas com deficiência 

são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas.  

A inclusão da pessoa com deficiência e reconhecimento do pleno direito devem 

se integrar na sociedade de forma autônoma e respeitosa, como expressão maior do 

seu direito à dignidade humana.  

3.5.9 Encaminhamento 

Identificação das atividades de Estágio 

· Data:12/08/2019 (Segunda-feira) 

· Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lebon Régis 

· Participantes: Assistente Social, Estagiário de Serviço Social. 

· Estagiário: Lucas Patrick de Souza Peppes  

· Horário: 09h00 às 11h30min  

· Duração: 02h30min  

· Objetivo: Agendar pedido de BPC.  

· Pauta: Realizar cadastro pessoal no portal meu INSS. 

 

I - Relatório Técnico / II- Análise técnica: 

 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício de renda no valor 

de um salário mínimo para pessoas com deficiência de qualquer idade ou para idosos 

com idade de 65 anos, ou mais, que apresentam impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, contêm dificuldades para a 

participação e interação plena na sociedade. Para a concessão deste benefício, é 

exigido que a renda familiar mensal seja de até ¼ de salário mínimo por pessoa. 
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Nesta manhã, iniciamos a realização do cadastro no meu INSS, do aluno J. C. 

P. 29 anos, este apresenta quadro clinico de deficiência intelectual moderada, o 

mesmo começou a frequentar à instituição recentemente. No ato da inscrição, a sua 

curadora explanou que o mesmo apesar da idade, não possui nenhum tipo de 

benefício, logo iniciou-se as intervenções com a família.  

Para solicitar o BPC é necessário realizar cadastramento no Portal meu INSS. 

O cadastro segurado da Previdência Social no portal meu INSS sofreu alterações, o 

login é feito por meio do portal https://www.gov.br/inss/pt-br.  

A mudança faz parte da intenção do governo federal de unificar portais e sites 

institucionais. A ideia é facilitar a busca por serviços públicos na internet. Ao acessar 

o portal, o interessado precisa informar nome e CPF (campos obrigatórios), além de 

endereço de e-mail e número de telefone (informações opcionais, mas que podem 

ajudar em caso de necessidade de recuperação da senha). Durante o processo de 

inscrição, o usuário terá que confirmar o nome da mãe, assim como seu dia e mês de 

nascimento.  

O cadastramento depende ainda da confirmação de informações trabalhistas e 

previdenciárias do cidadão. Neste caso, é preciso escolher a opção correta sobre a 

última empresa onde trabalhou recolhendo para a Previdência Social, o ano em que 

ingressou nessa companhia e até se recebeu algum benefício do INSS nos últimos 

cinco anos. 

É necessário ficar atento, porque o cadastro, somente, é finalizado quando o 

segurado responde de forma correta às perguntas. De acordo com o INSS, terminada 

esta etapa, o interessado recebe um código de validação enviado por SMS ou um link 

por e-mail. A partir daí, pode cadastrar sua senha de acesso para utilização do Meu 

INSS.  

Diante disso, a “ideia é facilitar”, mas durante a breve navegação pelo site foi 

encontrado dificuldades com o preenchimento de informações e dados do usuário que 

nem a curadora sabia responder. Pede, também, o último emprego, qual a empresa 

que trabalhou e no pedido do BPC foi solicitado o número da inscrição do CadÚnico 

do J.C.P., dados estes que no momento não tinha conhecimento. 

Em conversa com a curadora, a mesma frisou que iria entrar em contato com o 

sindicato dos trabalhadores para ver se conseguiriam resgatar os dados referente ao 

último emprego do Sr. J.C.P., Também, fiquei encarregado de entrar em contato com 

a técnica do setor do Bolsa família para tentar conseguir o número de inscrição no 
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CadÚnico do aluno. 

3.6 ESTUDO DE CASO  

De acordo com Yin (2005 apud GIL, 2008, p. 58) “o estudo de caso é um estudo 

empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, 

quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e 

no qual são utilizadas várias fontes de evidência”.  

O estudo de caso apresentado se refere a uma aluna da APAE e seu núcleo 

familiar, que por questões éticas do estudo de caso, os nomes utilizados foram 

modificados respeitando o sigilo e o anonimato. O estudo de caso é baseado em fatos 

reais do cotidiano de uma pessoa com deficiência. 

A aluna, aqui nomeada Catarina, buscou junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, o benefício de prestação continuada – BPC. Entretanto, o benefício foi 

negado duas vezes, após recorrer novamente. 

O BPC é um benefício da Assistência Social previsto na Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 203, que garante “um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover 

à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família” (BRASIL, 1998, n.p).  

O benefício, também, está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, 

número 8.742 de 7 de dezembro de 1993, em seu artigo art. 2, que ressalta a:  

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família; (Incluído pela Lei nº 12.435, 
de 2011) II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente 
a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 
2011) III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos 
no conjunto das provisões socioassistenciais (BRASIL, 1993, n.p). 

Para realização do estudo de caso foi utilizado os seguintes instrumentos 

técnicos operativos; visita domiciliar, entrevista, escuta qualificada e observação. 

3.6.1 identificação. 

Nome: Catarina 
Filiação: S. de M. e S. A. P.  
Naturalidade: Lebon Régis/SC 
Data de Nascimento: 09/06/1964        Idade: 56 anos 
Estado Civil: Solteira  
Profissão: Do Lar 
Grau de Instrução: Analfabeta 
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3.6.2 Antecedentes  

A Sra. Catarina encontra-se em situação de vulnerabilidade social, o qual em 

razão disto não pode trabalhar por possuir deficiência visual e auditiva, além de 

mudez, motivo pelo qual solicitou o Benefício de Prestação Continuada, junto ao INSS, 

mas lhe negaram o acesso ao seu direito. A Sra. Catariana recorreu à esfera 

administrativa o direito ao amparo assistencial, o qual lhe fora negado outra vez. 

Catarina vem sendo atendida na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, desde 02/11/1991, sendo uma das primeiras alunas da entidade. 

Catarina reside com dois irmãos, aqui nomeados Cibele e João, sendo que João 

também apresenta deficiência visual e auditiva. Na residência, também, mora seu 

sobrinho nomeado aqui de Isaque e sua companheira Natália.  

A Sra. Catarina, atualmente, está inserida na sala de Serviço de Atendimento 

Especializado - SAE III, no período matutino, de segunda à sexta-feira, recebendo 

atendimento nas áreas de pedagogia, educação física, artes, serviço social, 

fisioterapia, terapia ocupacional e neurologia. 

3.6.3 – Condições Sociais, composição Familiar: A família em tela é composta 

pelos seguintes membros: 

Quadro 1 - Composição Familiar. 

Nome  D. N. Escolar.  Parent. Prof.  Renda Ori./renda  
Catarina 09/06/1964 APAE Aluna   -  -  - 
Cibele  12/02/1951 Semianalf

abeta 

Irmã/curadora Do lar  R$ 1.248,00 BPC/ Aluguel  

João  09/12/1961 APAE Irmão/Aluno  - R$ 998,00 Pensão 
Graciosa 

Isaque  26/08/1998 7º Ano E. 
Fund. 

Sobrinho  Diarista  R$ 800,00  - 

Natália  26/01/2003 7º Ano E. 
Fund. 

Companheira 
de Isaque.  

Do lar  -  - 

Fonte: O autor (2020). 

3.6.4 – Situação Econômica 

A renda familiar declarada é de R$ 3.046,00 composta pela pensão graciosa, 

benefício assistencial estadual concedida a pessoa com deficiência, recebida pelo Sr. 

João, no valor de R$ 998,00; pelo benefício previdenciário da Sra. Cibele, no valor de 

998,00; do aluguel de um imóvel de propriedade de Catarina e João, no Bairro Núcleo 

Rio Doce, locado por  R$ 250,00 somado aos ganhos de Isaque, qual labora como 
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diarista nas lavouras da região, com renda mensal estimada em R$ 800,00.  

Segundo declarações, a renda de Isaque não é exata e pontual, posto como 

dito alhures, trabalha como diarista, sem garantias trabalhistas, nas culturas sazonais 

de alho e cebola, estando sujeito a riscos pessoais e intempéries. Foi informado, 

também, que Isaque está avaliando a possibilidade dele e sua companheira Natalia, 

se mudarem para Ituporanga-SC em busca de melhores condições de trabalho. 

Os dois irmãos de Cibele, Catarina e João, possuem deficiência visual, auditiva 

e mudez congênita, ambos necessitando de cuidados especiais, proporcionados pela 

irmã Cibele, motivo pelo qual ela não desenvolve nenhuma atividade laboral 

remunerada fora do lar. 

Catarina teve perda total da visão, associado a deficiência auditiva que, vinha 

de consequência não desenvolvendo a fala, enquanto que seu irmão João, apresenta 

as mesmas limitações, além de retardo mental severo, de modo que ambos não 

possuem capacidade para exercerem quaisquer atividades remuneradas. 

As despesas fixas da família estão orçadas em R$ 1.432,00, relacionadas ao 

custeio de aluguel, alimentação, gás, medicamentos, taxas de energia elétrica e água. 

A família relata que as despesas com consultas médicas e exames são 

custeadas pelo SUS em convênio com a APAE. 

Quadro 2 - Despesas Fixas 

Despesas Fixas Valor Renda Familiar R$ 3.046,00 

Aluguel  R$ 300,00 R$ 2.746,00 

Alimentação/gás  R$ 825,00 R$ 1.921,00 

Medicamentos R$ 150,00 R$ 1.771,00 

Água R$ 44,00 R$ 1.727,00 

Luz R$ 113,00 R$ 1.614,00 

Total  R$ 1.432,00 Excedente R$ 1.614,00 

Fonte: O autor (2020). 

3.6.5 – Situação Habitacional: 

A residência da família localiza-se próximo aos equipamentos sociais de saúde, 

educação, assistência e segurança. 

Trata-se de uma casa alugada, construída em madeira, simples e em razoáveis 

condições de habitabilidade, necessitando de algumas adequações, principalmente 

quanto à acessibilidade e proteção das pessoas com deficiência que compõem o 

grupo familiar.  

A moradia contém cinco cômodos, sendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro 



73 
 

e lavanderia. Observou-se que a Sra. Cibele dorme na sala, visto que a casa não 

possui dormitórios suficientes. A família mencionou a intenção de mudar para uma 

casa maior. 

A residência é guarnecia de móveis e utensílios domésticos básicos, simples e 

gastos pelo uso, não ostentando nenhum bem de valor. Denotou-se alguns indicativos 

de cuidados com higiene e organização do ambiente arredor. 

Observou-se que os irmãos, Catarina e João possuem uma casa, localizada no 

Bairro Núcleo Rio Doce, onde antigamente moravam sozinhos e a curadora morava 

ao lado, em casa própria, prestando-lhes assistência. Ocorre que a curadora vendeu 

seu imóvel e passou a morar de aluguel, levando os irmãos consigo, posto que a casa 

que os irmãos possuem não aloja todos os membros da família. 

3.6.6 – Saúde 

Quanto às intervenções realizadas com a família, em razão de suas limitações 

(auditiva, fala e visão), não foi possível efetuar nenhuma interação com a Sra. 

Catarina. Segundo declarações da curadora, Catarina se comunica com o grupo 

familiar através de gestos, visto que não foi alfabetizada em linguagem de sinais. 

A Sra. Catarina possui relativa autonomia quanto as suas necessidades, se 

locomove utilizando as paredes como apoio e faz sua higiene pessoal sozinha. No 

entanto, necessita de supervisão constante, pois não se autodetermina. 

 Segundo o atestado médico, Catarina foi diagnosticada com ausência de 

audição congênita e perda progressiva da visão aos 13 anos. Não fala, mas consegue 

desenvolver atividades manuais. É totalmente dependente da família, mas não foi 

possível detalhar algum grau de competência ou deficiência mental pela complexidade 

do quadro. 

Catarina e seu irmão João frequentam a APAE Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, no período matutino, das 08h:00 às 11h:30, recebendo 

acompanhamento pedagógico de fisioterapia, terapia ocupacional e de assistência 

Social. 

Ela realiza acompanhamento médico com neurologista e faz uso dos seguintes 

medicamentos: Lozartana 50mg (hipertensão); Ibuprofeno (anti-inflamatório) e 

Compaz 10 mg (ansiedade ou agitação associada a desordens psiquiátricas). 

Sua curadora a Sra. Cibele, da mesma forma, faz uso dos seguintes 

medicamentos: Captopril (hipertensão e insuficiência cardíaca congênita) e 
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Paracetamol (dores em geral). 

Os medicamentos utilizados pela família são fornecidos pela farmácia básica 

do município e, eventualmente, é adquirido na rede privada. 

3.6.7 – Atividades Sociais e de Lazer 

Questionado a família sobre as atividades sociais e de lazer, informam que em 

razão das dificuldades de locomoção, associado as limitações em razão das 

deficiências, dificilmente participam de eventos sociais, além de que, Catarina, 

somente, sai de casa sob supervisão e acompanhado de um familiar. 

3.6.8 – Análise do caso: 

Levando esta tese os fatores contextuais (ambientais, pessoais e sociais) da 

família de Catarina, denota-se através da renda familiar, condições de moradia, bens 

materiais e acesso as políticas públicas, que esta possui limitadas condições 

econômicas, havendo indicativos de vulnerabilidade social.  

Depreendemos do estudo efetuado que Catarina possui deficiência auditiva, 

visual e em decorrência disso não fala, advinda de um núcleo familiar de configuração 

simples, pertencente à camada social empobrecida.  

Observou-se ainda que a família reside de aluguel, posto que as condições da 

moradia própria são precárias e não comporta todos os membros da família. 

Igualmente, o mobiliário é simples, com algumas comodidades como geladeira e 

televisão, todavia não foi visualizado a existência de bens supérfluos e de alto valor, 

ou seja, apenas o básico a sobrevivência do grupo. Há que se considerar ainda, que 

tal aspecto decorre da vivência de complexas e múltiplas violações de direitos que 

implicam na exclusão social e na falta de recursos materiais e financeiros para 

ampliação ou melhoria do imóvel para torná-lo mais adequado. 

Quanto a situação social da família, pontua-se que se tratam de pessoas com 

pouco estudo/analfabetas e com baixa qualificação profissional, vivendo com apenas 

o indispensável à sobrevivência. Denota-se intensa luta pela subsistência, 

promovendo o auto-sustento e o de seus dependentes, por meio do trabalho informal.  

Atualmente, sobre o requisito renda, é pacífico o entendimento do MDS – 

Ministério do Desenvolvimento Social quanto ao direito ao Benefício de Prestação 

Continuada - BPC. 

Quando se tratar de BPC para a pessoa idosa, não será considerado na renda 
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mensal familiar o BPC recebido por outra pessoa idosa na mesma família, 
conforme dispõe o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003. A renda sazonal ou eventual, que consiste 
nos rendimentos não regulares decorrentes de atividades eventuais 
exercidas em caráter informal, não serão computados na renda bruta familiar 
desde que o valor anual declarado dividido por 12 meses seja inferior a ¼ do 
salário mínimo vigente (MDS, 2018, p. 26). 

Deste modo, para o efeito do cálculo da renda familiar o entendimento é que 

deve ser excluído outros benefícios recebidos por outros membros da unidade familiar, 

visto que o benefício assistencial não constitui renda, uma vez que não é produto do 

capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Igualmente a renda sazonal ou 

eventual, advindo do trabalho informal de Isaque, o qual não pode ser computado na 

renda bruta familiar, já que no cômputo da renda se extrai uma a renda per capita 

inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Diante deste entendimento, o benefício de 

João e da Sra. Cibele, bem como os ganhos do sobrinho neto de Isaque, não podem 

ser computados na renda familiar. 

Outrossim, temos a considerar que, segundo o DIEESE, (2020) em 

setembro/20, um trabalhador deveria receber R$ 4.892,75 de salário para conseguir 

adquirir todos os itens da cesta básica de alimentos. Assim, tendo por base este 

pressuposto técnico, pode-se avaliar que a renda declarada não é suficiente para 

atender todas as necessidades do grupo familiar, no que tange a moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social, conforme estabelecido na Constituição Federal.  

Sob a ótica social, conclui-se que as condições sociais da família de Catarina 

são de vulnerabilidade social, podendo com este benefício pleiteado junto ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, garantir-lhe além do seu auto-sustento, os 

cuidados necessários a sua saúde e a melhoria de sua qualidade de vida, e a priori, 

do núcleo familiar. 

3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DE ESTAGIO  

Durante o processo de estágio foi possível realizar entrevista com os familiares, 

orientar e encaminhar alunos para obtenção do BPC, intervir no desenvolvimento do 

convívio familiar, grupal, social e fortalecimento da função protetiva da família. 

Foi possível, também, a elaboração de instrumento técnico de 

acompanhamento e desenvolvimento, estudo social e diagnóstico socioeconômico, 

construção do plano individual e/ou familiar de atendimento, articulou-se, ainda, junto 
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à rede de serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas setoriais, 

interinstitucional e órgãos do sistema de garantia de direitos, orientações e 

encaminhamentos.   

A atuação no trabalho com pessoa portadora de deficiência mostra-se bem 

abrangente e satisfatório. Durante o processo de estágio, foi buscado compreender 

como se dá a troca, entre os usuários, à instituição e seus respectivos meios sociais, 

respaldado pelo projeto ético político e norteado pelas dimensões constitutivas da 

profissão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho de conclusão de curso foi elaborado em três capítulos, 

inicialmente discorremos sobre o modo de produção capitalista, baseado no acúmulo 

de capital e da propriedade privada que teve sua efetivação na revolução Industrial, 

ocorrida na segunda metade do século XVIII, com impacto direto na exploração de 

mão de obra e exploração do proletariado. 

Tal revolução influenciou diretamente no êxodo rural, pois na contradição entre 

capital versus trabalho, na crescente alta da economia e da desigualdade social, 

política, econômica e cultural, face a falta de planejamento urbano, a pobreza, a fome, 

a violência e a precarização da vida, fizeram com que a classe trabalhadora 

começasse a politizar as suas questões, questões estas denominadas pela burguesia 

como “Questão Social”. 

A Questão Social se expressa a luta de classes, as mesmas dão a base da 

questão social que é a matéria prima do Serviço Social, profissão que se origina no 

contexto do capitalismo monopolista para atuar nas expressões da questão social.  

Com o objetivo de socializar a classe proletária e para trabalhar nas 

manifestações/expressões da questão social, surge o Serviço Social, ligado à igreja 

católica, volta-se a prestar caridade, trabalhar na perspectiva dogmática, uma 

perspectiva religiosa, defendendo a moral conservadora da época que o ser humano 

era responsável pela sua condição de vida.  

Foi na efetivação do modo de produção capitalista que à profissão de Serviço 

Social emergiu, profissão que ao longo de sua trajetória histórica passa por diversas 

alterações buscando se adequar a conjuntura da época.  

Com à necessidade de uma linha de teoria metodológica para nortear a 

profissão de serviço social, deu-se início ao movimento de conceituação do Serviço 

Social, possibilitando a construção do projeto ético político da profissão.  

O Serviço Social na contemporaneidade, enquanto profissão inserida na 

divisão social e técnica do trabalho, está fundamentado em seu Projeto Ético Político, 

resultado de um processo histórico de construção coletiva, que se materializa no 

Código de Ética Profissional, na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e 

nas Diretrizes Curriculares aprovadas pela ABEPSS em 1996. 

Em seguida, foi dado início à caracterização da trajetória histórica do 

movimento da Pessoa com Deficiência no mundo, sob a perspectiva de Otto Marques 
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da Silva, destacando o tratamento dado a essas pessoas ao longo dos séculos até a 

contemporaneidade. 

Dentre o tratamento dado à Pessoa com Deficiência, deparou-se com a Lei das 

XII Tabuas, que era permitido o pai matar ao filho que nasceu disforme, mediante o 

julgamento de cinco vizinhos.  

Vários foram os nomes dados à pessoa com deficiência, como: débil, 

monstruosas, leproso, possuídos pelo demónio, lunático etc. O leproso era a pessoa 

que tinha hanseníase, uma doença contagiosa causada por uma bactéria e que ataca 

os nervos periféricos a pele e as mucosas das pessoas.  

Com advento do Cristianismo, mudou-se a forma de ver a Pessoa com 

Deficiência, passando a ser vista como criaturas de Deus, dando início ao processo 

de institucionalização da pessoa com deficiência em hospitais cristões. 

Referente à esta Institucionalização da Pessoa com deficiência, não se pode 

deixar de lado a crítica histórica, com advento das instituições, onde se retirava da 

sociedade o indivíduo e transferia para instituição as responsabilidades, métodos 

usados para reiterar o indivíduo com alguma deficiência dos olhos da sociedade. 

Avançando um pouco na perspectiva histórica, deparou-se, também, com a 

primeira instituição de educação para pessoas com deficiência intelectual, o instituto 

Pestalozzi, em 1926, quase trinta anos depois foi criada a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE, no Rio de Janeiro, em 1954.  

Já em 1945, é fundada a Organização das Nações Unidas /ONU, tal 

organização que tem um grande papel no desenvolvimento e efetivação dos direitos 

da Pessoa com Deficiência, sendo um dos marcos mais importantes a proclamação 

da Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência contendo 13 itens. 

A nível de Brasil, um dos marcos legais de grande relevância é a Constituição 

da República Federativa de 1988, conhecida amplamente como a constituição cidadã, 

que cita a palavra deficiência por 16 vezes.  

Dando continuidade aos marcos legais, o decreto nº 3298 de 20 de dezembro 

de 1999, que trata da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, neste mesmo sentido, a Lei nº 10.048, estabelece o atendimento 

prioritário à Pessoa com Deficiência, as gestantes, os idosos, as pessoas com 

crianças de colo, as lactantes e os obesos. 

Em seguida é publicada, em 19 de dezembro de 2000, a Lei nº 10.098, que 

estabelece critérios para a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
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mobilidade reduzida.  

Com a intenção de unificar a nomenclatura empregada à Pessoa com 

Deficiência e visando proteção da dignidade dessa pessoa, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, sob o número 13.146, insere a expressão pessoa “com deficiência”, sendo 

a pessoa antes da deficiência 

Em um terceiro momento, foi levantado as considerações referentes ao do 

processo de intervenção de estágio, conceituando o Serviço Social na Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais e explanando sobre os projetos de intervenção da 

instituição realizados à caracterização do perfil dos sujeitos sociais da prática de 

estágio. 

Foi relatado sobre as concepções de estágio em Serviço Social, sobre o projeto 

acadêmico, descrição e análise do estágio, destacando as principais competências e 

habilidades relacionadas à formação acadêmica durante o curso, bem como 

apresentado um estudo de caso vinculado à experiência vivenciada na instituição, que 

possibilitou o uso de instrumentais analíticos do Serviço Social e, por fim, concluiu-se 

com as considerações finais sobre o estágio  

Assim sendo, neste trabalho foi possível refletir e analisar sobre a intervenção 

do Assistente Social junto à Pessoa com Deficiência na Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Lebon Régis, 

Considera-se que Serviço social, na instituição, deve buscar promover à 

pessoa com deficiência intelectual e/ou moderada, severa e autista, a integração a 

vida comunitária, por meio da realização de atendimento, assessoramento, em defesa 

e garantia de direitos de forma isolada ou cumulativa.  

 Deve o profissional de Serviço Social assegurar e viabilizar o acesso da 

Pessoa com deficiência Intelectual e Múltipla, aos programas, projetos e serviços 

sociais, proporcionando acesso às demais políticas públicas para garantia da 

dignidade e inserção na sociedade, bem como realizar a mediação, encaminhamentos 

e orientações assegurando e efetivando os Direitos da Pessoa com Deficiência, pois 

não é da comiseração pública que se vive a Pessoa com Deficiência e sim da 

cidadania e garantia de direitos 
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