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RESUMO 
 
 
 

 
O presente  trabalho de conclusão de curso compõem a contextualização da 

Proteção Integral das Crianças e Adolescentes, propiciando todo o processo 
histórico do reconhecimento da necessidade  de uma política de atenção e proteção 
as condições fundamentais da existência humana. 

A representação da Criança e do Adolescente hoje, como sujeito de direitos 
coloca a infância na mesma ótica dos direitos humanos, implicando ao mesmo 
tempo  sua condição de pessoa em desenvolvimento. 

Este trabalho destaca o contexto que instrumentalizou a formação teórica e 
a prática desenvolvida no estágio Supervisionado, identificando as contribuições da 
pratica profissional desenvolvida pelo Serviço Social junto aos sujeitos sociais 
inseridos no programa de atenção à Criança e ao Adolescente na instituição 
ACEIAS, juntamente ao projeto Conexão Vida. 

Por fim, esse trabalho também aborda algumas considerações e reflexões 
do processo de Estágio. 

 
Palavras-chave: Criança e Adolescente. Serviço Social. Sujeitos sociais. 

Vulnerabilidade social. 
   

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present work of conclusion course comprise the contextualization of the 
Comprehensive Protection of Children and Adolescents propitiating the entire 
historical process of recognition of the need for a policy of attention and protection 
the fundamental conditions of human existence. 

The representation of Children and Adolescents today, as subject of rights it 
puts the childhood in the same perspective of the human rights, implying at the same 
time its condition of person in development. 

This work highlights the context that instrumented the theoretical training and 
practice developed in the supervised stage, identifying the contributions of the 
professional practice developed by the Social Service to the social subjects inserted 
in the program of attention to Children and Adolescents in the ACEIAS institution, 
together with the project Connection Life. 

We conclude this work by addressing some considerations and reflections of 
the Internship process. 
 

Keywords: Child and Adolescent, Social Work, Social Subjects, Social 

Vulnerability. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho de conclusão de curso é requisito parcial do Curso de 

Serviço Social da UNIARP- Universidade do alto vale do rio do peixe – Caçador SC, 

para obtenção do título de bacharel em Serviço Social. Tendo como título “A 

Inserção Do Serviço Social No Projeto Conexão Vida Na Perspectiva Da Proteção 

Integral De Crianças E Adolescentes Do Bairro Martello, Município De Caçador – 

SC”. O mesmo é fruto do estágio supervisionado, realizado junto ao grupo de 

Crianças e Adolescentes do Projeto Conexão Vida, da ACEIAS-  Associação 

Caçadorense de Educação Infantil e Assistência Social. 

Todo o processo de estágio exigido pelo curso de Serviço Social realizou-se 

na ACEIAS, onde interviu-se diretamente com as Crianças e Adolescentes do grupo, 

contribuindo com ações socioeducativas, destacando as demandas que o Serviço 

Social encontra nesse espaço. 

O processo de estágio supervisionado permitiu adquirir experiências 

referentes à profissão do Assistente Social frente ao campo de atuação. E também 

nos leva a refletir sobre as realidades sociais que se encontram Crianças e 

Adolescentes, não somente no projeto Conexão Vida, mas em um país onde as 

desigualdades sociais e violação de direitos são uma realidade constante na vida 

desses sujeitos. 

Este trabalho visa apresentar o conceito de criança e adolescente, refletir 

teoricamente sobre a questão dos direitos sociais; analisar o Sistema de Proteção 

Integral para crianças e adolescentes; descrever o que é proteção integral da 

criança e do adolescente; apresentar as legislações referentes ao tema; caracterizar 

a instituição; além de avaliar o impacto do estágio de Serviço Social com as crianças 

e adolescentes.  

Para desenvolver o presente trabalho, os  capítulos foram divididos em três 

momentos, sendo que no primeiro capítulo será reportado primeiramente uma 

definição conceitual da Criança e do Adolescente, citando como elas eram tratadas 

antes de terem seu estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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Historicamente, a sociedade brasileira tratou a criança e o adolescente com 

medidas paliativas, configuradas através de práticas sociais influenciadas pela 

caridade religiosa, pela filantropia privada e pela assistência pública de cunho 

assistencialista, paternalista e clientelista. 

Neste período, considerava-se que a criança era um adulto em miniatura, 

usando os mesmos trajes de adulto, sendo forçado a trabalhar nos mesmos lugares 

e recebendo as mesmas funções que um adulto. 

O início do século XX foi um período de importantes mudanças na sociedade 

brasileira, sobretudo na década de 1920, o país atravessou uma fase de crise 

econômica e política da República Liberal, o que levou a um questionamento sobre o 

papel do Estado nas questões sociais. Neste contexto estabelece-se a preocupação 

com a criminalidade juvenil (ABREU E MARTINEZ apud PAES, 2013). 

No Brasil, em 1942, cria- se o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), órgão 

do Ministério da Justiça, de orientação correcional-repressiva. Este Serviço se 

estruturou das formas: reformatórios e casas de correção para adolescentes 

infratores; e, patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem   urbana destinados 

aos menores carentes e abandonados.  

No segundo capítulo destacaremos serviço social, profissão que atua nas 

políticas sociais em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

As políticas públicas são uma série de medidas regulamentadas em lei que 

visam atender os cidadãos diante das demandas que surgem da expressão da 

questão social. 

Quanto ao atendimento das crianças e adolescentes, o Brasil possui uma 

história de violação de direitos e exploração sobre estes sujeitos. Por muito tempo, 

tratados igualmente aos adultos, sem nenhum olhar diferenciado que percebesse 

suas vulnerabilidades, características do próprio período humano de 

desenvolvimento.  

O ECA de 1990 prevê uma série de direitos básicos aos sujeitos sociais de 

sua abrangência, além de deveres. Este estatuto põe toda sociedade como 

corresponsável nas ações de sua efetivação.  

A política social no Brasil tem como base constituinte concepções de 

“cidadania regulada e invertida”, na perspectiva da política previdenciária e das 

ações assistenciais respectivamente, configurando-se assim como recurso de 

clientelismo do poder central.  
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O capitalismo é um sistema econômico, baseado no lucro, na extração da 

mais valia, tem suas origens na Baixa Idade Média, quando os senhores feudais 

passaram a arrendar as terras e remunerar os trabalhadores por meio de salários. 

Essas mudanças vieram junto com o surgimento da classe de comerciantes e 

artesãos nas vilas, que foram denominadas burgos, daí a origem da palavra 

burguesia. 

Em decorrência do avanço capitalista e as consequências advindas desse 

modelo econômico, na segunda metade do século XIX, surgiu a primeira escola de 

Serviço Social, em Amsterdã, na Holanda. 

No terceiro capítulo visualiza – se a estrutura institucional, onde a prática de 

estágio foi realizada, seu histórico, organograma, projetos desenvolvidos na mesma, 

estatuto, plano de ação onde consta o desenvolvimento da politica pública de 

atenção a criança e ao adolescente, destacando a prática do Serviço Social. 

O Centro de Convivência Conexão Vida desenvolve suas ações 

socioeducativas na territorialidade do Bairro Martello, situado no território de 

abrangência do CRAS Martello, estendendo a participação aos grupos sociais de 

crianças a adolescentes, das demais localidades. 

Ressaltando a importância do mesmo para a formação acadêmica 

profissional, abordando temas referentes à concepção norteadora da prática 

interventiva, relatando o projeto institucional, o projeto acadêmico de intervenção, 

relato e analise da prática de estágio, juntamente com os relatos técnicos da 

reunião. 

Concluímos com as considerações finais do trabalho de conclusão de curso, 

destacando a demanda social com a qual trabalhamos, e o conhecimento obtido no 

processo de estágio supervisionado.  
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1. CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ATUALIDADE: SUJEITOS DE DIREITOS E 

DE AÇÕES ESPECÍFICAS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

Historicamente, a sociedade brasileira tratou a criança e o adolescente com 

medidas paliativas, configuradas através de práticas sociais influenciadas pela 

caridade religiosa, pela filantropia privada e pela assistência pública de cunho 

assistencialista, paternalista e clientelista. No entanto, essa realidade foi 

questionada no final do século XX e legislações foram adotadas como forma de 

garantir às crianças e aos adolescentes direitos humanos e sociais.  

 

1.1. CONCEITUANDO OS SUJEITOS  

 

A fim de melhor descrever a respeito do progresso, dos direitos obtidos pela 

criança e pelo adolescente, cabe conceituar quem são esses sujeitos. 

Historicamente, a infância vem sendo redefinida a partir das transformações 

que ocorrem na sociedade. Nos séculos passados, não existiam reflexões sobre 

essa fase da vida, a infância era desprezada.  

 

Desde a antiguidade, mulheres e crianças eram consideradas 
seres inferiores que não mereciam nenhum tipo de tratamento diferenciado, 
sendo inclusive a duração da infância reduzida. Por volta do século XII era 
provável que não houvesse lugar para a infância, uma vez que a arte 
medieval a desconhecia (ARIES, 1978, p. 26). 
 

Foi a partir da idade média que surgiam algumas diferenciações sociais 

sobre a idade de cada indivíduo. Neste período, considerava-se que a criança era 

um adulto em miniatura, usando os mesmos trajes de adulto e sendo forçado a 

trabalhar nos mesmos lugares e recebendo as mesmas funções que um adulto.  

Conforme a autora Carvalho (1996, p. 11-12), 

 

a idade média dos indivíduos (...) eram as cinco idades de acordo com a 
função social do indivíduo. A primeira, a idade do brinquedo. A segunda a 
idade da escola. Segue-se a do amor, esportes, depois vem a da cavalaria 
e guerra e finalmente a dos homens da lei e da ciência. Essa divisão 
retratava uma diferença voltada para a posição do indivíduo no mundo 
social, sem maiores implicações para as diferenças dos indivíduos em si ou 
para as características que lhes eram peculiares em cada uma dessas cinco 
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fases. Desta forma, estes atributos conferidos não tinham uma 
correspondência na idade cronológica.                                           
 
 

Considerando a realidade brasileira se observa que não houve 

considerações sobre os sujeitos “crianças e adolescentes” do ponto de vista do seu 

desenvolvimento até o início da década de 1990.  

Neste sentido, a seguir apresentam-se os conceitos sobre estes sujeitos, 

conforme o que a legislação incita. Inicialmente observa-se que a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança de 1989, declara como sendo criança todo ser 

humano menor de dezoito anos.  

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei n° 

8.069 de 13 de julho de 1990, em seu art. 2º, considera que criança é a pessoa que 

possui idade inferior a 12 anos completos e os adolescentes se enquadram na faixa 

etária entre 12 e 18 anos de idade.  

Ressalvo que, no parágrafo único do mesmo artigo do ECA, se afirma que 

em casos expressos em lei o jovem poderá estar salvaguardo como a pessoa com 

idade correspondente de até vinte e um anos. Contudo, com o ECA há o 

reconhecimento de que tanto crianças quanto adolescentes são pessoas que se 

encontram em desenvolvimento físico e mental.  

No entanto, é de fundamental importância demonstrar, que nem sempre esta 

foi a conceituação vigente. Partindo disso, a fim de um melhor esclarecimento a 

respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes, aborda-se a seguir sobre 

como a criança foi tratada ao longo da história.  

Nesse contexto, alude-se sobre a importância da Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente no surgimento da doutrina da proteção 

integral, e de que maneira ocorreu a evolução dos direitos da criança e do 

adolescente nas constituições brasileiras, abordando-se dentro deste o que 

preconiza o ECA, que foi o grande divisor de águas para a realidade social das 

crianças e adolescentes. 
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1.2. AVANÇO LEGAL SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: DA MERA ASSISTÊNCIA À GARANTIA DE DIREITOS  

 

O início do século XX foi um período de importantes mudanças na sociedade 

brasileira, sobretudo na década de 1920, o país atravessou uma fase de crise 

econômica e política da República Liberal, o que levou a um questionamento sobre o 

papel do Estado nas questões sociais. Neste contexto estabelece-se a preocupação 

com a criminalidade juvenil (ABREU E MARTINEZ apud PAES, 2013). 

Existem comprovações de que a desproteção jurídica às crianças é um 

elemento histórico que é encontrado desde a antiguidade. O direito Romano era 

radical e polêmico sobre as formas de tratamento dispensados às crianças.  

 

Em Roma (449 a. C), a Lei das XII Tábuas permitia ao pai matar o 
filho que nascesse disforme mediante o julgamento de cinco vizinhos 
(Tábua Quarta, nº 1), sendo que o pai tinha sobre os filhos nascidos de 
casamento legítimo o direito de vida e de morte e o poder de vendê-los 
(Tábua Quarta, nº 2). Em Roma e na Grécia Antiga a mulher e os filhos não 
possuíam qualquer direito. O pai, o Chefe da Família, podia castigá-los, 
condená-los e até excluí-los da família (AZAMBUJA, 2004, p.181).  
 

No mundo antigo, a partir do momento que uma criança tivesse condições 

de sobreviver sozinha, ela deixava de ser criança e passava a ser integrada ao 

mundo adulto.  

No caso brasileiro, até 1935 os menores abandonados e infratores eram 

indistintamente apreendidos nas ruas e levados a abrigos de triagem.  Em 1940, se 

edita o atual Código Penal Brasileiro, onde a idade para a imputabilidade penal1 se 

define aos 18 anos.  

Segue-se a cronologia no período compreendido entre 1946 a 1969, com 

relação à forma de tratamento de crianças e adolescentes, sendo indicações 

internacionais que foram tomadas e repassadas aos governos nos países.   

Pode-se destacar segundo o entendimento de Tavares (2001); Bitencourt 

(2009, p. 37-38); Tomás (2009), os anos de:  

                                            
1 O verbo imputar significa atribuir (a alguém) a responsabilidade. Assim, dizemos que a 
imputabilidade é a possibilidade de atribuir a um indivíduo a responsabilidade por uma infração. 
Segundo prescreve o artigo 26, do Código Penal, podemos, também, definir a imputabilidade como a 
capacidade do agente entender o caráter ilícito do fato por ele perpetrado ou, de determinar-se de 
acordo com esse entendimento Disponível em: 
http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1000/Imputabilidade 
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1919 - Manifestação sobre os direitos da criança, em Londres, “Save the 
Children Fund”: A Sociedade das Nações cria o Comitê de Proteção da 
Infância que faz com que os Estados não sejam os únicos soberanos em 
matéria dos direitos da criança - (Londres);  
1920 - União Internacional de Auxílio à Criança - (Genebra).  
1923: Eglantyne Jebb (1876-1928), fundadora da Save the Children, formula 
junto com a União Internacional de Auxílio à Criança a Declaração de 
Genebra sobre os Direitos da Criança, conhecida por Declaração de 
Genebra.  
1924 - A Sociedade das Nações adota a Declaração dos Direitos da Criança 
de Genebra, que determinava sobre a necessidade de proporcionar à 
criança uma proteção especial. Pela primeira vez, uma entidade 
internacional tomou posição definida ao recomendar aos Estados filiados 
cuidados legislativos próprios, destinados a beneficiar especialmente a 
população infantojuvenil. 
1927 – Ocorre o IV Congresso Panamericano da criança, onde dez países 
(Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Chile, Equador, Estados Unidos, Peru, 
Uruguai e Venezuela) subscrevem a ata de fundação do Instituto 
Interamericano da Criança (IIN - Instituto Interamericano Del Niño) que 
atualmente encontra-se vinculado à Organização dos Estados Americanos – 
OEA, e estendido à adolescência, cujo organismo destina-se a promoção do 
bem-estar da infância e da maternidade na região. 
 

No Brasil, em 1942, cria- se o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), órgão 

do Ministério da Justiça, de orientação correcional-repressiva. Este Serviço se 

estruturou de duas formas: a forma de reformatórios e casas de correção para 

adolescentes infratores; e, patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem   urbana 

destinados aos menores carentes e abandonados.  

O SAM é reconhecido por muitos autores como a primeira política pública 

estruturada para a infância e adolescência no Brasil. Surgem, também, nesta época, 

diversas casas de atendimento sob as ordens da primeira dama, ou seja, vinculadas 

diretamente com o poder público, também através da Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), órgão federal sempre vinculado à figura da primeira dama da 

república.  

Em 1964 os militares tomam o poder no País através de um golpe de Estado 

e começam a ditadura militar, período este que se prolonga até a primeira metade 

da década de 1980.  

O período ditatorial, com relação às políticas e práticas sobre a infância 

desamparada, supõe um marco que justifica a identificação do início de uma nova 

fase histórica, que se estende até o final da década de 1980. Esta fase se inicia com 

a extinção do SAM e a criação da Fundação Nacional do Bem-estar do Menor 

(FUNABEM) e das Fundações Estaduais do Bem-estar do Menor (FEBEMS) 

implantadas em cada estado da Federação.  
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A FUNABEM foi criada a partir de lutas dos organismos não governamentais 

posicionados e articulados contra a ineficácia do SAM, e conforme as diretrizes 

oriundas da Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os 

Direitos da Criança.  

Mas o sistema concreto institucional foi criado no espírito da Doutrina da 

Segurança Nacional, que militarizou a disciplina dentro dos internatos que, a partir 

daquele momento, já encerram definitivamente suas portas para a sociedade. A 

trajetória da criança, naquele momento histórico, iria da polícia diretamente até as 

unidades de recepção da FEBEM.  

Na década de 1970 algumas iniciativas começaram a ser tomadas para 

superar a ineficácia dos modelos do Estado de atenção à criança, tanto por parte da 

Igreja Católica como do próprio poder legislativo. Pouco a pouco, estas iniciativas, 

associadas ao incremento de grandes problemas sociais como o aumento da 

violência, analfabetismo e exploração sexual infanto-juvenil, foram minando a 

legitimidade do caráter autoritário e excludente das políticas para a infância que 

predominaram nas décadas de 1960 e 1970. Neste período, surgem novos agentes 

sociais como movimentos populares de defesa dos direitos das crianças, e outros.  

No Brasil, as legislações sempre propugnaram a proteção total da infância, 

proibindo castigos físicos e direcionando a assistência para caminhos mais abertos 

do que fechados. As práticas, entretanto, sempre privilegiaram o modelo asilar. 

Mas, nesta fase, se reforça uma política de contenção institucionalizada de 

corte militarista que, legitimada como política de Promoção Social logrou sobreviver, 

sob um novo Código de Menores editado em 1979. Este código mantinha-se 

baseado no mesmo paradigma do menor em “situação irregular”, que já estava na 

legislação anterior.  

O Código de Menores foi instituído em 1979, através da Lei n.º 6.697, a qual 

era voltada para a assistência, proteção e vigilância de crianças e adolescentes. Era 

esta que vigorou no País por aproximadamente 10 anos se fundamentava na 

doutrina da situação irregular do menor.  

A preocupação deste Código estava restrita ao menor delinquente e 

desassistido, passando a abarcar os menores que eram tidos como indivíduos “em 

situação irregular”.  

Assim, conforme Alberton (2005, p. 58), “de 1830 até 1988, salvo raríssimas 

exceções, a legislação brasileira que se referisse “ao menor” nascido ou residente 
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no Brasil, era discriminatória”. Esse fator se assinala, pois a legislação se referia a 

uma parcela considerada como “menores em situações desfavoráveis”, não visando 

proteger ou assegurar direitos aos mesmos. 

Ainda segundo a concepção dos autores, observa-se que,  

 

no diploma menorista, o Estado era eximido da responsabilidade pela 
efetiva aplicação das medidas contidas em seu bojo, considerando-se 
crianças e adolescentes como os grandes responsáveis pela “delinquência”, 
em conformidade com a chamada “Doutrina da Situação Irregular”. 
(VERONESE; SILVEIRA, 2011, p. 25).  
 

A referida doutrina era exclusivamente voltada para uma parcela dos 

menores, que eram os que estavam em situação irregular, isto é, o menor de 18 

anos abandonado materialmente, vítima de maus tratos, em perigo moral, 

desassistido juridicamente, com desvio de conduta ou autor de infração penal, 

apenas uma parte ou parcela dos menores (que estavam em situação irregular) é 

que eram assistidos pelo Código de Menores.  

Portanto, se tinha dois tipos de menores, os que estavam em “Situação 

Regular”, que eram regulados pelo Código Civil; e os que estavam em “Situação 

Irregular”, que eram regulados pelo Código de Menores.  

No Código de Menores existia um tratamento policialesco contra os menores 

em situação irregular, o legislador deste código queria que o menor se sentisse 

coagido, recebendo, em alguns casos, tratamento igual ao destinado para os 

adultos.  

Segundo Veronese e Silveira (2011 p.26), 

  

o Código de Menores de 1979, apesar de ter constituído, em relação ao 
anterior (1927), um avanço em algumas direções, continha alguns aspectos 
controversos, que permitiam questionamentos e críticas, como é o caso das 
características inquisitoriais do processo envolvendo crianças e 
adolescentes, posto que, enquanto a própria Constituição Federal de 1988 
garantia ao maior de 18 anos defesa ampla, o referido Código não previa o 
princípio do contraditório.   
 

O juiz colocava a criança e o adolescente onde ele quisesse, podendo até 

tirar o filho dos pais, sem qualquer tipo de contraditório ou de ampla defesa. Essa 

doutrina queria que a criança e o adolescente soubessem que a mão da autoridade 

era pesada. O Código de Menores estava na contramão das normas internacionais 

que orientava para uma política em favor dos menores. 
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O Código de Menores de 1979 traz um dispositivo de intervenção do Estado 

sobre a família, que abriu caminho para o avanço da política de internatos-prisão. O 

princípio de destituição do pátrio pode ser baseado no estado de abandono, através 

da sentença de abandono, possibilitou ao Estado recolher crianças e jovens em 

situação irregular e condená-los ao internato até a maioridade.  

Nesta fase, as instituições passam a ter maior importância que os próprios 

menores, no sentido em que a disciplina interna e a segurança externa aos muros 

eram os principais critérios de eficácia dos programas de assistência aos menores.  

Os movimentos críticos das políticas para a infância até então vigentes, da 

década de 1970, chegam à década de 80 já apontando para o esgotamento da 

legislação recém-imposta do Código de Menores e da Política Nacional do Bem-

estar do Menor.  

Com o passar dos anos, o Código de Menores, em determinado momento, 

tornara-se insuficiente, frente à realidade modificada. Na transição entre uma e outra 

realidade, sob novos mecanismos de atenção ao problema da criança, destaca-se a 

atuação dos Juízes de Menores.  

Já em 1986, organizações não governamentais de defesa dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, influenciadas e influentes no projeto da Convenção dos 

Direitos da Criança da ONU, iniciaram um movimento em direção à introdução do 

conteúdo do documento da ONU na Constituição Federal.  

Outro fator relevante para a história brasileira sobre as crianças e 

adolescentes é que os meninos e meninas de rua se consolidaram como “símbolo” 

da situação da infância e adolescência desamparada no Brasil. Isso se deve tanto 

pela sua importância em termos quantitativos (eram muitas crianças e adolescentes 

nesta época em situação de rua) como pela crescente organização de movimentos 

em defesa destes sujeitos, que denunciavam este panorama político nacional e 

contavam com apoios internacionais.  

Nesta mesma década, como resultado do processo de redemocratização do 

país, promulga-se a tão sonhada Constituição Cidadã, de 1988, que traz 

significativos avanços para o campo político brasileiro, inclusive no que diz respeito 

aos direitos das crianças e adolescentes, que são tidas como sujeitos por esta 

legislação e recebem garantias legais.  

 A promulgação da Constituição da República, em 1988, e do ECA, em 

1990, marca o início de uma nova fase, que pode ser chamada de 



20 
 

desinstitucionalizadora, caracterizada pela implementação de uma nova política que 

se baseia numa legislação que rompeu com paradigmas anteriores de atenção à 

criança desamparada. Esta fase persiste até os dias atuais.  

Também é nesse contexto privilegiado que surge o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990 e inicia-se o consequente reordenamento institucional, com a 

criação da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência, em 

substituição a FUNABEM, que surge com a tarefa peculiar e transitória de fomentar 

a organização nacional, estadual e municipal dos Conselhos de Direitos e dos 

Conselhos Tutelares.  

 

1.3. CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTAM COM LEIS DE PROTEÇÃO 

 

No ano de 1988 acontecera no país um marco que definiria o Brasil como 

um país democrático novamente. Em cinco de outubro deste ano, promulgou-se a 

Constituição da República Federativa do Brasil, a CF/88, que ainda está atualmente 

em vigor, e essa incumbiu uma maior ênfase no que concerne à proteção e 

garantias à criança e adolescentes.  

A Constituição Federal aprovada neste momento tinha por objetivo a 

garantia dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais que haviam sido 

suspensos pelos governos no período da Ditadura Militar. Por isso, ela ficou 

conhecida como a Constituição Cidadã, sendo que representou a oitava na história 

do Brasil, a contar da Independência. Sua elaboração envolveu 558 constituintes, e 

levou um período de 20 meses para ser concluída e aprovada. 

Para que ela fosse finalizada, ocorreram 67 emendas e mais 6 emendas de 

revisão, sendo assim a que mais passou por esse processo na história das 

constituições brasileiras.  

Também denominada de Carta Magna, a Constituição Federal de 1988 é 

composta de 245 artigos, dividida em nove títulos de acordo com as atribuições de 

seus artigos. Cada título traz aqueles artigos referentes à determinada área, ou 

princípio, de forma que fosse mais fácil subdividir todas as características que 

regimentariam a sociedade brasileira a partir daquele momento. Os títulos são:  

 

Título I – Princípios Fundamentais  
Título II – Direitos e Garantias Fundamentais  
Título III – Organização do Estado  
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Título IV – Organização dos Poderes  
Título V – Defesa do Estado e das Instituições Democráticas  
Título VI – Tributação e Orçamento  
Título VII – Ordem Econômica e Financeira  
Título VIII – Ordem Social  
Título IX – Disposições Constitucionais Gerais (BRASIL, 1988). 
 

Considerada como a mais completa dentre todas as Constituições brasileiras 

já existentes, ela recebeu algumas críticas em provimento a sua extensa elaboração, 

com um número infinito de artigos que de certa forma deixavam algumas brechas. 

Outra coisa importante de se citar é que foi ela quem de fato trouxe novamente a 

possibilidade da “participação popular” sobre as decisões dos órgãos de Estado. 

Uma forte e importante característica que não pode deixar de ser citada foi a 

divisão dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, que 

mesmo sendo independentes possuem responsabilidades de controle recíprocos 

entre si.  

No que diz respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes é a 

Constituição Federal de 1988 que realiza esta inclusão de forma convicta e eficaz. 

Pois, os direitos consagrados na Constituição Federal de 1988 foram de extrema 

importância, tanto pelo seu conteúdo, contemplando direitos fundamentais, quanto 

pela sua titularidade, reconhecendo a criança e o adolescente como sujeitos de 

direitos.  

Amplia-se, a partir dela, a responsabilidade sobre a garantia dos direitos de 

crianças e adolescentes, indicando que a família, a sociedade e o Estado, são 

corresponsáveis por garantir os direitos, o pleno desenvolvimento, dignidade, 

segurança e absoluta prioridade para toda a população infanto-juvenil, isso tudo 

preconizado através do art. 227 da Constituição Federal.  

Além de garantir direitos, a Constituição Federal, neste mesmo dispositivo, 

estabelece normas punitivas na forma da Lei sobre o abuso, violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente.  

Com as mudanças trazidas pela nova Carta Política, tornou-se 

imprescindível a elaboração de uma lei capaz de contemplar essa concepção 

inovadora trazida pelo legislador constituinte. Entra em cena o ECA, que trouxe 

consigo uma inédita compreensão a respeito de criança e adolescentes, totalmente 

distinta do Código de Menores por ele revogado.  

Em 13 de julho de 1990, finalmente, proclama-se o ECA, o que foi instituído 

por meio da Lei n.º 8.069/1990, que regulamenta o dispositivo constitucional, 
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elevando as crianças e os adolescentes à condição de sujeitos de direitos, 

preconizado através da doutrina da proteção integral.  

Destaca-se que o ECA, fundamentalmente, nasceu a partir da experiência 

de indignação nacional junto com o apelo de normativas internacionais em favor das 

crianças e adolescentes. Ele trouxe grandes mudanças para a política de 

atendimento às crianças e adolescentes por meio da criação de instrumentos 

jurídicos que viabilizam, ou pretende viabilizar além do atendimento, a garantia dos 

direitos que são assegurados aos sujeitos.   

O ECA criou os Conselhos de Direitos, em âmbito nacional, estadual e 

municipal que passaram a ser o canal de participação e envolvimento conjunto do 

Estado e da Sociedade Civil na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

e os Conselhos Tutelares que atuam no caso de violação dos direitos individuais das 

crianças e adolescentes, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade 

social.  

A criança a partir do momento que passou a ser considerada como um 

sujeito de direitos, conforme preconizou a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança e da Adolescência, fica assegurada em sua proteção integral. A proteção 

integral deveria estar consoante aos direitos humanos de qualquer cidadão. No 

entanto, com relação a crianças e adolescentes isso é tido como indispensável, pois 

é levado em conta as peculiaridades do desenvolvimento da criança e do 

adolescente. Dentre as características da Doutrina da Proteção Integral, está a 

extensão da proteção, a ampliação do atendimento e a garantia da prioridade no 

atendimento da criança e do adolescente. A extensão da proteção é a proteção 

integral, em que todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos 

fundamentais estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa 

extensão é porque amplia os aspectos quantitativos e qualitativos da proteção da 

criança, como por exemplo, a estrutura que uma creche para crianças deve ter, 

oferecendo para elas atendimento médico, dentista, alimentação adequada, etc.  

A partir do momento que a criança e o adolescente foram consideradas 

sujeitos de direito, eles deixam de ser tratados como sujeitos passivos, vindo possuir 

titularidade de direitos da mesma forma que os adultos.  

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 reconheceu um conjunto de 

direitos sociais que são destinados à população brasileira, direitos esses atribuídos 

com absoluta prioridade também às crianças e adolescentes. São estes os direitos 
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fundamentais, que podem ser observados em vários momentos do texto 

constitucional, como, por exemplo, nos capítulos destinados à educação, à saúde, à 

assistência social, entre outros. Destaca-se o artigo 5º, a inviolabilidade do direito à 

vida, a liberdade e a igualdade, bem como o artigo 6º que atribui os direitos sociais 

do brasileiro, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988). 

Ainda com relação à CF/88, de modo específico, os artigos 227 e 288 tratam 

da proteção especial das crianças e adolescentes, enquanto responsabilidade da 

família, do estado e da sociedade como um todo, ou seja, “dos adultos”.  

 
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, p. 151.). 

 

Além do reconhecimento da condição peculiar em que se encontram as 

crianças e adolescentes, como pessoas em desenvolvimento, ao positivar tais 

direitos sociais, o texto constitucional busca a efetivação de uma outra realidade 

social para esta parcela da população.  

Sobre a abrangência do ECA, este se refere às crianças e aos adolescentes 

até 18 anos, no entanto, há exceções. A primeira exceção quanto a aplicação do 

ECA é a do indivíduo que cometeu ato infracional aos 17 anos e aos 18 anos de 

idade é condenado a cumprir medida socioeducativa. Ele poderá cumprir esta 

medida até os 21 anos de idade quando terá a liberação compulsória, conforme 

indicado no parágrafo único do artigo 2º, do ECA, que diz que “nos casos expressos 

em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e 

um anos de idade. Nestes casos em que se utiliza a expressão “jovem adulto”.  

Cumpre destacar, que cada um destes indivíduos em formação (criança ou 

adolescente) recebem tratamentos diferenciados e específicos pelo ECA, em razão 

do nível de consciência e do domínio de seus atos. Assim, o adolescente que 

praticar ato infracional pode ser penalizado com a aplicação de uma medida 

socioeducativa determinada pelo ECA, enquanto que a criança que praticar um ato 

infracional pode receber uma medida de proteção. 
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 O ECA sistematiza, ainda, uma linha de defesa de direitos através da 

instituição de medidas de proteção (artigos 98 a 102), a explicitação do devido 

processo legal para apuração de atos infracionais praticados por adolescentes 

(artigos 103 a 128) e a instituição de um elenco de medidas jurídicas, administrativas 

e judiciais, de proteção desses direitos (artigos 129-130 e 208 a 258).  

Veronese (1998), apud Nunes (2012, p. 24) destaca, 

 

o caráter inovador do ECA na parte referente ao acesso à justiça, que é a 
proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos referentes às 
crianças e adolescentes. É o que garante, ao menos formalmente, o acesso 
à educação e à serviços de saúde, por exemplo, a grande parte da 
população infantil e, também, aos adolescentes privados de liberdade. 

 

A segunda exceção é em caso de adoção, quando o adolescente já está sob 

guarda ou tutela do adotante, caso em que pode ser adotado nos termos do ECA 

mesmo que tenha mais de dezoito anos, ou seja, pode-se propor a ação de adoção 

na Vara da Infância e da Juventude (ou Vara da Família) para os casos de adoção 

de maiores de idade (art. 40 do ECA).   

A terceira e última exceção quanto à aplicação do Estatuto a maiores de 

dezoito anos de idade, é em relação às pessoas que podem praticar crimes e 

infrações administrativas do ECA contra criança e adolescente.  

Nos últimos vinte anos e, particularmente, após a promulgação do ECA, a 

situação normativa nacional avançou. No entanto, a realidade da infância brasileira 

muito tem a avançar, seja do ponto de vista da igualdade das condições e 

oportunidades, seja enquanto o reconhecimento de sua dignidade pelo conjunto da 

sociedade.  

Com o ECA ocorre a ampliação radical do atendimento às crianças e 

adolescentes. Isso porque no Código de Menores somente se indicava necessidade 

de atendimento para aqueles que se encontravam em situação irregular. A Lei 8.069 

destina-se para toda e qualquer criança e adolescente. Instaura-se a lógica do 

atendimento para crianças e adolescentes, garantia de direitos, de forma antecipada 

e preventiva, ou seja, toda criança é titular de políticas públicas de dever do Estado 

oferecer, e não somente aquelas que necessitam deste atendimento por algum 

agravo. Da mesma forma, existe a prioridade para que este atendimento ocorra, 

garantido a partir dos artigos 4º e 6º do Estatuto, a lei garante em absoluta 

prioridade e brevidade os direitos da criança e do adolescente.  
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De acordo com os autores,  

 

o Estatuto da Criança e do Adolescente tem como um de seus objetivos 
máximos suscitar, no seu conjunto de medidas, uma nova postura a ser 
adotada pela família, pela escola, pelas entidades de atendimento, pela 
comunidade e pelo Poder Público, almejando resguardar os direitos da 
criança e do adolescente zelando para que não sejam sequer ameaçados. 
(VERONESE; SILVEIRA, 2011, p. 15).  

 

Esta responsabilidade da família e da comunidade em garantir os direitos 

das crianças aparece, de forma declarativa, na parte geral e, de forma prescritiva, na 

parte especial do ECA quando se normatizam as medidas pertinentes aos pais ou 

responsáveis e os crimes e infrações administrativas.  

Já com relação aos deveres que são do Estado, a Constituição Federal 

dispõe acerca das políticas sociais como instrumentos de garantia dos direitos 

sociais de crianças e adolescentes. No mesmo artigo 227 (BRASIL, 1988), integra a 

responsabilidade da família está o dever do Estado de assegurar, com prioridade 

absoluta, os direitos das crianças e dos adolescentes.  

 

1.4. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O ATENDIMETO DISPENSADO 

PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

As políticas públicas são uma série de medidas regulamentadas em lei que 

visam atender os cidadãos diante das demandas que surgem da expressão da 

questão social.  

Quanto ao atendimento das crianças e adolescentes o Brasil possui uma 

história de violação de direitos e exploração sobre estes sujeitos. Por muito tempo, 

tratados igualmente aos adultos, sem nenhum olhar diferenciado que percebesse 

suas vulnerabilidades, características do próprio período humano de 

desenvolvimento. O ECA de 1990 prevê uma série de direitos básicos aos sujeitos 

sociais de sua abrangência, além de deveres, este estatuto põe toda sociedade 

como corresponsável nas ações de sua efetivação.  

No entanto, mesmo nos dias contemporâneos, passados 27 anos de 

trajetória desta lei, com toda legislação favorável neste aspecto, ainda se está longe 

da efetivação completa de vários elementos do estatuto. Ainda existem muitos 

direitos violados para crianças e adolescentes: ainda persiste a realidade de 
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inúmeras crianças sem estudar, vítimas de violência doméstica, exploração sexual, 

vítimas de trabalho infantil, abandonadas pela família, com fome e negligenciadas 

pelo Estado e a sociedade em geral.  

O trabalho de prevenção da violação de direitos é uma alternativa que vem 

apresentando bons resultados, até mesmo porque existem crianças e adolescentes 

bem informados e orientados para saberem identificar tais situações. Este trabalho 

preventivo direcionado também as famílias tem demonstrado eficácia.  

A assistência social é uma política pública que mantém em suas atribuições 

a proteção social para crianças e adolescentes e neste sentido busca defender os 

direitos e zelar pelo desenvolvimento e pela superação das vulnerabilidades que 

afetam o público infanto-juvenil. Além disso, desenvolve ações de promoção social e 

prevenção a riscos e agravos sociais.  

No perpassar da trajetória da humanidade várias formas de ajuda foram se 

configurando até a definição do perfil contemporâneo da Assistência Social que 

acaba com o processo da ajuda e vem se configurando em uma intervenção 

sistemática do Estado na vida dos sujeitos.  

O histórico da Assistência Social no Brasil é longo e pautado na caridade, 

nas relações clientelistas e na filantropia. Nesse histórico destaca-se a priorização 

do assistencialismo ao invés do direito, onde as ações saem do âmbito do Estado 

sendo referenciadas nas questões morais e na vida privada. 

Durante a República Velha, que compreende o período de 1889 a 1930, o 

Estado desempenhou papel importante como agente de repressão àqueles que não 

se conformavam às regras vigentes.  

As respostas às lutas dos trabalhadores visando à conquista de direitos 

sociais, políticos e civis foram o exercício de uma violência sistemática contra as 

classes populares. Nesse período o atendimento das necessidades dos 

trabalhadores se dava de maneira frágil, incipiente e insatisfatória, ficando sob a 

responsabilidade dos religiosos a realização das ações assistenciais. 

A política social no Brasil tem como base constituinte concepções de 

“cidadania regulada e invertida” na perspectiva da política previdenciária e das 

ações assistenciais respectivamente, configurando-se assim como recurso de 

clientelismo do poder central.  

A Assistência Social era vista de forma secundária, fragmentada, 

desorganizada e instável. Vale destacar que a criação da Legião Brasileira de 
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Assistência (LBA), em 1942, trouxe uma centralidade inicial para este cenário. A 

LBA era uma instituição articuladora da Assistência Social no Brasil, com uma forte 

rede de instituições privadas conveniadas, mas sem perder a marca assistencialista 

e fortemente seletiva. A Assistência Social era basicamente implementada pela rede 

conveniada e de serviços prestados pela LBA. 

Segundo Yazbek (2008) a LBA, voltada para a assistência à maternidade e a 

Infância, é caracterizada por ações paternalistas e de prestação de auxílios 

emergenciais à miséria e interfere junto aos segmentos mais pobres da sociedade, 

mobilizando a sociedade civil e o trabalho feminino. 

 Neste período, marcas da expansão lenta dos direitos, o que se observa e 

como afirma a autora supracitada é que a Assistência Social pública vem se 

estruturando historicamente acoplada ao conjunto de iniciativas benemerentes e 

filantrópicas da sociedade civil. 

 No período entre 1945 e 1964, no cenário nacional, há o crescimento da 

participação de todos os segmentos da sociedade civil, e também do militar, em 

defesa do nacionaldesenvolvimentismo, do desenvolvimento associado ou, ainda, de 

interesses específicos. 

O crescimento dos movimentos sociais, que liderados e conduzidos pelas 

elites progressistas, reivindicavam as “reformas de base”. Isso teve início na década 

de 1960.  

Surgiram massas de trabalhadores da cidade e do campo no cenário político 

brasileiro e a demanda por direitos sociais era considerada legítima pelo governo, e 

um projeto que se contradizia ao primeiro pelo desenvolvimento “pelo alto”, e que se 

associava com o capital monopolista internacional.  

O que trouxe para a economia da época uma crise conjuntural que culminou 

no Golpe Militar de 1964, o contexto em questão foi marcado por uma contradição 

entre a democracia populista e a crise que era sobressaído.  

Assim, formada a ditadura militar, destaca-se o que chamamos de retração 

dos direitos civis e políticos da população que traz como consequências o 

fechamento de diversas instituições da sociedade civil.  

Momento esse que as políticas sociais eram utilizadas de forma funcional a 

legitimar o prepotente regime militar, mas caracterizavam de certa forma para a 

população atendida, uma expansão da cobertura da proteção social na ordem 

vigente. 
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A década de 1960 traz importantes contribuições para o histórico aqui 

representado, pois o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), criado em 

1966, vem unificar todos os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP’s) já 

existentes, e ainda nesta década é criado o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), que, apontado como solução para o problema da estabilidade no 

emprego no país, vem contribuir sobremaneira para a mudança das relações 

trabalhistas do momento em questão. 

Na década de 1970, o Brasil passava por uma forte crise econômica que, 

acrescida à redução das verbas públicas e à decadência do autoritarismo. Isso 

tornou visível a “falência” das políticas públicas do Estado brasileiro. 

Os anos de 1980 foram marcados por inúmeras mobilizações sociais. Foi 

uma década de turbulência para os movimentos sociais, que exigiam direitos sociais, 

trabalhistas, a volta da ordem democrática e de eleições diretas.  

 Até este momento no País a Assistência Social é entendida como um dever 

moral por meio de ações emergenciais, fragmentadas e assumidas por entidades 

religiosas dentre outras. Dessa forma, o clientelismo reafirma no campo da 

Assistência Social a fragilização da ideia do direito enfatizando o favor. 

A década 1980 é um importante marco histórico para Assistência Social, 

visto que com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a Assistência Social 

é instituída enquanto uma política social pública não contributiva, direcionada para 

quem dela necessitar, ou seja, destinada àqueles que não possuem meios 

suficientes de satisfazer suas necessidades.  

As políticas sociais são compreendidas como políticas de fato públicas que 

devem assegurar aos cidadãos as proteções necessárias para que sejam 

alcançadas condições dignas de vida, de acordo com o parâmetro do país. 

Yazbek (2008) aborda a política social enquanto modalidade de intervenção 

do Estado no âmbito do atendimento das necessidades sociais básicas dos 

cidadãos e afirma que a mesma responde a interesses diversos.  

 

A Política Social expressa relações, conflitos e contradições que 
resultam da desigualdade estrutural do capitalismo. Interesses que não são 
neutros ou igualitários e que reproduzem desigual e contraditoriamente 
relações sociais, na medida em que o Estado não pode ser autonomizado 
em relação à sociedade e as políticas sociais são intervenções 
condicionadas pelo contexto histórico em que emergem (YAZBEK, 2008, p. 
82). 
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É importante destacar que, historicamente, as políticas públicas foram 

criadas em um contexto do capital, para atender a pressões das classes 

subalternas, obtendo entendimento entre as classes sociais existentes e que seus 

limites são estabelecidos dentro da ordem capitalista de produção, ou seja, o Estado 

atenderá somente as reivindicações aceitáveis aos limites do capital e para aqueles 

que estão no poder. 

No Brasil, só a partir da Constituição de 1988 que passa a existir a 

concepção de construção de um padrão público universal de proteção social, 

mesmo assim a implementação de direitos sociais passa por um sistema complexo e 

desfavorável. São definidos na Constituição os direitos à educação, saúde, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e 

à Assistência Social. 

Em 1993 foi aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), através 

da Lei 8.742 aprovada em 07 de dezembro daquele ano, a mesma regulamentou e 

materializou os artigos da Constituição Federal em relação à Assistência Social. 

Além disso, a LOAS buscou superar a ideia de benemerência e clientelismo que até 

então caracterizava a Assistência Social brasileira. 

A LOAS definiu os princípios, diretrizes, competências, gestão e o 

financiamento da Política de Assistência Social, revelando grandes avanços, apesar 

de ter sido construída num contexto adverso à consolidação da assistência como 

política pública. Porém, sua implementação ficou disponível para a focalização, 

seletividade e fragmentação, o que foi de encontro aos princípios de universalidade, 

continuidade e sistematicidade das ações. 

A LOAS traz para o campo da Assistência Social algumas inovações ao 

propor a participação da população e o exercício do controle da sociedade na gestão 

e execução das políticas de Assistência Social.  

Como política de Estado a assistência passa a ser um espaço para a defesa 

e atenção dos interesses e necessidades sociais dos segmentos mais empobrecidos 

da sociedade, configurando-se também como estratégia fundamental no combate à 

pobreza, à discriminação e à subalternidade econômica, cultural e política em que 

vive parte significativa da população brasileira. 

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS aprovada na IV 

Conferência Nacional de Assistência Social em 2003 é um exemplo desses avanços. 

É importante salientar também que a PNAS foi fruto tanto de uma intensa 
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mobilização da categoria de Assistentes Sociais, como da necessidade do Estado 

em organizar a Assistência Social no contexto do neoliberalismo. 

Criada com o objetivo de organizar o processo de descentralização da 

Assistência Social entre os três níveis de governo e de promover a defesa e atenção 

dos interesses e necessidades sociais, a PNAS tem como centralidade as ações 

voltadas para as famílias, baseando-se em ações de prevenção, proteção, 

promoção e inserção social.  

Assim, a PNAS objetiva garantir os mínimos sociais que foram estabelecidos 

pela mais recente carta constituinte e fortalecer os princípios amplos, democráticos e 

de direitos contidos na mesma.  

Quando instituída a Política Nacional de Assistência Social, esta segue a 

perspectiva de diminuir as desigualdades sociais ou vulnerabilidades sociais, que se 

manifestam nas expressões apontadas abaixo. 

 

[...] Cidadãos e grupos que se encontram em situações de 
vulnerabilidade e riscos, tais como: família e indivíduos com perda ou 
fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos 
de vida; identidades estigmatizadas em termos éticos, cultural e sexual; 
desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão da pobreza e/ou, 
no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; 
diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupo e 
indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho 
formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência 
que podem representar riscos pessoais e sociais (PNAS, 2004, p. 27). 
 

Para regulamentar a política de assistência social é criado também o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que busca: 

· Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 

básica ou especial para as famílias, indivíduos e grupos que dela 

necessitarem;  

· Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 

específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços sócios assistenciais 

básicos e especiais, em áreas urbanas e rurais;  

· Assegurar que ações no âmbito da Assistência Social tenham 

centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.  

 Para executar tais objetivos a política de Assistência Social foi dividida em 

dois níveis: Proteção Básica e Proteção Social Especial. 
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A implantação da PNAS e do SUAS sob o paradigma da constituição do 

direito socioassistencial incide em questões fundamentais e substantivas para a área 

de gestão do trabalho.  

A assimilação por todos os atores envolvidos com a Política Pública de 

Assistência Social (gestores, servidores públicos, trabalhadores das entidades e 

organizações sem fins lucrativos, conselheiros, entre outros) é ainda um desafio a 

enfrentar.  

 

  



32 
 

2. SERVIÇO SOCIAL, PROFISSÃO QUE ATUA NAS POLÍTICAS SOCIAIS  EM 

DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O capitalismo é um sistema econômico, baseado no lucro, na extração da 

mais valia; tem suas origens na Baixa Idade Média, quando os senhores feudais 

passaram a arrendar as terras e remunerar os trabalhadores por meio de salários. 

Essas mudanças vieram junto com o surgimento da classe de comerciantes e 

artesãos nas vilas, que foram denominadas burgos, daí a origem da palavra 

burguesia. 

Em decorrência do avanço capitalista e as consequências advindas desse 

modelo econômico, na segunda metade do século XIX, surgiu a primeira escola de 

Serviço Social, em Amsterdã, na Holanda.  

O Modelo econômico presente atualmente no Brasil e na grande maioria dos 

países é formado pelo modo de produção, denominado “Capitalismo”. “Capitalismo é 

um sistema econômico baseado na supremacia do capital sobre o trabalho. Quer 

dizer, defere a última instância das decisões que controlam o processo produtivo aos 

proprietários do capital” (FREITAS, 2017).  

De acordo com esse ponto de vista: O Capitalismo é um sistema econômico e 

social que sucedeu o mercantilismo e que se baseia na propriedade privada dos 

meios de produção e de troca, caracteriza – se pelo emprego de trabalhadores 

assalariados, juridicamente livres, que vendem a sua força de trabalho aos 

proprietários dos meios de produção, denominados empresários, que os contratam 

para produzir bens e serviços a serem destinados ao mercado a fim de obter lucro. 

 

[...]. Essa grande sacada dos capitalistas consiste no cálculo do 
salário do trabalhador em função de suas necessidades básicas, porém o 
tempo trabalhado por ele excede a esse valor, tendo assim um trabalho que 
se incorpora na mercadoria. Esse valor, a mais-valia é responsável pelo 
processo de acumulação do capital. Nas explicações de Marx, temos o 
seguinte: Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresenta-
se-nos como produtivo aquele trabalho que se realizava num produto, mais 
concretamente numa mercadoria. (MARX, 2004, p. 64). 

 

Desse modo, compreende-se que o produto específico do modo de 

produção capitalista é a mais-valia gerada pelo trabalho produtivo, isto é, excedente 

do trabalho em que o trabalhador não recebe o equivalente. 
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E esse processo de absorção de trabalho não pago é o objetivo maior do 

capitalismo, pois é o eixo que corrobora para a acumulação do capital. Neste 

sentido, “[...] o trabalho assalariado constitui uma condição necessária para a 

formação do capital e se mantém como premissa necessária e permanente da 

produção capitalista”. (MARX, 2004, p. 73). 

O capitalismo tem seu início na Europa e suas características aparecem 

desde a idade média (do século XI ao XV) com a transferência do centro da vida 

econômica social e política dos feudos para a cidade. Iniciou-se com a manufatura, 

cujos prenúncios ocorreram nos países da Europa (Inglaterra, França, Alemanha, 

Itália, Portugal) foram os pioneiros desse modelo econômico, que se desenvolveu 

principalmente com a Revolução Industrial. Duas características que foram muito 

importantes a invenção da máquina e seu uso no processo produtivo e a utilização 

do vapor como força motriz. 

No Brasil, o aprofundamento do capitalismo ocorre principalmente a partir da 

década de 1930, com o Governo de Getúlio Vargas que estava implantando a 

industrialização no País, retirando manchas do passado brasileiro que representava 

pobreza e atrasos de um País que ainda sobrevivia do setor agrícola. A população 

urbana havia se tornado numerosa, consequência em parte do êxodo rural, que 

obrigou muitas pessoas a abandonar o campo rumo à cidade pela carência de 

emprego resultante da desestruturação da agricultura.  

As populações rurais foram atraídas pela falsa ilusão de melhores condições 

de vida nas cidades, como bons empregos nas indústrias e serviços, salários mais 

altos, melhor acesso a saúde e educação, as periferias se incharam, a pobreza se 

instalou, assim aumentam e despontam as expressões da questão social. 

Nessa conjuntura surge às origens do serviço social, que são encontradas 

na sociedade urbana industrial brasileira, nos anos 1930 do século XX. O 

desenvolvimento do capitalismo é marcado por conflitos de classe, pelo crescimento 

numérico e qualitativo da classe operária urbana e pelas lutas sociais 

desencadeadas contra a exploração do trabalho e pela defesa dos direitos de 

cidadania.  

As condições favoráveis à profissionalização do Serviço Social foram criadas 

a partir da crescente intervenção do Estado nos processos de regularização e 

reprodução social, por meio das políticas públicas. 

 Foi o contexto de enfrentamento da questão social pelo estado e 
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empresariado, com o apoio da Igreja Católica, que conduziu a institucionalização e 

legitimação do Serviço Social profissional. O serviço social foi solicitado para 

acalmar confrontos entre capital x trabalho- empregado (proletariado), e patrão 

(empresário). 

Com sua origem na Europa, considerada o berço do capitalismo, a profissão 

de Serviço Social tem sua primeira escola criada em Amsterdã na Holanda por volta 

da segunda metade do século XIX. 

Segundo Martinelli (1989, p. 57), 

 

a origem do Serviço Social como profissão tem a marca profunda do 
capitalismo e do conjunto de variáveis que a ele estão subjacentes – 
alienação, contradição, antagonismo -, pois foi nesse vasto caudal que ele 
foi engendrado e desenvolvido.  

 

A Revolução Industrial impulsionou o capitalismo, por isso pode-se dizer que 

estes dois fenômenos estão diretamente ligados, no entanto, é a partir também 

deste momento em que o capitalismo se desenvolve largamente por ocasião da 

revolução industrial que surgem grandes problemas sociais, vindo à tona o conflito 

entre capitalistas e proletários. 

 

A revolução industrial concretizou esse modo de transformação do 
modo de produção capitalista. Ao aumentar fortemente as despesas de 
instalação, ao encarecer os instrumentos de trabalho, ela finaliza a 
transformação da propriedade dos meios de produção em monopólio de 
uma classe social: a dos proprietários de capitais. Ao permitir obter lucros 
consideráveis pelo emprego de técnicas mais modernas - ao fazer da 
inovação tecnológica um motor de mudança constante da produção - a 
revolução industrial faz refluir a maior parte dos capitais do comércio para a 
produção. Ao baixar consideravelmente os custos de produção das 
mercadorias, ela rebenta com todas as particularidades (nacionais, 
climatéricas, tradicionais) das necessidades e dos produtos ao criar um 
mercado mundial, à conquista do qual o capital se lança com insaciáveis 
apetites de lucro. Ao estoirar com todas as antigas limitações da produção, 
ela cria as condições de uma concorrência que é um chicote para o capital: 
ele deve aumentar seus lucros a fim de acumular cada vez mais capitais 
(MENDEL, 1981, p. 121).  

 

Porém, as condições de trabalho nas indústrias eram precárias, crianças e 

mulheres eram as mais exploradas, tinham longas jornadas de trabalho sem 

descanso semanal, os salários eram baixos e além de tudo eram castigados por 

seus patrões. 

Esse problema só se agravou com o êxodo rural, quando as pessoas 

abandonaram o campo e vieram para as cidades em busca de uma melhor condição 
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de vida. Esse fator fez com que acontecesse um inchaço populacional, as periferias 

começam a surgir, a pobreza aumentava desordenadamente, as desigualdades 

sociais eram cada vez mais visíveis, o caos estava implantado.  

 

Situações de baixa renda somam-se perversamente, a 
necessidades básicas insatisfeitas: condições precárias de saúde e 
nutrição, situações de baixa escolarização, moradias inadequadas, 
precárias, ilegais, localizadas em locais insalubres, estigmatizados. Além 
dessas dimensões, temos frequentemente vinculado a elas um conjunto de 
situações familiares que envolvem violação de direitos, como trabalho 
infantil, violência doméstica e abuso sexual, entre outras (CARNEIRO, p. 
67). 

 

Nesse momento as expressões da questão social se inflamam na Europa e 

os operários reclamam por condições mais humanas de trabalho, saúde, moradia, 

alimentação entre outras necessidades. A questão social é fruto da sociedade 

capitalista exploratória, e em sua definição fica claro este confronto.  

 

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

 

A questão social no Brasil acirra-se quando Vargas assume o poder, na 

década de 1930, com seu ideal nacional/desenvolvimentista as indústrias crescem 

rapidamente e por isso os problemas sociais que afetaram a Europa se alastram 

aqui. 

Netto (2001, p. 79) acrescenta que, 

 

emergindo como profissão a partir do background acumulado na 
organização da filantropia própria à sociedade burguesa, o Serviço Social 
desborda o acervo das suas protoformas ao se desenvolver como um 
produto típico da divisão social (e técnica) do trabalho da ordem 
monopólica. Originalmente parametrado e dinamizado pelo pensamento 
conservador, adequou-se ao tratamento dos problemas sociais quer 
tomados nas suas refrações individualizadas (donde a funcionalidade da 
psicologização das relações sociais), quer tomados como sequelas 
inevitáveis do ‘progresso’ (donde a funcionalidade da perspectiva ‘pública’ 
da intervenção - e desenvolveu-se se legitimando precisamente como 
interveniente prático-empírico e organizador simbólico no âmbito das 
políticas sociais). 
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As primeiras iniciativas que a profissão organiza se vinculam diretamente 

com as doutrinas da igreja católica. Netto (1982, p.65) ainda diz que, a constituição 

da profissão seria a resultante de um processo cumulativo, cujo ponto de arranque 

estaria na “organização” da filantropia e cuja culminação se localizaria na gradual 

incorporação, pelas atividades filantrópicas já “organizadas”.  

No Brasil o serviço social surge na década de1930, quando o país passa a 

ser presidido por Getúlio Vargas, momento esse em que a industrialização tem um 

disparo de crescimento. 

 

O surgimento do Serviço Social no Brasil remonta os primeiros 
anos da década de 1930, como fruto da iniciativa particular de vários 
setores da burguesia, fortemente respaldados pela Igreja Católica, e tendo 
como referencial o Serviço Social europeu. Evidentemente não pode ser 
entendido como uma simples transposição de modelos ou mera importação 
de ideias, pois suas origens estão relacionadas com o complexo quadro 
histórico- conjuntural que caracterizava o país naquele momento 
(MARTINELLI, 1989, p. 108). 

 

As primeiras iniciativas da profissão na época se deram por grupos leigos da 

igreja Católica e também pelas damas da caridade (moças ricas), que prestavam 

essa ajuda de uma forma caritativa. Dessa maneira o estado conseguiria dar uma 

resposta à sociedade e amenizar a questão social que se acentuava. 

Mas com o passar dos anos foi notando-se que se fazia necessário a 

qualificação desses profissionais e em 1936 surge a primeira escola de serviço 

social na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo e em 1937 na PUC do Rio 

de Janeiro com as concepções francesas e belgas, inspiradas pela ação católica e 

pela ação social. 

Durante a história, o serviço social passou por diversos aspectos, mas 

sempre seguiu o preceito da classe dominante, trabalhando apenas o indivíduo, seu 

comportamento com a seguinte metodologia: estudo, diagnóstico e tratamento, 

nessa concepção quem estava desajustado era ele e não a sociedade em que vivia. 

Na década de 1960, quando há uma grande ênfase nos trabalhos 

comunitários na área rural, com influências da OEA (Organização dos Estados 

Americanos), o serviço social começa a se questionar a respeito de quem a 

profissão serviu até o momento e em meio a esses questionamentos iniciam o 

processo de erosão do Serviço Social Tradicional Conservador. 
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Mas em 1964 o governo sofre um golpe pelos militares e instala-se no país 

uma Ditadura, onde ocorre o cerceamento de direitos civis e políticos. O movimento 

de reconceituação do serviço social sofre um influxo. 

 O marco do movimento de reconceituação foi o I Seminário Latino- 

Americano de Serviço Social, realizado em maio de 1965, em Porto Alegre, com a 

presença de 415 participantes do Brasil, Argentina e Uruguai, que pretendiam criar 

uma teoria do Serviço Social Latino Americano. 

Este movimento foi impulsionado pela “Geração 65”. Todo esse processo 

deflagrado inaugura um processo de renovação que passa por três direções, sendo 

elas: 

Direção modernizadora: A Perspectiva Modernizadora é a primeira 

perspectiva do processo de renovação do Serviço Social no Brasil. Essa perspectiva 

teve como marco principal adequar o Serviço Social às demandas abarcadas pelo 

processo sociopolítico oriundos do golpe militar. 

Netto (2005, p.154) ressalta, 

 

 [...] 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 a ser operacionalizado 
no marco de estratégias de desenvolvimento capitalista, às exigências 
postas pelos processos sócio-políticos emergentes no pós-64. 

 

Direção de reatualização do conservadorismo: A segunda perspectiva 

trazida por Netto (2005) é a reatualização do conservadorismo que se manifesta no 

interior da complexa dialética de ruptura e continuidade com o passado profissional, 

sem prejuízo dos elementos renovadores que apresenta. Neste sentido, 

 

entende-se que no processo de Reatualização do Conservadorismo, busca-
se aperfeiçoar as antigas práticas profissionais de acordo com as novas 
exigências do perfil profissional, ou seja, busca-se mantê-las num viés mais 
crítico que pudesse apresentar argumentos plausíveis para adentrar a nova 
prática profissional. Essa perspectiva “supunha reatualizar o 
conservadorismo, embutindo-o numa ‘nova proposta’, ‘aberta’ e ‘em 
construção´” (NETTO, 2005, p.203). 

 

Direção de intenção de ruptura: A terceira perspectiva é a intenção de 

ruptura, esta almejava romper totalmente com o Serviço Social tradicional, propunha 

uma quebra quer com seus procedimentos metodológicos, ideológicos e teóricos, 

com o seu conservadorismo, a tradição positivista. Esta perspectiva recorre 



38 
 

principalmente ao pensamento marxista, que era tida de forma progressiva na 

sociedade.  

 

A perspectiva de intenção de ruptura deveria construir-se sobre 
bases quase que inteiramente novas; esta era uma decorrência do seu 
projeto de romper substantivamente com o tradicionalismo e suas 
implicações teórico - metodológicas e prático-profissionais” ou seja, dar uma 
nova face ao Serviço Social, “passando-se a questionar sua vinculação 
histórica com os interesses do bloco no poder (NETTO, 2005, p. 250). 

 

 

2.1. O ASSISTENTE SOCIAL EM UM DE SEUS LOCUS DE ATUAÇÃO: AS 

POLÍTICAS SOCIAIS 

 

As políticas sociais surgiram como forma de amenização e até mesmo de 

enfrentamento, da situação de precariedade de direitos humanos, existentes em 

governos autoritários, tem como objetivo desenvolver ações que proporcionam a 

garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão de forma equânime e 

justa. 

O Assistente social assume o papel de executor de políticas sociais e as 

políticas sociais são compreendidas como reparadoras das sequelas advindas da 

questão  social, ou seja são ações governamentais desenvolvidas em conjunto por 

meio de programas que proporcionam a garantia de direitos e condições dignas de 

vida ao cidadão de forma equânime e justa e tem como objetivo  assegurar a 

população o exercício de direito de cidadania: educação, saúde, trabalho, 

assistência social, previdência social,  justiça, entre outras. 

As políticas sociais que surgem para atender as necessidades dos 

brasileiros tiveram influência, ao longo de sua história, em modelos internacionais.  

Vale ressaltar que aqui no Brasil o Welfare State (Estado de Bem estar 

Social) não foi implantado, essas medidas sociais se aplicaram apenas na Europa, 

em países que haviam sido devastados pela segunda Guerra Mundial. 

 

É pelo Estado Bem-Estar que o Estado garante ao cidadão a 
oportunidade de acesso gratuito a certos serviços e a prestação de 
benefícios mínimos para todos. Nos Estados Unidos, esses benefícios 
dependem de critérios rigorosos de pobreza e os serviços de saúde não são 
estatizados, havendo serviços de saúde para os velhos e pobres. O “acesso 
geral” à educação, à saúde e à justiça existente na Europa decorre de 
direitos estabelecidos numa vasta legislação que se justifica em nome da 
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cidadania. O cidadão é um sujeito de direitos sociais que tem igualdade de 
tratamento perante as políticas sociais existentes (FALEIROS, 1991, p. 20). 

 

Essas medidas de proteção social criadas pelo Estado, desde o início do 

século XX, serviam como uma forma de acalmar as expressões da questão social na 

sociedade e durante muito tempo essa ajuda resumiu-se em uma mescla entre 

saúde e assistência para as pessoas sem vínculos trabalhistas. 

Segundo Faleiros (1986), no Brasil, no pós- 64, vários programas ou 

benefícios foram elaborados como “pacotes” pelos tecnocratas, como o Programa 

de Integração Social (PIS), a previdência rural denominada Funrural, os Centros 

Sociais Urbanos (CSUS) o Instituto Nacional de Alimentação (INAM). 

Ainda de acordo com Faleiros (1991, p. 8),  

 

as políticas sociais ora são vistas como mecanismos de manutenção da 
força de trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos 
do bloco no poder ou bloco governante, ora como doação das elites 
dominantes, ora como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou 
dos direitos do cidadão. 

 

Nos anos de 1980 no Brasil ocorrem fortes movimentos sociais que foram 

responsáveis por muitos avanços na legislação brasileira, no que se refere a direitos 

sociais. Segundo Piana (2009, p. 39) “a Constituição Federal, promulgada em 1988, 

chamada Constituição Cidadã, pauta-se em parâmetros de equidade e direitos 

sociais universais”.  

A Constituição Federal consolidou conquistas, ampliou os direitos nos 

campos da Educação, da Saúde, da Assistência, da Previdência Social, do 

Trabalho, do Lazer, da Maternidade, da Infância, da Segurança, definindo 

especificamente direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, da associação 

profissional e sindical, de greve, da participação de trabalhadores e empregadores 

em colegiados dos órgãos públicos, da atuação de representante dos trabalhadores 

no entendimento direto com empregadores.  

Essa foi a primeira vez que a política social teve maior acolhimento em uma 

constituição no País.  

No entanto, Piana (2009, p. 39) diz, 

 

entretanto, duas décadas depois se pode afirmar que nunca houve tantos 
desrespeitos à sociedade brasileira, como hoje, por meio de violações, 
fraudes e corrupções explícitas do Estado, da classe hegemônica, dos 
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representantes do poder e do povo, na legislação vigente, nos repasses dos 
recursos financeiros, nas relações de trabalho, com um mercado altamente 
seletivo e excludente e outros. 

 

Foram criadas leis complementares a partir da formulação da CF de 1988, 

sendo elas: Lei n. 8.069 de 1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei n. 

8742 de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social.  

 

Cabem aos sujeitos sociais a construção e a transformação das 
relações sociais. São diversos os segmentos presentes nesta luta, 
especialmente os profissionais, assistentes sociais, que têm o compromisso 
de mediar às relações entre Estado, trabalhadores e Capital e gerir as 
políticas sociais. Neste início de milênio, o cenário colocado pelo 
capitalismo em seu modelo neoliberal, coloca para o Brasil questões 
agravantes como alto índice de desempenho, aumento da concentração de 
renda/riqueza, empobrecimento e miserabilidade da população (PIANA, 
2009, p.40-1). 

 

Na atualidade as políticas de seguridade social são formadas por um tripé: 

· Assistência social: para quem dela necessitar (art. 2012 da CF); 

· Previdência social: contributiva (arts. 203 a 294 da CF); 

· Saúde: universal (arts. 196 a 200 da CF). 

Diante disso, Piana (2009) afirma que, assim, as políticas sociais devem ser 

defendidas como instrumento estratégico das classes subalternas na garantia de 

condições sociais de vida aos trabalhadores para sua emancipação humana e a luta 

organizada para a conquista da emancipação política.  

Com isso, a busca da ampliação dos direitos e das políticas sociais é 

essencial, porque envolve milhões de brasileiros espoliados em qualidade de vida, 

dignidade humana, condições de trabalho. O profissional assistente social é 

chamado, então, a atuar nas expressões da questão social, formulando, 

implementando e viabilizando direitos sociais, por meio das políticas sociais. 

Neste sentido, a concepção que ilumina e norteia a ação do profissional de 

Serviço Social junto à criança e adolescente, está fundamentada sempre na busca 

pela transformação da realidade social onde o sujeito como um ser humano cidadão 

de direitos, e responsável pela construção da sua própria história.  

Assim sendo, o Serviço Social prima pela execução da política pública de 

atenção integral à Criança e ao adolescente, em consonância com o ECA e 

participando da rede de proteção que integra a criança e ao adolescente, buscando 

sempre a garantia e prioridade absoluta no atendimento aos direitos dos usuários   
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2.2. CODIGO DE ÉTICA E PROJETO ÉTICO POLITICO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 O serviço social, como já vimos, é uma profissão de caráter interventivo que 

está inserida na divisão social e técnica do trabalho e que tem como objeto de sua 

atuação profissional as expressões da “questão social”. 

Segundo o site do CRESS, é uma das poucas profissões que possui um 

projeto profissional coletivo e hegemônico, denominado projeto ético-político, que foi 

construído pela categoria a partir das décadas de 1970 e 1980 e que expressa o 

compromisso da categoria com a construção de uma nova ordem societária, mais 

justa, democrática e garantidora de direitos universais. Tal projeto tem seus 

contornos claramente expressos na Lei 8662/93, no Código de Ética Profissional de 

1993 e nas Diretrizes Curriculares. 

Um projeto nada mais é do que um conjunto de ideações ordenadas, 

concepções, valores, objetivos, metas, metodologia, elaboradas para se atingir 

algum objetivo. No caso do serviço social é esse projeto societário que norteia o 

assistente social para o enfrentamento das estratégias do Estado que perpassam o 

cotidiano profissional. 

No caso do serviço social esse projeto é ético, porque compõe de princípios 

valorativos, político porque não é neutro, se posiciona em favor da equidade e da 

justiça social e hegemônico porque tem direção e consenso da maioria dos 

profissionais.  

Além do que já foi citado, o projeto ético político dessa profissão pode se 

materializar através do conhecimento produzido, em algumas práticas profissionais, 

nas legislações e na qualificação da “questão social”. 

Entendemos por ética, um conjunto de regras e preceitos de ordem 

valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. 

O Código de Ética do serviço social mais recente é o de 1993, onde passa a 

ter um caráter político, levando em consideração princípios como liberdade, 

cidadania, equidade, justiça social entre outros. 

 

A ética profissional expressa posicionamento da categoria, seu 
compromisso político, suas escolhas e a forma que se apresenta sua 
identidade profissional. É sabido, no entanto, que a categoria profissional 
dos Assistentes Sociais, é formada por diferentes indivíduos, em que no 
momento do vínculo institucional estão em constante processo de formação. 
Portanto, os conflitos éticos existem no seio da categoria, tornando 
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indispensável uma reflexão filosófica e política para a consciência crítica do 
exercício Profissional (BARROCO, 2007, p. 68). 

 

Segundo o site do CRESS, 

 

o Código de Ética Profissional representa a dimensão ética da profissão, 
tendo caráter normativo e jurídico. Ele delineia parâmetros para o exercício 
profissional, define direitos e deveres dos assistentes sociais, buscando a 
legitimação social da profissão e a garantia da qualidade dos serviços 
prestados. Ele expressa a renovação e o amadurecimento teórico-político 
do Serviço Social e evidencia em seus princípios fundamentais, o 
compromisso ético-político assumido pela categoria. 

 

O Código de Ética é o que vai nortear, que irá direcionar todo o fazer 

profissional, sendo ele firmado em 11 princípios fundamentais que direcionam a 

prática do assistente social. São princípios do Código de Ética:  

· Reconhecimento da liberdade como valor ético central; 

· Defesa intransigente dos direitos humanos; 

· Ampliação e consolidação da cidadania; 

· A defesa do aprofundamento da democracia; 

· Posicionamento a favor da equidade e justiça social; 

· Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito; 

· Garantia do pluralismo; 

· Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária – sem dominação/exploração de classe, etnia e gênero -; 

· Articulação com os movimentos de outras categorias; 

· Compromisso com a qualidade dos serviços prestados; 

· Exercício do Serviço Social sem ser discriminado.  

Acrescenta-se que o exercício profissional realizado sob essas dimensões 

amplia a discussão sobre a intervenção profissional, enfatizando a questão do 

compromisso e da competência, além de salientar a preocupação com o 

desenvolvimento teórico do Serviço Social.   
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3. INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA PRÁTICA DE ESTÁGIO: DESCRIÇÃO E 

ANÁLISE DA PRÁTICA DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO ACEIAS, 

MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC 

 

As instituições são formadas para atender as necessidades sociais. Servem 

também de instrumento de regulação e controle das relações sociais e das 

atividades dos membros da sociedade em que estão inseridas.  

Para isso, dispõem de um poder normativo e coercitivo aceito pela maioria 

da população dessa sociedade. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

Instituições sociais são organizações da sociedade civil organizada, de 

interesse social, que refletem experiências quantitativas e qualitativas dos processos 

socioeconômicos. Segundo Cristiano Bodart, a “Instituição Social” é uma forma de 

organização da sociedade. Como exemplo, podemos citar a família, o Estado, a 

Escola, as ONGs e as instituições com denominação religiosa. 

O mesmo autor diz que a instituição social é uma estrutura social 

elativamente permanente e marcada por padrões de comportamentos delimitados 

por normas e valores específicos, sendo marcada por finalidades próprias, além de 

uma estrutura unificada. 

Desde que o capitalismo se instalou no mundo, as disparidades sociais que 

já existiam, passaram a se agravar cada vez mais. Segundo Eunice Ribeiro Durham, 

a população pobre está em toda a parte nas grandes cidades. Habita cortiços e 

casas de cômodos, apropria-se das zonas deterioradas e subsiste como enclaves 

nos interstícios dos bairros mais ricos. Mas há um lugar onde se concentra, um 

espaço que lhe é próprio e onde se constitui a expressão mais clara de seu modo de 

vida. É a chamada periferia. A "periferia" é formada pelos bairros mais distantes, 

mais pobres e com menos acesso a transporte e serviços públicos.  

Durham ainda ressalta que, 

 

a criação desse sistema de moradia popular teve consequências 
imprevistas e nem sempre funcionais do ponto de vista da necessidade de 
reprodução da força de trabalho para o capital. A maior parte dessas 
consequências prende-se a dois fenômenos inter-relacionados: a 
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segregação e a imobilização relativas da população. A propriedade, mesmo 
ilusória, do terreno e o imenso esforço para a construção da casa 
constituem penosos investimentos a longo prazo - a população se fixa 
assim de modo relativamente permanente no local, presa a um projeto 
interminável. Por outro lado, como tende a ser semelhante o nível de 
rendimentos dos que compram os terrenos, cria-se uma uniformidade 
relativa da população, segregada pela distância e pela dificuldade do 
transporte do resto da cidade (DURHAN, 1973). 

 

Ao falar de periferias sociais, logo relacionamos com exclusão social. Mas o 

que seria realmente essa exclusão social? Segundo o site Conteúdo Escola, 

exclusão social, 

 

pode designar desigualdade social, miséria, injustiça, exploração social e 
econômica, marginalização social, entre outras significações. De modo 
amplo, exclusão social pode ser encarada como um processo sócio 
histórico caracterizado pelo recalcamento de grupos sociais ou pessoas, em 
todas as instâncias da vida social, com profundo impacto na pessoa 
humana, em sua individualidade. Tecnicamente falando, pessoas ou grupos 
sociais sempre são, de uma maneira ou outra, excluídos de ambientes, 
situações ou instâncias. Exclusão é "estar fora", à margem, sem 
possibilidade de participação, seja na vida social como um todo, seja em 
algum de seus aspectos2. 

 

As desigualdades sociais, infelizmente, sempre irão existir enquanto 

perdurar o sistema capitalista de produção. Neste realidade é que está inserido o 

Serviço Social, e cabe ao profissional do Serviço Social, juntamente com as leis, 

proporcionar aos cidadãos condições mais dignas de vida, instruindo-os e 

garantindo-lhes aquilo que lhes é de direito. As instituições sociais ocupam papel de 

maior relevância nesse processo, pois se posicionam também na defesa dos direitos 

sociais.  

 

3.2. A INSTITUIÇÃO SOCIAL ACEIAS 

 

Nasceu da necessidade de um reordenamento jurídico da Comissão 

Municipal de Assistência ao Menor (COMAM) entidade que desenvolve as ações em 

Caçador, desde 1971, quando foi criada com o objetivo de atender meninos de rua e 

o encaminhá-los ao mercado de trabalho.  

                                            
2 Disponível em http://www.conteudoescola.com.br/artigos/28/95-exclusao-social-que-bicho-e-esse-i, 
acesso em 10 de março de 2017. 
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Ao longo desses 44 anos, a Instituição trabalhou e expandiu suas ações 

desenvolvendo a política pública junto à criança e ao adolescente de Caçador, em 

diversos programas abrangendo as idades de 0 a 18 anos.  

A mesma COMAM, a partir de 1991, sofreu uma adequação ao ECA, que 

gerou a necessidade de adequação estatutária. Sendo assim a antiga COMAM 

passou a chamar-se Comissão Municipal de Assistência à Infância e Adolescência 

(COMAI).  

Em consenso com a Diretoria, o Conselho Administrativo e Fiscal, estes 

optam em transformar a COMAI  em uma “Associação” com o intuito de continuar 

esse reordenamento jurídico, buscando maior agilidade e articulação com o poder 

público e fortalecendo-se à medida que se concretiza o nascimento de mais uma 

organização não governamental, ampliando a malha do Terceiro Setor, tão 

divulgada pelo Conselho do Programa Comunidade Solidária na década de 1990.  

A ACEIAS nasce em 2001, com um patrimônio que compreende uma sede 

administrativa, um terreno, oito bases físicas, onde atendemos crianças de 0 à 6 

anos, denominadas de Centro de Educação Infantil (CEI) e dois espaços físicos 

onde funcionam Projetos Sociais de adolescentes e toda a estrutura de pessoas e 

de convênios que permitem o atendimento de 800 (oitocentas) crianças / 

adolescentes, nos diversos programas que buscam garantir seus direitos e deveres. 

 Mas é em 2002 que a ACEIAS se concretiza quando seu principal 

mantenedor, a Prefeitura Municipal, firma convênio para repasse de subvenção 

social e inicia a contabilidade que registra sua vida financeira. 

Atualmente a ACEIAS possui por missão: Garantir os direitos da criança e 

adolescente em situação de vulnerabilidade pessoal e social, através da execução 

de programas de atendimento, conforme preconiza as leis vigentes em parceria com 

o poder público e a sociedade civil.  

E pauta-se na seguinte visão: ser referência regional na prestação de 

serviços de educação infantil e nos serviços socioassistenciais de proteção social 

básica com o desenvolvimento de serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos para crianças e adolescentes, proteção social especial de alta 

complexidade com programas de semiliberdade, acolhimento institucional e família 

acolhedora. 

Os programas desenvolvidos pela Instituição ACEIAS, nesta data, referem-

se à: 
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Ø Programa de Atenção à Educação Infantil: 

- Centros de Educação Infantil: (creches) corresponde à berçário, maternal e 

pré-escola apresentando oito espaços físicos, atendendo crianças de 0 à 6 anos, 

posteriormente em 2013 passou a atender de 0 a 4 anos, elucidando uma linha 

filosófica que agrega enquanto objetivo de proporcionar à criança descobrir as 

possibilidades de dar forma ao mundo de acordo com suas impressões, passando 

não só a evocar e registrar fatos na memória, mas recriá-los. 

Ø Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente: 

- Os Centros de Convivência através do Projeto “Convivência Familiar e 

Comunitária” visa fortalecer a função protetiva da família e mediante a vivência 

cotidiana das oficinas socioeducativas, buscamos trabalhar as potencialidades e 

habilidades mediante a apropriação de informações e conhecimentos para 

intervenção na realidade, prevenindo assim situações de violação dos direitos, a 

ruptura de vínculos e um consequentemente acolhimento institucional. Portanto, o 

Projeto normatiza-se pela Proteção Social Básica, assim promovendo o acesso aos 

demais serviços setoriais.  

“A convivência familiar e comunitária é fundamental para o desenvolvimento 

físico, psicológico e social dos indivíduos e proporciona as condições necessárias 

para a construção de sua identidade” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA TERRA DOS 

HOMENS, 2002). 

Ø Programas de Alta Complexidade: 

– Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar: O Projeto atende crianças 

e adolescentes encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude e Conselho 

Tutelar, da Comarca de Caçador que se encontram em situação de risco pessoal e 

social ou em processo de adoção. Têm por objetivo garantir os direitos da criança e 

ou adolescente, previsto no art. 4º do ECA, oferecendo proteção, moradia provisória, 

saúde, alimentação e escolaridade, num clima familiar, proporcionando aos 

abrigados a oportunidade de convivência familiar e comunitária. Entendendo o 

Abrigo segundo o Parágrafo Único do Art. 101 – “A abrigo é medida provisória e 
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excepcional, utilizável como forma de transição para colocação em família substituta, 

não implicando privação de liberdade”. 

- Serviço de Famílias Acolhedoras: Família Acolhedora é um serviço que 

organiza o acolhimento, em residência de famílias acolhedoras cadastradas, de 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio da medida protetiva 

(ECA, art.101). A família provisória é outra forma, que não o Acolhimento 

Institucional, para a proteção de crianças e adolescentes, quando se faz necessário 

o seu afastamento temporário do convívio familiar de origem. 

 

3.2.1. Organização administrativa 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO: 

· Prefeitura Municipal de Caçador 

· Associação Médica de Caçador 

· Associação dos Odontólogos de caçador 

· Associação Comercial e Industrial de Caçador 

· Associação dos Assistentes Sociais de Caçador 

· Sesi / CAT/Caçador 

· OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Caçador 

· CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

· CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 

· UNC – Universidade do Contestado – Campus de Caçador 

· GEREI – Gerência Regional de Educação de Caçador 

· União das Associações de Moradores de Caçador 

· SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Caçador 

 

CONSELHO FISCAL: 

· Representante do Conselho Regional dos Contabilistas 
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· Representante da OAB – Subseção de Caçador 

· Representante do Conselho Regional de Administração / SC 

 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL: 

· Conselho Administrativo 

· Conselho Fiscal 

· Diretoria 

· Coordenação Executiva 

· Assistente Administrativo Contador 

· Programa de Educação Programa de Infantil de Proteção Social Alta 

Complexidade Básica 

· (Centros de Ed. Infantil) (Projeto Convivência Familiar e Comunitária) 

(Acolhimento Institucional Famílias Acolhedoras). 

 

3.2.2. Objetivos da entidade 

 

A ACEIAS enquanto entidade de atendimento apresenta enquanto objetivo a 

proteção social as crianças, adolescentes e suas respectivas famílias em situação 

de vulnerabilidade social, compondo a rede de serviços socioassistenciais do 

município de Caçador, mediante a operacionalização de programas de proteção 

social básica e proteção social de alta complexidade, consolidando o Sistema Único 

de Assistência Social. 
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3.2.2.1. Objetivos específicos da entidade 

 

· Desenvolver a proteção social básica, através do Projeto de Convivência 

Familiar e Comunitária para crianças de 04 à 11 anos, assegurando a 

prevenção de situações de risco e desenvolvendo as potencialidades, 

garantindo a promoção da cidadania. 

· Garantir os direitos sociais da criança e do adolescente, substanciada pelas 

prerrogativas da prioridade absoluta. 

· Assegurar as crianças e aos adolescentes o direito à convivência familiar e 

comunitária, evitando que as que as fragilidades de vínculos e as 

vulnerabilidades da família ou responsáveis acabem por levar a ruptura desse 

vínculo tão importante para o pleno desenvolvimento. 

· Operacionalizar o serviço de apoio sociofamiliar, acerca de seus direitos no 

âmbito de exercê-los, rompendo com os paradigmas da exclusão social. 

· Atender crianças e adolescentes cujos direitos foram violados e com ruptura 

dos vínculos familiares e comunitários no Serviço de Acolhimento 

Institucional, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

 

3.2.3. Infraestrutura 

 

As ações da ACEIAS são desenvolvidas com a seguinte infraestrutura: 

· Sede Administrativa: Prédio próprio, com 400 m2, situado á rua João R. Rigo, 

296. Com 3 pavimentos, oferece: com garagem, deposito, recepção, cozinha, 3 

banheiros. 

· Na Sede Administrativa, funciona o Serviço de Acolhimento Familiar – 

Modalidade Famílias Acolhedoras. Utilizam duas salas para Assistente Social e 

Psicóloga, mais a sala de reuniões para capacitação e acompanhamento das 

famílias acolhedoras. 

· Casa Lar – Menino Deus – Acolhimento Institucional – com 135 m2 (sala, 

cozinha, 2 banheiros, 04 quartos, 1 sala de estudos, lavanderia e deposito e área de 
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lazer. (Parque infantil e casa de bonecas.) Localizado a rua Julia Gioppo, s/n – 

Bairro Gioppo. 

· Centro Convivência Portal do Futuro, prédio próprio de dois pavimentos com 

600 m2, localizado na Rua Lauro Marins – CENTRO – dispõe de 5 banheiros, salão 

de dança, 3 salas de oficinas, refeitório, laboratório de informática, cozinha, 

secretaria, quadra de esportes. 

· Anexo a esse projeto temos 2 lojas alugadas, que auxiliam na manutenção 

dos projetos, aproveitando o histórico de comércio da rua José Boiteux onde está 

localizado a rua de fundos do projeto. 

· Centro de Convivência Educar é Tudo, espaço cedido pela Empresa Viposa 

mediante uma gestão compartilhada e abordada com a Instituição ACEIAS, 

localizada no Bairro Berger, na Rua Hugo Torres Cruz - 161, com 3 salas, 1 

biblioteca, 1 escritório e 1 banheiro. 

 

3.3. SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 

 

O Serviço Social está inserido na essência da instituição, estruturado e 

mantendo todas as atividades da mesma, uma vez que esta caracterize-se pela 

atenção integral a Política Pública de atenção à criança e ao adolescente de 0 a 18 

anos, tendo como norteador desta política o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

a Constituição Federal. 

E sua proposta de intervenção é a execução da Política Pública de atenção 

integral a criança e ao adolescente em consonância com o ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, garantindo assim a efetivação da rede de proteção 

integral a criança e o adolescente. Os instrumentos técnicos operativos que se 

utilizam nas intervenções realizadas junto aos usuários da instituição, os 

metodológicos, que são os recursos disponibilizados pela própria profissão sendo a 

abordagem individual, abordagem grupal, visitas domiciliares, parecer social, estudo 

social, relatórios, reuniões de equipe. 

Onde os trabalhos são norteados com referências teóricas, entre eles o 

ECA. A metodologia  é prática desenvolvida nesta instituição pelo Serviço Social, e 

está inserida desde administração até a coordenação e assessoria de Projetos 
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Sociais, específicos para crianças e adolescentes bem como acompanhamento às 

respectivas famílias, treinamento e assessoria aos instrutores e voluntários.               

Na prática social, os projetos desenvolvidos com as crianças e adolescentes, 

em situação de risco, com medidas de proteção, têm como objetivo desencadear 

ações socioeducativas proporcionando os aspectos de evolução do ser humano, 

defesa e garantia de seus direitos. Desta forma o Assistente Social, torna se 

fundamental buscar a realização de tal objetivo.  

Usando os instrumentos próprios do Serviço Social, que são entrevista, 

abordagem individualizada, abordagem grupal, reuniões, visitas domiciliares, 

encaminhamentos em geral e recursos oferecidos pela  comunidade, nas quais são 

inseridas as experiências e vivências trazidas pelo sujeito social, ações e projetos, 

que visam nortear  as atividades e práticas sociais ACEIAS.  

Concebido como instrumento político normativo que registrará as propostas, 

planejamentos serviços e projetos de enfrentamento das questões sociais, ações se 

referem à criança e ao adolescente, respondendo aos fins primordiais da 

associação.  

Inscritos, no artigo 3° do Estatuto da ACEIAS, Associação Caçadorense de 

Educação Infantil e Assistência Social, os projetos específicos visam desenvolver a 

proposta pedagógica de jornada ampliada, tendo como objetivo a realização de um 

trabalho de grupo levando a criança e o adolescente a uma ação sócio educativa, 

estimulando a permanência na escola, atendendo crianças e adolescentes com 

idades de oito a dezesseis anos de ambos os sexos. Com objetivos enquanto 

entidade de atendimento, apresenta a proteção social as crianças e aos 

adolescentes e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social.  

Mediante a operacionalização de programa de proteção social básica e 

proteção social de alta complexidade, consolidando o sistema Único de Assistência 

Social, desencadeia  o trabalho ao desenvolver através da rede de proteção e 

garantia de direitos, visando a busca da resolução das expressões da questão 

social, nas limitações institucionais. As dificuldades maiores quanto a participação 

dos usuários da instituição reportam a dificuldade  em estrutura básica das  famílias, 

questões financeiras, moradia etc. Como também superar as dificuldades 

encontradas, como por exemplo, o vício do álcool.  

O Assistente Social encaminha e media a participação do usuário dentro da 

instituição, no intuito de resgatar ativa e efetiva participação das famílias, onde o 
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trabalho consiste em sistematizar abordagens individuais e coletivas, com o 

adolescente e sua família, com diálogo e troca de experiências, oferecendo assim ao 

usuário o que é de melhor a ofertar, tomando sempre cuidados necessários para o 

estudo social para o juizado.  

Com as principais demandas apresentadas pelo usuário, se faz necessário no 

trabalho com as crianças e os adolescentes a efetivação das políticas públicas 

especificas, atendendo-os e fazendo o atendimento da melhor qualidade e de forma 

sistemática, que venha garantir suas necessidades emergenciais. 

 

 3.4. OBJETIVOS DO PROJETO CONEXÃO VIDA, LÓCUS DO ESTÁGIO EM 

SERVIÇO SOCIAL  

 

O Centro de Convivência Conexão Vida desenvolve suas ações 

socioeducativas na territorialidade do Bairro Martello, situado no território de 

abrangência do CRAS Martello, estendendo a participação aos grupos sociais de 

crianças e adolescentes das demais localidades. 

São objetivos do projeto Conexão Vida:  

 

· Fortalecer a função protetiva da família, assim prevenindo a ruptura de 

vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo as potencialidades e habilidades 

dos usuários. 

· Assegurar às crianças e adolescentes o direito à convivência familiar, 

evitando que dificuldades econômicas, pessoais e sociais dos pais ou responsáveis 

pela criança ou adolescente acabem por levar a ruptura desse vínculo. 

· Desenvolver a capacidade de intervenção de interpretação, autonomia, a 

criatividade, a percepção, a expressão oral e corporal, manifestações culturais, 

artísticas e esportivas habilitando-os as diversas dinâmicas sociais. 

· Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida. 

· Prevenir ruptura de vínculos de vínculos familiares e comunitários, 

possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas. 

· Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto 

de direitos. 
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· Contribuir para a formação social das crianças e dos adolescentes e a 

ampliação do seu universo cultural e social transformando a própria imagem 

marcada pelas desigualdades sociais em suas múltiplas facetas.    

 

 

4. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE ESTÁGIO CURRICULAR EM SERVIÇO 

SOCIAL, DESENVOLVIDO NO PROJETO CONEXÃO VIDA, INSTITUIÇÃO 

ACEIAS, CAÇADOR – SC 

 

O estágio supervisionado curricular de intervenção, da quinta fase do curso 

de Serviço Social da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) foi 

realizado na ACEIAS, instituição sem fins lucrativos que atende diversos projetos, 

dentre eles o projeto conexão vida, localizado no bairro Martello, que foi o  lócus 

específico de realização do estágio que ora passamos a relatar.  

O público alvo desta prática de estágio foram crianças e adolescentes em 

situação de risco e vulnerabilidade social, residentes no Bairro Martello. O período a 

que se refere a esta pratica aqui descrita corresponde ao segundo semestre de 

2016. 

 

4.1. PROJETO DE ESTÁGIO  

 
Identificação 
 
Acadêmica: Franciele Vanessa Rodrigues 

Curso: Serviço Social 

Fase: 5ª  

Nome da Instituição: Aceias 

Endereço: Rua João Remilio Rigo, 296 – Bairro Gioppo 

Responsável: Doutor Neoberto Geraldo Balelestrin 

Supervisor de Campo: Any Danielli Wolf, CRESS: 3337   

Período: agosto, setembro, outubro e novembro de 2016 

Total de horas de estágio: 120 horas 

 



54 
 

 
Local de estágio 
 
 

O estágio supervisionado curricular de intervenção da quinta fase do curso 

de Serviço Social da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) foi 

realizado na ACEIAS, instituição sem fins lucrativos e que atende diversos projetos.  

 

4.2. JUSTIFICATIVA E PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA 

 

A ACEIAS é uma instituição sem fins lucrativos e que atende diversos 

projetos. Enquanto entidade de atendimento tem por objetivo a proteção social as 

crianças, adolescentes e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade 

social, compondo a rede de serviços socioassistenciais do município de Caçador, 

mediante a operacionalização de programas de proteção social básica e proteção 

social de alta complexidade, consolidando o Sistema Único de Assistência Social.  

A instituição ACEIAS percebe a criança e adolescente como sujeito de 

direito e busca a proteção destes sujeitos, defendendo estes direitos na sociedade 

caçadorense. A instituição enxerga a assistência social como uma política pública de 

direitos aos cidadãos e no que tange especificamente esta área, busca desenvolver 

ações através de programas e projetos. Neste sentido, o ordenamento jurídico da 

instituição busca cumprir o que está referenciado na Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 227, e também referenciado nos artigos 3º e 4º da Lei 8.069/1990, o 

ECA, quanto a garantia do direito da criança e adolescente de conviver em sua 

comunidade, com sua família, desenvolvendo ações de prevenção ao rompimento 

dos vínculos familiares e comunitários, assim sendo, oferece os projetos sociais, 

dentre os quais o Projeto Conexão Vida ofertado no bairro Martello, Caçador – SC.  

Quanto ao Serviço Social, ele está inserido na essência da Instituição 

ACEIAS, estruturando e mantendo todas as atividades da mesma, uma vez que está 

caracteriza-se pela atenção integral a Política Pública de atenção à criança e aos 

adolescentes de 0 a 18 anos, tendo como norteador desta política o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. E tem como proposta de 

interventiva à execução da Política Pública de atenção integral a criança / 

adolescente em consonância com o ECA, garantindo assim a efetivação da rede de 

proteção integral à criança e adolescente.    
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O estágio curricular do curso de serviço social é de suma importância para a 

formação acadêmica, pois é ele que vai oportunizar o desenvolvimento da 

capacidade para o trabalho profissional, assim como propiciar a reflexão sobre a 

realidade social a qual está inserido. O estágio, conforme Iamamoto (2007, p. 290), 

é entendido como o “processo de qualificação e treinamento teórico-metodológico, 

técnico-operativo e ético-político do aluno”. Neste sentido, existem três segmentos 

que atrelados, dão vida a esse processo: o docente supervisor de ensino, o 

profissional de serviço social supervisor de campo e o estagiário. É no momento da 

vivência do estágio que o acadêmico se apropria da profissão e ao se apropriar da 

mesma vai absorver o papel e postura do profissional que o acompanha, 

acarretando assim, a construção de sua identidade profissional.  

 

4.3. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

4.3.1. Objetivo geral do estágio 

 

Analisar o Serviço Social através da intervenção, possibilitando ações 

socioeducativas voltadas para crianças e adolescentes  visando atitudes 

responsáveis  diante da vida. Exercendo cidadania, destacando  assim suas  

habilidades e responsabilidades 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

· Caracterizar a realidade institucional, tendo presente a sua estrutura e 

funcionamento da instituição e a sua relação com as políticas sociais setoriais e por 

segmento; 

· Caracterizar o espaço sócio – ocupacional do Assistente Social, localizando – 

o e descrevendo – o; 

· Elencar referencial teórico que dê sustentação ao processo de intervenção do 

estágio; 

· Construir pautas de intervenção coerente com as necessidades dos sujeitos 

sociais participantes no processo de estágio; 
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· Buscar coerência da ação cotidiana com os subsídios teóricos elencados no 

processo de intervenção.  

 

4.4. REFERENCIAL TEÓRICO QUE EMBASA A PRÁTICA DO ESTÁGIO 

 

4.4.1. Serviço Social e a Questão Social 

 

O capitalismo é o sistema econômico existente no Brasil, baseado no lucro, 

se fundamenta na propriedade privada, na extração da mais valia. ”Capitalismo é um 

sistema econômico baseado na supremacia do capital sobre o trabalho. Quer dizer, 

defere a última instância das decisões que controlam o processo produtivo aos 

proprietários do capital” (BRUM, 2012, p.30). 

No final da Idade Média (1500), tem início o capitalismo mercantil, com as 

navegações a exploração e colonização de novas terras, esses eventos trouxeram 

uma monetarização da sociedade. 

Foi no século XVIII, que aconteceu a Revolução Industrial, principalmente na 

Inglaterra. Essa revolução consistiu basicamente na invenção de máquinas e na 

substituição de pessoas por elas em setores da fabricação dos bens de consumo 

duráveis.  

 Nas cidades, houve um grande deslocamento das pessoas do campo em 

busca de trabalho na cidade para terem melhores condições de vida. Essa   tentativa 

ocasionou o crescimento das periferias, que cresciam de uma forma desordenada, 

sem infraestrutura ou saneamento básico. A pobreza avançava, as desigualdades 

entre ricos e pobres aumentavam seriamente. 

 No Brasil, o aprofundamento do capitalismo ocorre principalmente a partir 

da Década de 1930, com o Governo de Getúlio Vargas, que é considerado um 

divisor de águas na história brasileira, devido a várias alterações que o então 

presidente fez no país, tanto na área social, quanto econômica. Nesse período se 

inicia a ideologia “Nacional Desenvolvimentista” com uma densa expansão urbano-

industrial conciliada com a modernização da produção agrícola.  Essa ideologia 

passa a ser usada após a crise de 1929, com a intenção de ampliar a produção 

interna industrial e infraestrutura do país, pois ocorre uma grande dificuldade de 

importação de produtos manufaturados.  



57 
 

Nessa mesma época ocorre um intenso processo de urbanização, devido ao 

êxodo rural, caracterizado pela migração das áreas rurais para as áreas urbanas. As 

populações rurais foram atraídas pela falsa ilusão de melhores condições de vida 

nas cidades, como bons empregos nas indústrias e serviços, salários mais altos, 

melhor acesso à saúde e educação. Esse processo ocorre principalmente pela 

concentração de terras nas mãos de poucos, exploração da mão de obra, poucas 

oportunidades de trabalho para jovens. 

Situações de baixa renda somam-se perversamente, as necessidades 

básicas insatisfeitas: condições precárias de saúde e nutrição, situações de baixa 

escolarização, moradias inadequadas, precárias, ilegais, localizadas em locais 

insalubres, estigmatizados.  

Além dessas dimensões, temos frequentemente vinculado a elas um conjunto 

de situações familiares que envolvem violação de direitos, como trabalho infantil, 

violência doméstica e abuso sexual, entre outras.  

A questão social e suas expressões surgem a partir da revolução industrial, 

porém com o advento do neoliberalismo em meados de 1970, o capitalismo se 

fortificou e ocorre o acirramento da pobreza.  

As expressões da questão social emergiam na sociedade europeia e soavam 

as vozes do povo operário e dos desempregados por melhores condições de 

trabalho, melhores salários, mais empregos, moradia, alimento entre outras 

necessidades da classe subalterna. 

 

O principal conceito de questão social é o conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade. A questão social surgiu no 
século XIX, na Europa, e iniciou para exigir a formulação de políticas sociais 
em benefício da classe operária, que estavam em pobreza crescente. O 
processo de urbanização e industrialização, deu origem ao empobrecimento 
da classe operária, e acabou por conscientiza-los das condições em que 
trabalhavam, onde a questão social acabou atingindo contornos 
problemáticos, em especial para a sociedade burguesa, que recorreu à 
implementação de políticas sociais3.  
 

Em decorrência do avanço capitalista e as consequências advindas desse 

modelo econômico, na segunda metade do século XIX, surgiu a primeira escola de 

Serviço Social, em Amsterdã, na Holanda.  

                                            
3 Disponível em www.significados.com.br, acesso em 20/11/2017. 
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No Brasil, a questão social passa a ter relevância a partir dos anos de 1930, 

quando Getúlio Vargas inicia o processo de industrialização e consequências 

semelhantes a inglesa passaram a acontecer aqui. 

A questão social e suas expressões necessitavam de um profissional que 

viesse a acalmar o clamor das ruas. 

Segundo Netto (1992, p.13), 

 

o surgimento do Serviço Social como profissão, está vinculado à 
emergência da “questão social”, esta é conceituada por Netto como o 
conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que reclamados pela 
classe operária no curso da consolidação do capitalismo; portanto a 
“questão social” está atrelada aos conflitos da relação capital/trabalho. 

 

No Brasil é em 1930, com a industrialização que surge e o serviço social, 

atrelado a Igreja católica e as damas de caridade. Como grande parte da população 

sofria com um cenário de desigualdade e pobreza, a classe burguesa se via na 

obrigação de fazer “caridade”. O Estado por sua vez precisava dar uma resposta a 

esse grande grupo da sociedade, quanto as suas necessidades emergenciais, então 

Estado, burguesia e igreja se tornam aliados nesse intento. 

 

A Igreja em sua preocupação com a “questão social” se prontifica 
em compartilhar da ação do Estado no que concerne às famílias através de 
sua ação doutrinaria e organizadora, com o objetivo de “livrar o operariado 
das influências da vanguarda socialista do movimento operário e 
harmonizar as classes em conflitos a partir do comunitarismo cristão” 
(IAMAMOTO, 2004, p. 19). 

 

Com o passar dos anos, houve a necessidade de profissionalizar essas 

ações, de modo que em 1936 é criado na cidade de São Paulo, o primeiro curso de 

Serviço Social do Brasil, na Pontifícia Universidade Católica, sob influência europeia. 

No decorrer da história do Brasil o Serviço Social apresentou diversas 

aparências, concordando na maioria das vezes com as leis definidas pela ideologia 

governante, mostrando dessa forma o modelo capitalista da sociedade.     

Fundamentou principalmente no serviço social de caso, onde somente o 

indivíduo “desajustado” ao sistema era trabalhado de modo excluído da sociedade. 

A exclusão social pode ser definida como uma combinação de falta de meios 

econômicos, de isolamento social e de acesso limitado aos direitos sociais e civis, 

trata-se de um conceito relativo dentro de qualquer sociedade particular e representa 

uma acumulação progressiva de fatores sociais e econômicos ao longo do tempo.  
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Os fatores que podem contribuir para a exclusão social são os problemas 

laborais os padrões de educação e de vida, a saúde, a nacionalidade, a 

dependência, a desigualdade sexual e a violência, ou seja, as problemáticas da 

questão social. 

 A exclusão social é um conceito multidimensional e exprime-se em 

diferentes níveis (ambiental, cultural, econômico, político e social). 

Em 1965, inicia-se o movimento de reconceituação do Serviço Social, (a 

sociedade brasileira, um ano antes sofrera um golpe militar, portanto a censura e a 

opressão amedrontavam as opiniões divergentes a ideologia militar) visando 

reformular as práticas paliativas, o parecer acrítico, tradicional e conservador. Abriu-

se o debate, a reflexão e a crítica acerca do fazer profissional. 

O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais - CBAS em 1979 foi o auge 

para um novo direcionamento do Serviço Social, a partir daí se comprometendo com 

a classe trabalhadora, com ideais democráticos e a ampliação de direitos. 

Inicia-se o processo de ruptura com o conservadorismo na década de 1980, 

o que contribuiu para isso foi a revisão dos currículos de formação e do código de 

ética profissional, (estes influenciados pelos pensamentos de Gramsci e Marx) o que 

alavancou uma nova maneira de pensar e fazer o serviço social. 

No período pré-democracia, início dos anos de 1980, assume-se o debate 

sobre a ética no serviço social, o Código de Ética é aprovado em 1986 e assume-se 

o compromisso com a classe trabalhadora. 

 

O que se denominou projeto ético- politico, construído a partir da 
virada dos anos de 1980 e aprofundamento nas décadas seguintes, 
vinculou-se fortemente com uma capacidade de pensar a realidade a partir 
do método crítico dialético, em que toma o fundamento econômico da 
questão social como ponto de partida para a realização das diversas 
análises sobre a realidade social (SILVA, 2010). 

           

Inicia-se no Brasil, a reforma do Estado e o advento do neoliberalismo. Em 

1988, é promulgada a Constituição Cidadã, a qual garantia uma série de direitos ao 

cidadão brasileiro e com ela elencou-se uma série de políticas públicas para efetivar 

esses direitos. 

Nos anos de 1990, o Brasil saía de um período recente da ditadura militar, 

este marcado pela censura, opressão e total domínio do Estado sobre a economia, a 

política, os meios de comunicação e a sociedade em geral.  
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O período pós-ditadura ofereceu a população as altas taxas inflacionárias, 

um total desmonte da economia, bem como o acirramento das expressões da 

questão social. Concomitantemente no mundo, o avanço neoliberal alçava-se por 

todas nações tidas como “terceiro mundo” e despontava como saída para uma nova 

organização do Estado no Brasil. 

O neoliberalismo previa uma série de medidas, principalmente o “Estado 

mínimo”, que consistia na mínima intervenção estatal na economia, privatizações, 

terceirização, abertura financeira, exaltação do mercado, livre iniciativa. 

A direita neoliberal, por sua vez, que criticara desde os anos 1930 o 

crescimento do Estado, mas não tinha audiência, ganhou adeptos, e assumiu uma 

atitude triunfante. Entendeu que estas reformas orientadas para o mercado, que 

apoiou e ajudou a formular, trariam automaticamente o desenvolvimento de volta, 

desde que estivessem firmemente direcionadas para o objetivo do Estado mínimo e 

do pleno controle da economia pelo mercado. Em decorrência era necessário 

privatizar, liberalizar, desregular, flexibilizar os mercados de trabalho, mas fazê-lo de 

forma radical, já que para o neoliberal o Estado deve limitar-se a garantir a 

propriedade e os contratos, devendo, portanto, desvencilhar-se de todas as suas 

funções de intervenção no plano econômico e social (PEREIRA, 1998 p.14). 

As políticas sociais surgem para atender as necessidades dos brasileiros, 

teve influência, ao longo de sua história, nos modelos internacionais. De acordo com 

Pereira (2002, p. 124) “diferente, pois, das políticas sociais dos países Capitalistas 

avançados, que nasceram livres da dependência econômica e do domínio 

colonialista, o sistema de bem-estar brasileiro sempre expressou as limitações 

decorrentes dessas injunções”.  

As políticas sociais são um conjunto de medidas propostas pelo Estado com 

vistas a acalmar os desejos da população, frente às expressões da questão social. 

Por um período de 80 anos, desde o início do século XX, as políticas sociais no 

Brasil, resumiram-se a um plano de seguro social atrelado a ele atenção à saúde e 

assistência à população sem vínculos trabalhistas. Somente com a Constituição de 

1988 é que as políticas públicas no Brasil terão maior atenção, e valores importantes 

como a universalização, à equidade, constituirão num marco para as expressões da 

questão social. 
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Partindo dos direitos sociais estabelecidos na Constituição, as políticas 

públicas passam a ser elaboradas, seu processo de construção é muito dinâmico e 

está em curso até os tempos de hoje. 

Para o Banco Mundial (uma das agências de cooperação para a reforma do 

Estado), na época, era necessário racionalizar os investimentos na área social 

diminuindo o papel do Estado e incentivando ações privadas, entendia que os 

gastos nessa área eram mais quantitativos do que qualitativos, não atendendo as 

necessidades dos pobres.  

Segundo ainda o Banco Mundial as políticas públicas têm que assegurar que 

o crescimento seja compartilhado por todos, tendo o governo especial atenção aos 

setores sociais, contribuindo dessa forma para a diminuição da pobreza e 

desigualdade. Previa também a inclusão de setores privados atuando nas políticas, 

espaço antes somente do setor público. 

Após a criação das primeiras escolas de Serviço Social, que o governo cria, 

aos poucos, instituições que vão assumir a assistência social e legalizar a existência 

da profissão no Brasil, ocorrendo a institucionalização do Serviço Social. 

Será essas instituições a porta de entrada para a empregabilidade dos 

assistentes sociais, que deixam de trabalhar através de caridade promovida pela 

igreja Católica e passam a ser empregados pelas instituições públicas e privadas. 

O estado através do capitalismo, na gênese do Serviço Social criou medidas 

de proteção para amenizar as desigualdades sociais criando medidas de proteção 

social, ou seja, instituições (SESI, SENAI, SESC).  

Por instituições entende-se medidas que ajudem a controlar o 

funcionamento da sociedade, mostram-se interesse social, uma vez que refletem 

experiências quantitativas e qualitativas dos processos socioeconômicos. 

Organizadas sob o escopo de regras e normas, visam à ordenação das interações 

entre os indivíduos e entre estes e suas respectivas formas organizacionais.  

Com outras palavras, a instituição social tem seu papel fundamental no 

processo de socialização, ou seja, tem como objetivo fazer um indivíduo tornar-se 

membro da sociedade.   

As instituições são responsáveis pela organização das interações sociais, 

analisando sua evolução e desenvolvendo métodos que as associem o ambiente 

favorável à alocação racional de recursos que aperfeiçoem a satisfação de suas 

necessidades. 
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O Assistente social assume o papel de executor de políticas sociais e as 

políticas sociais são compreendidas como reparadoras das complicações advindas 

da questão social, ou seja, são ações governamentais desenvolvidas em conjunto 

por meio de programas que proporcionam a garantia de direitos e condições dignas 

de vida ao cidadão o exercício de direito de cidadania: Educação, saúde, trabalho, 

assistência social, previdência social, justiça. 

Segundo o código de ética são atribuições privativas do Assistente Social, 

de acordo com o artigo 5º da Lei nº 8.662 de 07 de Junho de 1993, que dispõe sobre 

a profissão de Assistente Social e dá outras providências. 

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. 
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4.4.1.1. Projeto Ético Politico do Serviço Social  

 

O projeto ético – político do serviço social tem o início de sua elaboração 

entre os anos de 1970 e 1980, no processo de redemocratização da sociedade 

brasileira e no movimento de reconceituação do serviço social, com a ruptura com o 

conservadorismo em 1990 acontece um amadurecimento do projeto. 

No serviço social o projeto é ético por que se compõe de princípios 

valorativos, político por que não é neutro, posiciona-se em favor da equidade e da 

justiça social, e homogêneo por que tem direção e consenso dos profissionais.  

Para Netto o projeto ético político se destaca 

bem claro e explícito quanto aos seus compromissos.  

 

Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor 
ético central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de 
escolher entre alternativas concretas; daí um compromisso com a 
autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 
Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto societário 
que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou 
exploração de classe, etnia e gênero (NETTO, 1999 p. 104-5). 

 

Um projeto significa uma direção, um objetivo, um ideal, no caso do Serviço 

Social, é um projeto societário, um ideal para a sociedade que a profissão o quer 

alcançar, concretizá-la. Constituem-se em projetos macroscópicos, para o conjunto 

da sociedade.    

Estrutura básica do projeto ético político: 

· Reconhecimento da liberdade como valor central; 

· Compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos 

indivíduos sociais; 

· Vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova 

ordem social. 

Dimensão política: se posiciona m favor da equidade e da justiça social, na 

perspectiva da universalização; a ampliação e consolidação da cidadania. Este 

projeto se reclama radicalmente democrático – socialização da participação política 

e socialização da riqueza socialmente produzida. 

Do ponto de vista profissional: o projeto implica o compromisso com a 

competência, cuja base é o aprimoramento profissional – preocupação com a (auto) 

formação permanente e uma constante postura investigativa. 
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Usuários: o projeto prioriza uma nova relação sistemática com os usuários 

dos serviços oferecidos – compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população, a publicização dos recursos institucionais e sobretudo, abrir as decisões 

institucionais à participação dos usuários. 

Articulação com os segmentos de outras categorias profissionais que 

partilhem de propostas similares e com os movimentos que se solidarizam com a 

luta geral dos trabalhadores. 

Componentes que materializam o projeto ético politico: 

Dimensão da produção de conhecimento no interior do Serviço Social: é a 

esfera da sistematização das modalidades práticas da profissão, onde se 

apresentam os processos reflexivos do fazer profissional. 

Dimensão político-organizativo da profissão: fóruns de deliberação e as 

entidades representativas (conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e as demais 

associações político-profissionais, movimento estudantil representado pelo conjunto 

dos CA’s e DA’s e pela ENESSO). É aqui que são tecidos os traços gerais do 

projeto, quando são reafirmados (ou não) determinados compromissos e princípios. 

Dimensão jurídico-política da profissão: aparato político-jurídico estritamente 

profissional (Código de Ética Profissional e a Lei de Regulamentação da Profissão – 

Lei 8.662/93 e as novas Diretrizes Curriculares do MEC; aparato jurídico-político de 

caráter mais abrangente (conjunto das leis advindas do capítulo da Ordem Social da 

Constituição Federal de 1988). 

 

4.5. INTRUMENTAIS TÉCNICO – OPERATIVOS ULTILIZADOS NO ESTÁGIO 

 

Instrumentais técnico-operativos são um conjunto de técnicas operativas que 

respaldam a atuação da profissão para vivenciar a prática profissional. Para a 

vivência do processo de estágio serão utilizados os seguintes Instrumentais técnico-

operativos. 

A utilização dos instrumentais no cotidiano da prática profissional é um fator 

preponderante para o assistente social. Como todos os profissionais têm seus 

instrumentos de trabalho, e sendo o assistente social um trabalhador inserido na 

divisão social e técnica do trabalho, necessita de bases teóricas, metodológicas, 

técnicas e ético-políticas necessárias para o seu exercício profissional. Os 

instrumentais técnico-operativos são como um “conjunto articulado de instrumentos 
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e técnicas que permitem a operacionalização da ação profissional” (MARTINELLI, 

1994, p. 137). 

 

Entrevista: É uma conversa entre duas ou mais pessoas com o objetivo de 

compreender, identificar ou constatar uma situação determinada.  

A entrevista é um instrumento de trabalho do assistente social, e através dela é 

possível produzir confrontos de conhecimentos e objetivos a serem alcançados. É 

na entrevista que uma ou mais pessoas podem estabelecer uma relação 

profissional, quanto quem entrevista e o que é entrevistado saem transformados 

através do intercâmbio de informações (LEWGOY, 2007).   

 

Visita Domiciliar: É uma prática profissional, pode ser de atendimento ou 

investigativo, realizado por um ou mais profissionais, onde esse deve se deslocar 

até o meio social ou familiar do indivíduo. A visita domiciliar como prática de 

intervenção reúne três principais técnicas: 

· Dialogo: entre visitador e visitado, também chamado de entrevista, 

normalmente é guiado por uma finalidade específica, ou semiestruturada, baseados 

em um planejamento preliminar.  

· Observação: deve ser uma prática constante, pois o profissional deve estar 

atento aos detalhes dos fatos e relatos ao longo da visita.  

· Relato: tem grande importância por revelar como as pessoas dão sentido às 

suas vidas dentro dos limites e da liberdade que lhe são concedidos.  

Segundo AMARO (2003),  

 

Visita Domiciliar é uma prática profissional, investigativa ou de atendimento, 
realizada por um ou mais profissionais, junto aos indivíduos em seu próprio 
meio social ou familiar, a autora também nos revela que a entrevista possui 
pelo menos três técnicas embutidas como: a observação, a entrevista e a 
história ou relato oral.   

 

Observação: Consiste na ação de perceber, tomar conhecimento de um fato ou 

conhecimento que ajude a explicar a compreensão da realidade objeto do trabalho 

e, como tal, encontrar os caminhos necessários aos objetivos a serem alcançados. 
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Abordagem: Atendimentos com os usuários que necessitem deste 

acompanhamento; Tem como objetivo; conhecer o indivíduo, sua família os tipos de 

relações que estabelecem com parentes, amigos, vizinhos, trabalho e instituições; 

criar estratégias de intervenção a partir da realidade apresentada. 

 

Levantamento Sócio- Econômico: Serve para avaliar sócio economicamente um 

usuário ou família, é utilizado em programas sociais, empresas ou plantões sociais. 

 

Análise de Conjuntura: Análise de conjuntura é uma leitura crítica da realidade, é 

ter uma ação intencional. Analisar a conjuntura exige penetrar na história, buscando 

compreender, tão profundamente quanto possível, fatos, situações, representações 

e tendências que permita a construção de uma visão abrangente e crítica da 

realidade.  

 

Encaminhamento: É um procedimento de articulação da necessidade do usuário 

com a oferta de serviços oferecidos, sendo que os encaminhamentos devem ser 

sempre formais, seja para a rede sócio assistencial, seja para outras políticas. 

Quando necessário, deve ser procedido de contato com o serviço de destino para 

contribuir com a efetivação do encaminhamento e sucedido de contato para o 

retorno da informação.    

 

Reunião: É o encontro de um agrupamento de pessoas em um determinado local, 

para tratar de alguns assuntos ou com propósitos recreativos.  

 

DOCUMENTAÇÃO 

· Plano de estágio: tem como finalidade organizar as atividades a serem 

desenvolvidas no âmbito sócio ocupacional; 

· Diário de campo: registrar/anotar os dados recolhidos susceptíveis de serem 

interpretados. Neste sentido, o diário de campo é uma ferramenta que permite 

sistematizar as experiências para posteriormente analisar os resultados; 

· Relatórios: documento de registro de informações, observações, pesquisas, 

investigações, fatos, e que varia de acordo com o assunto e as finalidades. 
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4.6. CRONOGRAMA 

 

Mês da intervenção 

 

Dias Horário 

Agosto 

 

Terças, quartas e sextas- 

feiras 

13:30 às 17:30 

Setembro Terças, quartas e sextas- 

feiras 

13:30 às 17:30 

Outubro Terças, quartas e sextas- 

feiras 

13:30 às 17:30 

 

 

4.7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PRÁTICA DE ESTÁGIO 

 

O público alvo, do Estágio de Intervenção foram as crianças e adolescentes 

que frequentam o Centro de Convivência Portal do Futuro, e suas respectivas 

famílias em situação de vulnerabilidade social.  

ECA define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito, sendo-

lhes garantida a proteção integral. Conforme o artigo 4º,  

 

é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à 
convivência familiar e comunitária (ESTATUTO DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE p. 9).  

 

Os usuários participantes do Centro de Convivência Portal do Futuro 

correspondem a crianças e adolescentes de 04 á 11 anos, buscando mediante a 

aplicabilidade da Proteção Social Básica intervir no contexto das vulnerabilidades, 

prevenir riscos e trabalhar as situações de fragilização de vínculos familiares e 

sociais que possam estar expostas. 

O meu estágio supervisionado do Curso de Serviço Social, realizou- se duas 

vezes por semana sendo nos seguintes dias, terça-feira das 13:30 ás 17:30. 

É através do estágio que aprendemos e construímos as mediações 

necessárias para articular os fundamentos da formação profissional, ás exigências 
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da prática identificadas através de reflexões sobre as demandas profissionais.  

O estágio é essencial pra a formação acadêmico profissional e que 

precisamos caminhar sempre juntos, com a consciência de que nesta caminhada o 

maior propósito sempre é o reconhecimento e a valorização da profissão de 

Assistente Social. 

 

4.7.1. Relato técnico (1) 

 

Local: Centro de Convivência Conexão Vida;  

Data: 12 / 08 /16  

Horário: 13: 30 ás 17: 30;  

Duração: 4 horas;  

Objetivo: ensaiar música para o dia dos pais, e identificar a importância da 

figura paterna  

Participantes: Estagiaria, Assistente Social e 19 crianças e adolescentes; 

Estagiaria: Franciele;  

Pauta: conversa, leitura da letra da música, importância do pai  

Instrumental técnico utilizado: Abordagem de grupo, observação.  

Relato técnico da Intervenção: Iniciamos a abordagem de grupo refletindo 

sobre a importância do pai no contexto familiar.  

Após efetuamos a leitura da música “11 vidas” do cantor Lucas Lucco, sendo 

que mensagem contida na letra refere-se sobre carinho e admiração ao pai. O 

ensaio da música ocorreu de uma forma participativa, pois as crianças conheciam a 

letra da música.  

Para finalizar a temática abordada as crianças elaboraram frases sobre os 

pais as quais serão apresentadas na homenagem dos pais.  

Avaliação da estagiaria: Fiquei muito feliz em ver todas as crianças 

entusiasmadas cantando a música e todas muito concentradas na hora de escrever 

as frases. 
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4.7.2. Relato técnico (2) 

 

Local: Centro de Convivência Conexão Vida  

Data: 23/ 09 /16  

Horário: 13: 30 ás 17: 30  

Objetivo: Apresentar os Direitos e deveres da criança e do adolescente 

Participantes: Estagiaria, 16 crianças e adolescentes, educador social  

Estagiaria: Franciele  

Pauta: vídeos, leitura, desenhos e dinâmica, direitos e deveres.  

Relato técnico da Intervenção: Neste dia preparei um material para levar e 

conversar com as crianças e adolescentes sobre o ECA falando da sua origem, 

como as crianças eram vistas antes.  

E, após realizamos também a dinâmica do semáforo que iria ajudar eles a 

saberem quais são seus direitos e deveres, eles teriam que levantar a plaquinha 

verde para direito e a plaquinha vermelho para deveres, todos prestaram muita 

atenção alguns mesmo nunca tinham ouvido falar do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Avaliação do usuário: disse o usuário “s” foi muito bom saber que tem uma 

lei que nos protege.  

Avaliação da Estagiária: As crianças ficaram meio inquietas quando falei 

do eca, pois levaram para outro sentido, logo expliquei que se tratava das siglas do 

Estatuto da Criança e do Adolescente todas as crianças ficaram curiosas, e 

prestaram muita atenção. 

 

4.7.3. Relato técnico (3) 

 

Local: Centro de Convivência Conexão Vida;  

Data: 27 / 09 /16;  

Horario13: 30 ás 17: 30;  

Duração: 4 horas;  

Objetivo: Incentivar habilidades e potencialidades das crianças e 

adolescentes  

Participantes: estagiaria, professora e 16 crianças e adolescentes  
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Estagiaria: Franciele;  

Pauta: escolher molduras e guardanapos de papel; habilidades e 

potencialidades  

Instrumental técnico operativo utilizado: Intervenção, reunião de grupo e 

diálogo  

Relato técnico da Intervenção: neste dia após uma conversa com a 

professora decidimos realizar uma atividade com a técnica da decoupage  

( DECOUPAGE é a arte de cobrir uma superfície com recortes de jornal, 

revista, papel, dando a aparência de uma delicada incrustação. Ela pode adicionar 

um toque criativo e artístico para molduras, móveis, objetos e louças.) Cada criança 

e adolescente recebeu uma moldura e nela realizaram a decoupage todos ficaram 

muito lindos. 

Avaliação do Usuário: Não solicitado.  

Avaliação do estagiário: Adorei ver o empenho e a concentração das 

crianças para fazer as atividades. 

 

4.7.4. Relato Técnico (04) 

 

Local: Centro de Convivência Conexão Vida 

Data: 30 / 09 /16 

Horário: 13: 30 ás 17: 30; 

Duração: 4 horas 

Participantes: 14 crianças e adolescentes 

Objetivo: 

· Incentivar a percepção das qualidadesindividuais das crianças e adolescentes  

· Proporcionar uma forma de apresentação diferente 

· Despertar a criatividade do grupo por meio de um desenho 

· Contribuir para melhorar a convivência grupal, 

· Propiciar um momento agradável 
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Estagiaria: Franciele; 

 

Pauta:  

· Apresentação coletiva 

· Leitura da frase sobre coleguismo 

· Confecção de um desenho, de forma coletiva e participativa 

· Leitura e reflexão do texto: “TIGRE TEOBALDO” 

Instrumental técnico utilizado: Reunião, intervenção. 

 

Relato técnico da Intervenção: Nesta tarde deu-se inicio a reunião dando 

as boas vindas aos usuários e falando da importância de suas participações. 

Prosseguiu-se a reunião, com a primeira atividade a ser realizada foi uma forma de 

apresentar o grupo de modo diferente onde cada adolescente apresentaria seu 

colega ao lado falando sbre suas qualidades e o que mais admirava no mesmo.  

Com o objetivo  de verificar como percebemos as pessoas ao nosso redor, 

principalmente   as que convivem boa parte do tempo conosco, todos participaram e 

identificaram diversas qualidades uns nos outros.     

Na sequência foi posto uma cartolina sobre a mesa cada um escolheu uma 

cor de giz de cera, e de forma coletiva criaram seus desenhos, todos participaram. 

Neste momento ressaltamos a impotância da compreenção, amizade e 

companherismo. 

Avaliação do etágiario: Houve a participação de todos do grupo, obeserva 

– se que alguns são muito carentes, mas não só financeiramente mas de carinho, 

atenção. Foi um ótimo encontro. 

 

4.7.5. Relato Técnico 05 

 

Local: Centro de Convivência Conexão Vida – Bairro Martello  

Data: 04 / 10 /16 

Horário: 13: 30 ás 17: 30 
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Objetivo: devemos ajudar ao próximo 

Participantes: Assistente Social, estagiaria e 22 crianças e adolescentes; 

Estagiaria: Franciele; 

Pauta: Dinâmica; 

Instrumental técnico utilizado: observação; reunião de grupo; intervenção  

Relato técnico da observação: Nesta tarde a assistente social precisou sair, 

recebeu uma ligação que teria uma reunião que foi marcada de última hora, então 

eu assumi o grupo para ela ir.  Iniciamos com a dinâmica do pirulito, cada criança e 

adolescente receberam um pirulito depois de formarem um círculo, minguem mais 

poderia sair do seu lugar, poderiam utilizar apenas a mão direita, em seguida pedi 

para eles abrirem o pirulito,  e eles me questionaram: -como vamos abrir com uma 

mão só, eu dei mais um tempo para eles pensarem em uma solução a criança “G” 

me perguntou se poderia pedir ajuda para o colega, ai falei que sim, então todos 

viram como teriam que fazer para desembrulhar o pirulito. Terminamos com a 

metáfora das colheres com cabos compridos.  

Avaliação do usuário: usuária “C” temos que ajudar quem precisa por que 

também vamos precisar de alguém  

Avaliação da Estagiária: Foi um dia muito produtivo as crianças e adolescente que 

estavam presentes todos interagiram com o grupo. 
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4.8. CONSIDERAÇÕES REFLEXIVAS FINAIS SOBRE A PRATICA DE ESTÁGIO 

 

O estágio de intervenção realizado ao longo do segundo semestre do 

presente ano de 2016, significou um intenso período de aprendizado, esclarecedor e 

construtivo, onde foi possível compreender melhor o embasamento teórico-

metodológico adquirido em sala de aula, e efetivá-lo através dos instrumentais 

técnico operativos do Serviço Social, utilizadas diante da prática.  

Com relação às áreas trabalhadas no decorrer do estágio, tive a 

oportunidade de vivenciar as práticas de intervenção social no Projeto Conexão vida, 

através de abordagem Individual, observação, abordagem, reunião de rede.  

A realização do estágio de Observação significou uma experiência excelente 

com o conhecimento da realidade social vivenciada pelos usuários dos projetos e 

serviços que a ACEIAS desenvolve.  

O estágio  foi de grande importância, pois proporcionou um contato com a 

instituição e com a profissão, contribuindo para uma visão mais crítica sobre as 

expressões da questão social. 

Contudo, acredito que os objetivos enquanto estagiária foram alcançados, 

pois o aprendizado concebido diante do processo de estágio de intervenção, a nível 

pessoal significou uma experiência que agrega conhecimentos sobre a atuação 

profissional e sobre a realidade social vivenciada pela população. 
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CONCLUSÃO  

  

Este capítulo contempla a abordagem do posicionamento acadêmico tendo 

em vista contribuir com o processo de transformação da realidade e que mediante a 

operacionalização teórica  e técnica viabiliza a conquista e a viabilização dos direitos 

da criança e do adolescente. 

O estágio supervisionado é um elemento fundamental no processo 

acadêmico profissional do Assistente Social, em vez que permite o acadêmico o 

reconhecimento com a identificação com a profissão, é o momento que nos permite 

a melhor compreender o significado sócio histórico do Serviço Social. 

E a mediação entre interesses contraditórios de classes e suas relações com 

o Estado e as demandas profissionais.  

Assim o estágio em Serviço social é concebido como espaço de articulação 

ensino teórico, e formação para o exercício profissional.  

A aquisição de conhecimento resultante da formação acadêmica propiciou 

conhecer especificidades da profissão em seu universo de ações convertidas em 

respostas aos sujeitos sócias, motivos de nossa prática profissional. 

Sobretudo esse processo facilitou identificar a perspectiva da totalidade 

social em que estão inseridos os usuários do projeto Conexão Vida, visando analisar 

e intervir na realidade social dos usuários. 

Entretanto o processo de intervenção traçado no engajamento profissional 

subdividiu uma prática referendada na conjuntura nas reflexões que enfocam os 

direitos sociais, ligados à originalidade, na cidadania propiciando aos sujeitos socais 

a participação o exercício da liberdade e o pleno desenvolvimento.  

Quando nos referenciamos a atuação do Serviço Social no processo da 

efetivação de direitos, na legitimação da cidadania, na promoção dos sujeitos 

sociais, sendo a democracia um dos princípios constitutivos dos compromissos 

éticos da profissão.  

Assim extinguindo a prática assistencialista que acompanhou o método 

histórico da profissão.  
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O Serviço Social enquanto profissão atua nas relações sociais tendo em seu 

projeto ético-politico Profissional um papel fundamental na efetivação dos direitos da 

Criança e do Adolescente com ações pautadas na busca pelas soluções e 

mudanças na realidade situacional em que se encontram Crianças e Adolescentes, 

fundamentado nas leis que amparam estes sujeitos sociais. 

As desigualdades sociais não são mais suficientes para explicar as 

situações de risco e abandono em que vivem crianças e adolescentes em nosso 

país.  

Estas situações repousam principalmente sobre os fenômenos de 

vulnerabilidade social, ruptura e crise identitária pelos quais passa a sociedade, ou 

seja, estão relacionadas ao enfraquecimento das redes sociais e, portanto, a um 

forte sentimento de solidão e vazio de existência. 

As crianças e adolescentes que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. A realidade social da Criança e do Adolescente no Brasil 

depara-se com  as particularidades do sistema capitalista expressas no contexto da 

globalização, marcada  por profundas desigualdades sociais.  

Podendo assim enfatizar que estes fatores promovem a violação dos direitos 

fundamentais da existência e do pleno exercício da cidadania. 

Nos dias atuais as crianças e adolescentes alcançaram o patamar de 

sujeitos de direitos, não importando se ricos ou pobres, estruturados em núcleo 

familiar ou abandonados, em conformidade com a lei ou inseridos na criminalidade. 

Conforme a sistemática anterior, o menor de idade abandonado, ou vítima 

de maus-tratos familiar, ou privado de saúde ou educação era considerado em 

situação irregular. Com a regra da prioridade absoluta, estão em situação irregular 

os pais ou responsáveis que não estão cumprindo com os deveres do poder familiar 

e o Estado que não oferece as políticas sociais básicas, ou ainda as prestações 

positivas que a Constituição lhe encarrega. (SPOSATO, 2014, p.50) 

Conclui-se que o importante assim é darmos os primeiros passos rumo a 

compreensão e ao cumprimento da doutrina de proteção integral, para que  

possamos dar sequência á mudança cultural tão necessária no que diz respeito  a 

nova visão dos direitos das Crianças e do Adolescentes transformando como 

consequência a atual realidade que eles vivem 
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