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RESUMO 

O presente trabalho monográfico trata da intervenção de serviço social vivenciada no 
estágio curricular obrigatório de serviço social, com adolescentes e famílias usuárias 
do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)/Norte/Caçador, localizado no 
bairro Nossa Senhora Salete. Para tanto, utilizou-se pesquisa bibliográfica para tecer 
considerações sobre a configuração da família e do adolescente no século XXI, 
fazendo um resgate histórico destes e apontando-se como são compreendidos nas 
legislações brasileiras. Sendo a família e adolescentes uma das questões que se 
apresenta na intervenção da profissão de Serviço Social, dentro da Política de 
Assistência Social, através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
tematizou-se o enfoque que este sistema dá à família e ao adolescente e os 
programas voltados a seu atendimento, nos CRAS, garantindo a matricialidade sócio-
familiar da política de assistência social, com vistas a prevenir a ocorrência de 
situações de risco social e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Como 
objetivo se propõe a analisar a intervenção de estágio de serviço social com 
adolescentes e famílias usuários do SCFV do CRAS Norte de Caçador, apontando a 
concepção de serviço social norteadora da intervenção e o delineamento das 
atividades desenvolvidas e sua análise. 

Palavras-chave: Família, Adolescentes, Política de Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This monographic work deals with the social service intervention experienced in the 
mandatory curricular internship of social service, with adolescents and families who 
use the Social Assistance Reference Center (CRAS)/Norte/ Caçador, located in the 
Nossa Senhora Salete neighborhood. For that, bibliographic research was used to 
make considerations about the configuration of the family and the adolescent in the 
21st century, making a historical rescue of these and pointing out how they are 
understood in the Brazilian legislation. As the family and adolescents is one of the 
issues presented in the intervention of the Social Service profession, within the Social 
Assistance Policy, through the Unified Social Assistance System (SUAS), the theme 
that this system gives to the family and the adolescents and programs aimed at 
serving them, at the CRAS, guaranteeing the social-family matrix of the social 
assistance policy, with a view to preventing the occurrence of situations of social risk 
and strengthening family and community bonds. As an objective, it proposes to 
analyze the social service internship intervention with adolescents and families using 
the SCFV of CRAS Norte de Caçador, pointing out the concept of social service 
guiding the intervention and the outline of the activities developed and their analysis. 

Key words: Family, Teens, Social Assistance Policy. 
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INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência parcial do curso de 

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

para obtenção do título de bacharel em Serviço Social. 

A implantação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004, e 

da Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) em 2005, por meio da sua estrutura e 

organização dos equipamentos, programas e serviços, organizou a intervenção 

pública de forma a materializar a efetivação do direito à assistência social.  

Os Serviços da Proteção Social Básica visam potencializar a família como 

unidade de referência, fortalecer seus vínculos internos e externos por meio de 

serviços que têm por objetivo a convivência, a socialização, o incentivo à participação 

e o acolhimento de famílias cujos vínculos familiares e comunitários encontram-se 

fragilizados e não foram rompidos (BRASIL, 2005). 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, de 2004, aprovada 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a centralidade da família é 

denominada de “matricialidade sócio-familiar”, juntamente a diretriz territorial, ou seja, 

a família e o território como referências da política.  

A família como “o espaço insubstituível de proteção e socialização primária, 

independentemente dos formatos, modelos e feições que ele tem assumido com as 

transformações econômicas, sociais e culturais contemporâneas” (BRASIL/SUAS, 

2005), e por outro lado a territorialização, a descentralização e a intersetorialidade 

como forma de superação da segmentação, fragmentação e focalização das políticas, 

identificando problemas concretos, as potencialidades e soluções, de acordo com o 

que preceitua o Sistema Único de Assistência Social(SUAS) (BRASIL/SUAS, 2005). 

 Segundo a PNAS (BRASIL, 2004), os serviços devem ser executados nos 

municípios de forma direta pelos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), podendo ser também executados de forma indireta nas entidades de 

assistência social de abrangência do território dos CRAS. 

Para complementar o trabalho social com famílias realizado pelo Serviço de 

Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF), tem-se na Proteção Social Básica o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), objeto de estudo neste 

projeto de TCC, que, com articulação com o PAIF, objetiva o atendimento das famílias 

usuárias desses serviços, garantindo a matricialidade sócio-familiar da política de 
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assistência social, com vistas a prevenir a ocorrência de situações de risco social e 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários (BRASIL, 2009).  

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF – tem como 

função primordial realizar o trabalho social com famílias do território de abrangência 

do CRAS; esse trabalho social pode ser traduzido em apoio às famílias no 

fortalecimento da capacidade de proteção aos seus integrantes e desenvolvimento da 

autonomia. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um conjunto 

de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 

risco social. Além disso, o SCFV fortalece as relações familiares e comunitárias, 

promove a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o 

sentido de vida coletiva. É realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 

Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

Sabe-se que muitos são os problemas que afetam as famílias e os 

adolescentes nos diferentes contextos sociais. Realizar uma reflexão sobre os direitos 

conquistados, mesmo após a sua inclusão na constituição federal de 1988, onde 

assistência adquiriu o status de direito é fundamental para o Serviço Social. 

Para o Serviço Social, a família e a adolescência são focos de interesse, nesse 

sentido, considerando que o objeto de trabalho dos assistentes sociais são as 

expressões da “questão social” e que as ações destes profissionais incidem 

diretamente na construção da proteção social na perspectiva dos direitos, obviamente 

o foco de interesse central do Serviço Social é a relação família e proteção social. 

A elaboração da presente monografia justifica-se pela necessidade de refletir a 

intervenção de estágio de serviço social realizado com famílias e adolescentes no 

CRAS Norte de Caçador. 

O CRAS é a referência para o desenvolvimento de todos os serviços 

socioassistenciais de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), descentralizado e participativo, que tem por função a gestão do conteúdo 

específico da assistência social no campo da proteção social brasileira. 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, segundo a tipificação 

nacional de serviços socioassistenciais, é um serviço realizado com grupos 

organizados de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais 
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e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 

vínculos e incentivar a socialização e convivência comunitária. 

É uma forma de intervenção planejada que cria situações desafiadoras, 

estimula e orienta os usuários em construção e reconstrução de suas histórias e 

vivências individuais e coletivas. 

E com isso o SCFV se torna de suma importância na troca de experiências 

entre os participantes, valorizando o sentido da vida familiar. 

O trabalho pretendido com esta monografia é no sentido de proporcionar uma 

contribuição ao Serviço Social de como se pode viabilizar uma intervenção com 

famílias e adolescentes usuários do SUAS. 

Diante deste contexto se apresenta o problema da presente monografia: Como 

é viabilizada a intervenção de estágio de serviço social com adolescentes e suas 

famílias, usuários do SCFV do CRAS Norte de Caçador? 

Como objetivo geral aponta-se: Analisar a intervenção de estágio de serviço 

social com adolescentes e famílias usuárias do SCFV do CRAS Norte de Caçador. 

Como objetivos específicos: 

· Apresentar as legislações pertinentes ao tema: constituição 1988, SUAS e seu 

delineamento e contextualização do SCFV; 

· Apontar a concepção de família e adolescência; 

· Caracterizar a estrutura do CRAS Norte/Caçador; 

· Avaliar o processo de estágio supervisionado de serviço social, realizado 

com adolescentes no CRAS Norte; 

· Identificar o perfil dos adolescentes e suas famílias em 

acompanhamento no SCFV do CRAS/Norte/Caçador. 

Esta monografia é desenvolvida com a elaboração de itens que compõe a 

fundamentação teórica. 

No item um, que inicia esta monografia, abordar-se-á reflexões sobre como a 

família foi evoluindo através dos tempos desde as primeiras civilizações, passando 

pela industrialização, preconceito e direitos das mulheres dentro da sociedade e a 

modernização e tecnologias que atingiu as famílias e seus lares. O mesmo item ainda 

discorrerá sobre a família na constituição federal e no código civil. Enfoca-se sobre 

adolescência na contemporaneidade e como a família e os adolescentes são 

atendidos pelo serviço social. 

No item seguinte, apresenta-se uma reflexão sobre a introdução da questão da 
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família na Política de Assistência Social, mais especificamente no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), a questão da matricialidade, e contextualização do CRAS 

na Política de Assistência Social. 

O próximo item localiza o CRAS Norte de Caçador, onde foi realizado o estágio 

curricular de serviço social, com seu histórico, estrutura física e de pessoal, bem 

como os programas, projetos e serviços ofertados. 

O item seguinte se refere a análise do estágio de serviço social vivenciado. 

Enfoca-se uma breve contextualização histórica da profissão, a concepção de Serviço 

Social e seus fundamentos históricos, teórico-metodológicos e ético-políticos. 

Apresenta-se o projeto institucional, sobre o qual foi realizado o estágio, o projeto 

acadêmico, a caracterização do lócus de intervenção, com apresentação do perfil dos 

usuários, a descrição da prática de estágio e, por fim, as considerações finais sobre o 

estágio. 

Finalmente, apresenta-se a conclusão desta monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 CONFIGURAÇÃO DA FAMÍLIA E DO ADOLESCENTE NO SÉCULO XXI 

O item que inicia esta monografia apresenta reflexões sobre como a família foi 

evoluindo através dos tempos desde a civilização, passando pela industrialização, 

preconceito e direitos das mulheres dentro da sociedade e a modernização e 

tecnologias que atingiu as famílias e seus lares.  

O mesmo item ainda discorrerá sobre a família na constituição federal e no 

código civil. Enfoca-se sobre adolescência na contemporaneidade e como a família e 

os adolescentes são atendidos pelo serviço social. 

1.1.1 Evolução histórica da família 

A família vem passando por profundas transformações estruturais desde o 

início da civilização humana, apresentando uma forte expressão em relação ao 

comportamento social nos últimos anos. Percebe-se que essas mutações ocorreram 

num longo período de tempo, onde associa-se a figura do homem como chefe que 

controlava a mulher e os filhos.  

Conforme Gontijo Apud Morais (2013, p.5) o vocábulo família deriva do latim 

famulus, escravo, doméstico. A Constituição Federal do Brasil de 1988 no artigo 226 

traz a família como “base da sociedade, tem especial proteção do estado”. Conceitua 

a família como: “grupo social constituído pelo casal” (CF, art. 226 e § 3o), já o novo 

Código Civil Brasileiro de 2002 traz uma nova regulamentação legislativa em relação 

à família: “ou qualquer dos pais” (§ 4o) – “pelos que a eles se interligam pelo 

parentesco” (Código Civil, 2002, art. 330/1) e “pelos vínculos da afinidade” (Código 

Civil, 2002, art. 334/5). A Lei no 11.340, de 07 de agosto de 2.006, que trata da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, traz no artigo 5º inciso II o conceito de 

família como a “comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa” 

(KATO, 2013, p. 233). 

Conforme Ariés (1978, p.133) ao fazer uma análise nos calendários desde o 

século XIII, os homens apareciam nas imagens sozinhos, geralmente em cenas de 

camponeses ou “jovem criado atrás do amo”. Já no século XVI a figura da mulher 

passa a compor essas imagens, figurada como “dama do amor cortês ou dona-de-

casa”, trazendo imagens cotidianas da vida privada estendidas à rua, onde as 
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relações sociais se fortaleciam. 

Mas se existem muitas dúvidas de qual era a figura que mais prevalecia no 

início da constituição familiar, conforme mostra James Casey em seu livro a história 

da família:  

A história da família se associa a demografia histórica, nos seus melhores 
momentos ajuda-nos a compreender o desenvolvimento econômico das 
sociedades tradicionais.  
O conceito de que o vínculo familiar através da linha masculina, é uma 
construção artificial, que pressupõe bastante inteligência e pensamento 
abstrato. O vínculo natural de qualquer pessoa é o que prende a mãe, a 
relação com o pai, e a família deste, implica um grau mais elevado de 
organização social. 
A premissa que apresenta o lar como base de uma pirâmide que leva a tribo e 
o Estado, inverte a ordem histórica real. A emergência da família conjugal 
constitui um problema para a análise pelo seu próprio mérito, já que suplanta 
alternativas de ordenação das relações humanas em que a mãe ou o pai 
recebem a criança no seu próprio grupo. Criação, educação, solidariedade 
social: sua concentração na família conjugal produz o rompimento de 
estruturas mais antigas, levando assim um problema histórico. 
A família era um sistema de conflitos, contradições internas e adaptações, e 
não uma crisálida abandonando gradualmente, um casulo de conexões de 
parentesco, para revelar seu núcleo verdadeiro. (CASEY, 1992, p.15) 

Nesse aspecto, encontram-se ainda opiniões variadas sobre as formas de 

organização familiar, no entanto com o passar do tempo veio à industrialização e com 

ela à urbanização e o surgimento de movimentos de emancipação das mulheres, 

ocorreram profundas transformações econômicas e sociais, logo os costumes 

patriarcais já não mais existiam. 

As coisas foram mudando e se for comparar as famílias que viveram há cem 

anos com as de hoje, parece que está invertida a ordem de sua estrutura. Em vez dos 

pais mandarem nos filhos, os filhos que mandam nos pais. Pode até parecer um 

discurso moralista, ou preconceituoso, mas, nesse tempo supracitado as famílias 

eram mais sólidas e os pais tratados com senhoria.  

No vestuário, as meninas andavam mais cobertas, sem expor partes do seu 

corpo e quando usavam roupas mais ousadas, eram fortemente censuradas.  

No relacionamento do dia a dia da família, o pai representava a figura forte, a 

doutrina era muito mais severa, formando cidadãos maduros e responsáveis. 

No aspecto religioso, havia mais participação dos grupos familiares de missas, 

procissões, novenas, estavam mutuamente envolvidos na comunidade e assim 

conheciam outras pessoas, sabiam de problemas uns dos outros e se ajudavam. 

Conforme Áries (1978, p.143) 

As imagens da vida privada dentro do lar no século XVI são mais frequentes 
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e o sentimento de família são traços marcantes. Também o culto a santos 
padroeiros “protetores a família”, demonstrando a religiosidade fortemente 
presente na célula familiar. 

Na parte econômica, o consumismo não era expressivo, os pais que 

trabalhavam na roça ou nas fábricas compravam somente os alimentos necessários 

para o mês. Para uma criança ganhar um brinquedo, somente no natal, ou 

aniversário. Mesmo que o poder aquisitivo nessa época fosse bem mais precário. 

Contudo, a criatividade das crianças superava as necessidades, pois, inventavam 

seus próprios brinquedos, usando mais de sua imaginação e das brincadeiras 

folclóricas, costumavam brincar nas ruas e calçadas, pois não havia perigo de 

assaltos e acidentes. 

Na área do conhecimento, o resultado era eficaz, porém muito mais desafiador. 

Os menos favorecidos que tinham a oportunidade de estudar, adquirir um 

aprendizado mais explícito. Esse fato se explica pelo tempo bem aproveitado, ou seja, 

sem televisão, internet, entre outros, o gosto pelos estudos prevalecia. Porém, as 

mulheres tinham mais dificuldades e menos direitos que os homens por serem alvos 

do preconceito de que a mulher foi criada pra cuidar da casa e dos filhos.  

De acordo com Gontijo (2013) as mulheres no século XVIII não podiam 

frequentar a escola. Foi a partir do século XIX que D’Incao (2001) relata que as 

mulheres passaram a estudar para ampliar os cuidados com a casa e com os filhos. 

Até meados do século passado, nem sequer frequentar escolas, a mulher 

brasileira podia. Foi somente em 1871 que ela pôde começar a estudar para se tornar 

professora. Assim, a mulher passou a autogerir-se, e o casamento deixou de ser uma 

forma de estabilidade na constituição familiar, formando novos arranjos de vida a dois, 

como o concubinato.  

O papel da mulher era insignificante frente ao poder de decisão do marido, 

“monarquia doméstica”, ao qual os filhos também eram submetidos. 

Este ideal se perpetuou até hoje, mas com uma dimensão filosófica 

diferenciada, os valores centrais contemporâneos são de liberdade e democracia. 

Assim as mulheres aos poucos foram abrindo espaço na sociedade patriarcal no 

comando de suas vidas, gerenciando seus sonhos e buscando espaços para 

concretizá-los efetivamente, sem ter que “viver a vida do marido”, sob suas ordens, 

submissas a esse poder. 

Conquistaram o mercado de trabalho, ampliaram sua autonomia, inclusive para 



16 

 

decidirem se querem ou não ter filhos e outras questões no campo dos direitos, da 

liberdade e da justiça social. 

Antes, os casais tinham um número exagerado de filhos tornando-se famílias 

grandiosas, extensas e submissas, com o passar do tempo isso já não acontecia, pois 

ocorreram transformações socioculturais, surgindo assim uma nova mulher, mais 

independente econômica, social e culturalmente. A mulher passou a trabalhar para 

ajudar nas despesas da casa, deixando seus filhos por conta do primogênito. 

Conforme Itaboraí (2012, p.3) 

Certamente, na história das mulheres, não faltam exemplos de mulheres 
ousadas que insurgiram contra os papéis que a sociedade de então lhes 
reservava e assumiram comportamentos não prescritos, com punições 
variadas, sofrendo constrangimentos materiais e, sobretudo repúdio moral. 
Sem menosprezar a importância de diversas pioneiras que, com seu 
comportamento desviante, ajudaram a fundar novos espaços sociais para as 
mulheres, a interpretação sociológica da história que se propõe aqui visa 
justamente fundamentar nossa reflexão sobre as condições estruturais que 
possibilitam que a emancipação feminina seja hoje um processo generalizado 
na sociedade, como: urbanização e a nova sociabilidade urbana, condições 
demográficas que favorecem a vida e o controle sobre o corpo, novos valores 
de individuação que dão legitimidade a projetos pessoais, novas 
oportunidades no mercado de trabalho e políticas públicas de proteção que 
tornam as pessoas menos dependentes da rede de relações pessoais. 

O que influenciou também a mulher deixar a vida doméstica foram as 

dificuldades para viver, sendo que desde esta época, a violência contra a mulher já 

existia. 

Conforme Oliveira (2009, p.66): 

Apesar de adentrarmos no século XXI, ainda podemos encontrar opressão 
feminina de maneiras diferenciadas, ocultadas, especialmente dentro da 
instituição que busca sua modernização, preservando seu conservadorismo – 
a família. Preservar as relações de classe dentro do próprio lar significa 
também preservar a ordem e a relação de poder, que, por diversas maneiras, 
pode ser expressa, inclusive no silêncio do próprio olhar. 
Nos tempos de hoje, ainda prevalece que a família seja formada pelo homem, 
mulher e seus filhos, tendo predominância ainda na sociedade. Mas também 
surgiram novas constituições familiares como a monoparental, onde a família 
pode ter como alicerce um dos pais, avós, tios ou até um dos irmãos. 

Com relação à nomenclatura, necessário esclarecer que o termo “família 

monoparental’’ constitui um silogismo, o qual visa denominar a presença de um só 

genitor, homem ou mulher, no papel da criação, educação e manutenção da prole 

(SANTOS e SANTOS,2008/2009). 

Conforme Oliveira (2009, p.67), as transformações sociais, construídas na 

segunda metade do século XX e reconstruídas nesse início do século XXI, redefiniram 

também os laços familiares. A afirmação da individualidade pode sintetizar o sentido 
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de tais mudanças, com implicações nas relações familiares. 

Oliveira ainda diz que na sociedade contemporânea, a conjugalidade, muitas 

vezes, não é verdadeira. O que encontramos é a busca pela estabilidade financeira, a 

satisfação pessoal e a realização de um sonho: casar-se, o que acaba conduzindo a 

um casamento no qual os projetos individuais são esquecidos, em que um se anula 

em relação ao outro. 

Conforme a autora, a dificuldade está em compatibilizar a individualidade e a 

reciprocidade familiares, pois, ao abrir espaço para tal individualidade, renovam-se as 

concepções das relações familiares. O impacto desses desafios influência o cotidiano 

dessas relações. 

Ela ainda coloca que, pode-se observar que existe uma radical mudança na 

composição familiar, nas relações de parentesco e na representação de tais relações 

na família. Tal representação tem seu fundamento direto na transformação da 

configuração familiar e também nas relações sociais, ocasionando impacto profundo 

na construção da identidade de cada componente no interior da família. Essa 

construção da identidade, irá rebater nas relações sociais ampliadas, não somente no 

seio familiar. Nesse contexto encontra-se a “nova família”, que se caracteriza pelas 

diferentes formas de organização, relação e em um cotidiano marcado pela busca do 

novo. Os arranjos diferenciados podem ser propostos de diversas formas, renovando 

conceitos preestabelecidos, redefinindo os papéis de cada membro do grupo familiar. 

Segundo Ferrari & Kaloustian (2002, p.14) 

A família, da forma como vem se modificando e estruturando nos últimos 
tempos, impossibilita identificá-las como um modelo único ou ideal. Pelo 
contrário, ela se manifesta como um conjunto de trajetórias individuais que se 
expressam em arranjos diversificado-se em espaços e organizações 
domiciliares peculiares. 

Nos tempos em que se vive, nota-se que as famílias estão cada vez mais 

distantes, não se vê mais as rodas de conversas que havia alguns anos atrás, onde 

as famílias se reuniam em festas de aniversário, dias santos ou até mesmo, 

inventavam alguma razão para se encontrar. 

Inclusive ao sair no final da tarde para caminhar, notava-se que em cada casa 

que passava sempre tinha a família reunida, tomando chimarrão e conversando sobre 

as coisas que tinha acontecido durante o dia. 

Nas festas, os pais levavam seus filhos para passarem o dia todo juntos, 

brincavam e se divertiam. Aos domingos iam aos parques e pracinhas brincar e tomar 
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sorvete. 

Atualmente, não se consegue dialogar, nem mesmo nos momentos que estão 

todos reunidos, a internet tem sido uma aliada para a destruição familiar, hoje, o 

celular é o meio de comunicação de maior utilização pela sociedade. 

A família da atualidade está desestruturada, os pais não têm o controle da 

situação, dando o melhor para seus filhos mesmo não tendo condições econômicas, 

assim trabalhando dobrado para lhes dar o sustento, esquecendo que o mais 

importante não são os bens materiais e sim a presença juntos dos seus filhos, dando-

lhes mais afeto, carinho e atenção.  

As tecnologias que foram inventadas para melhorar a vida do ser humano 

estão sendo muito úteis para pesquisas e estudos, porém também estão servindo 

para a destruição de muitas famílias, fazendo com que os casamentos sejam 

aparentemente perfeitos, a pessoa está casada perante a sociedade, entretanto nas 

redes sociais existem inúmeros “amiguinhos (as)”, para conversar e queixar-se do 

companheiro (a), tornando assim as traições insaciáveis que destroem com o amor e 

a fidelidade que já existiu entre o casal. 

As conversas familiares raramente existem, podem estar todos reunidos na 

sala, no entanto os celulares têm mais valor que o calor humano e afetivo entre pais e 

filhos, quando conversam, é através de mensagens pelo whatsapp. 

(Mattos, 2017 , p. n.p)“Uso as redes para estar próxima sem estar presente, 

mas, depois das redes sociais, eu vejo menos meus pais”, diz a contadora Patrícia 

Coelho, 33. Segundo ela, o excesso de controle dos pais sobre a sua vida online já foi 

responsável por brigas na família. “Eles usavam o Facebook para me vigiar. Por 

divergências em relação a uma questão ideológica – o feminismo –, eu bloqueei meu 

pai e também a minha mãe, para que ela não desse notícias minhas a ele”, conta. 

De acordo com o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de 

Dependência Tecnológica da Universidade de São Paulo (USP), mudança de 

paradigma de comunicação pela qual estamos passando é tão grande que alguns 

estudiosos a comparam com as mudanças proporcionadas pela descoberta do fogo. 

“O fato de uma pessoa estar na minha lista do Whatsapp dá uma sensação de 

conforto, pois eu sei que ela está do outro lado. Porém isso, muitas vezes, diminui o 

fluxo de conversa”, analisa. 
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Sem demonstrar nenhum arrependimento, Patrícia diz que, no seu caso, a 

qualidade de suas relações melhorou. “Eu me sinto muito melhor depois disso, mas, 

para eles, piorou. Eles acham que eu surtei”, afirma. 

O estudo mostra também que 21% dos pais admitem que a relação com seus 

filhos piorou depois de os virem em situação comprometedora nas redes sociais. Por 

outro lado, mais de um quinto dos pais admite que o relacionamento com os filhos foi 

afetado pela situação inversa: depois que as crianças os viram em situações 

constrangedoras online. Para outros 14% dos pais, não há perturbação relacionada 

às atitudes dos filhos na internet. Até parece existir um consenso entre a maioria dos 

usuários de que as redes sociais não devem substituir os canais de comunicação 

pessoais e reais, diz o chefe da equipe de pesquisa e análise global da empresa, 

Dmitry Bestuzhev. Apesar disso, ele afirma que os resultados mostram que as redes 

sociais podem ser uma ‘espada de dois gumes’. “Estão mudando a forma como nos 

comunicamos uns com os outros, e o que vemos em mídias sociais, tem repercussão 

em nossas relações no mundo físico”, diz. 

1.1.2 A família na constituição federal e no código civil 

Com a Constituição Federal1 de 05 de outubro de 1988, as famílias passaram a 

ter seus direitos garantidos pelo código civil2, passando a não ser mais uma regra da 

família um casamento formalizado, entre outros direitos, tendo a proteção do Estado. 

Conforme o autor Valdemar P. da Luz (2009, p. 1, 2) a família edificada pelo 

legislador do código de 1916, fundava-se essencialmente na sociedade conjugal em 

cujo contexto, com clareza predominava a autoridade marital. O poder marital tratava-

se perceptível, tratando a mulher com discriminação. “o marido era considerado o 

chefe da sociedade conjugal”, e representava legalmente a família. A mulher precisa 

da sua autorização para trabalhar. 

Segundo o mesmo autor, com o passar do tempo, algumas iniciativas 

legislativas foram tomadas de forma que a situação de inferioridade da mulher fosse 

minimizada no âmbito familiar. A primeira iniciativa aconteceu com a reforma de 1962, 

através do denominado Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121/62). Entre outras 

inovações, a referida lei determinou a nova redação ao art. 233, do código civil, que 
                                                 
1Constituição Federal-documento de um conjunto de regras de governo que rege o ordenamento 
jurídico de um País. 
2Código civil é um conjunto de normas que determinam os direitos e deveres das pessoas, dos bens e 
das suas relações no âmbito privado, com base na Constituição Nacional. 
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passou a estabelecer que o “marido é o chefe da sociedade conjugal, função que 

exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos”. 

Afirma-se que a partir de então, a mulher deixou de ser absolutamente incapaz para 

se tornar relativamente incapaz. No entanto, somente com a Constituição de 1988, os 

direitos das mulheres foram devidamente reconhecidos. Além disso, o próprio direito 

de família foi objeto das mais significativas mudanças. 

Luz (2009) afirma ainda que: 

O mais importante, para esse efeito, foi o estabelecimento da igualdade entre 
os cônjuges, por força do art. 226, §5º, que consigna que “os direitos e 
deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher”. “Posteriormente, esse dispositivo foi referenciado pela 
Norma Infraconstitucional do Código Civil de 2002: na igualdade de direitos e 
deveres dos cônjuges”. (LUZ, 2009, p.2). 

Maciel (2007, p.2) dispõe que: 

Como se não bastasse a regra geral de que todos são iguais perante a lei, 
consagrada no caput do artigo 5°, a Constituição Federal se preocupou tanto 
em condenar as distinções entre os homens e mulheres que acrescentou, no 
inciso I do mesmo artigo, como já supramencionado, a particular igualdade 
entre o homem e a mulher, já explicitada no inciso IV, do art. 3°, quando 
determina como objetivo da República Federativa do Brasil a promoção do 
bem de todos, sem preconceitos, dentre outros, de sexo. Para reafirmar a 
regra geral, a Constituição ainda a confirma no caso particular, quando 
prescreve a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres 
diante do casamento e dos filhos, no art. 226, § 5°.  

No código civil de 1916 o casamento era a única união que legalizava a família 

(art.229). Qualquer formação de família fora do casamento não era legitima, sendo 

irregular tanto para a ordem moral, quanto legal e os filhos nascidos desta relação 

não eram considerados pela lei. 

Nos dias atuais com a Constituição de 1988, considera-se família qualquer tipo 

de união, seja ela feita de casamento civil, religioso até informal, ou seja, união 

estável. Inclusive família formada somente por qualquer dos pais e seus filhos natural 

ou adotivo, pode-se chamar de família monoparental, reconhecida pelo código civil de 

2002, nos termos do art. 1.723. Assim passando a ter também a proteção do Estado. 

Segundo Dias (2007): 

A Constituição Federal, rastreando os fatos da vida, viu a necessidade de 
reconhecer a existência de outras entidades familiares, além das constituídas 
pelo casamento. Assim, enlaçou no conceito de família e emprestou especial 
proteção à união estável (CF 226 §3º) e à comunidade formada por qualquer 
dos pais com seus descendentes (CF 226 §4º), que começou a ser chamada 
de família monoparental. No entanto, os tipos de entidades familiares 
explicitados são meramente exemplificativos, sem embargo de serem os mais 
comuns, por isso mesmo merecendo referência expressa. [...]. Dita 
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flexibilização conceitual vem permitindo que os relacionamentos, antes 
clandestinos e marginalizados, adquiram visibilidade, o que acaba 
conduzindo a sociedade à aceitação de todas as formas que as pessoas 
encontram para buscar a felicidade. (DIAS, 2007, p. 38-39) 

A família monoparental está cada vez mais frequente na sociedade, pois muitos 

casamentos não dão certo, chegando a um consenso divórcio, ou até pelo desejo de 

ter filhos sem precisar estar casado. Família monoparental também pode ser formada 

por avós e netos, tios e sobrinhos, irmãos sendo que um deles seja o responsável 

pelos outros. Ainda famílias monoparentais podem ser compostas por padrastos, ou 

madrastas e seus enteados criados juntos com seus filhos. 

De acordo com o artigo de Yassue (2009), “A família na Constituição Federal 

de 1988”: “A união entre um homem e uma mulher, legalizada ou não, com certa 

duração, enquadra-se nos moldes de um núcleo familiar, um agrupamento de 

pessoas unidas por laços de sangue, vínculos afetivos e comunhão de interesses”. 

Assim, verificam-se, que existem três formas de constituição de família, quais 

sejam, a formada pelo casamento, seja ele civil ou religioso com efeitos civis, a 

formada pela união estável e a família formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. Ressalta-se que a instituição do casamento permanece sendo o meio 

básico de consolidar uma união familiar, não foi suprimido pelo reconhecimento 

constitucional da união estável, considerando-se que a própria Constituição Federal 

de 1988 prevê a facilitação de sua conversão em casamento. 

A Carta Magna não aborda apenas os princípios norteadores das relações 

entre pessoas e o Poder Público, mas também, as regras de interação inerentes à 

convivência humana. Assim, impõe-se o regramento constitucional à família, célula 

mater da sociedade, elemento de criação e de formação dos homens, porque ao 

Estado compete essa ordenação jurídica.  

O reconhecimento da família sem casamento representa uma quebra de 

paradigmas, institucionalizando-se a realidade e organizando as relações sociais. 

O pluralismo de família está cada vez mais comum em nossa sociedade, há 

união entre pessoas do mesmo gênero, ou seja, os homo afetivos,neste caso, foi 

preciso o julgamento conjunto da ADPF 132 – RJ e da ADI 4.277 – DF pelo STF para 

que houvesse o reconhecimento da união homo afetiva como entidade familiar, com 

os mesmos direitos e deveres dos casais heteroafetivos.    

Para Junior (2018, p.1) 

A contemporaneidade é notória a problemática da adoção por pares 
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homossexuais diante de questões preconceituosas e arcaicas. Com o passar 
dos tempos, a sociedade foi acatando cada vez mais a ideia dos casais homo 
afetivos, um fator que resultou nessa aceitação foi a globalização, em que as 
redes sociais foram usadas para desmistificar essa opinião, a partir de então, 
a adoção na família homo afetiva se tornou um ponto de debate em flagrante 
desrespeito em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
podemos iniciar a desenvoltura da problemática acerca da omissão do 
Estado, em legislar leis específicas no caso específico.  
Dessa forma, poder assegurar com efetividade os direitos não só do casal, 
mas também do adotado. Não há lei que regulamente o casamento homo 
afetivo, o que se tem atualmente são precedentes acerca da problemática, 
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que 
assegura o direito aos casais em firmarem o contrato do casamento civil, 
embora o Estado seja omisso no que diz respeito na garantia do exercício ao 
direito da cidadania e da dignidade da pessoa humana. 

Segundo  Portilho e  Rezende (2018, p.1) autoras do artigo União homo 

afetiva como modelo de família no Brasil. 

É importante ressaltar o direito de que as famílias são protegidas 
constitucionalmente na medida em que se afirma que a família é a base de 
uma sociedade pluralista, conforme preconiza o artigo 226 da Constituição 
Federal de 1988. Dessa forma, princípios como o da afetividade, da 
solidariedade familiar, da proteção de crianças, adolescentes e idosos, da 
liberdade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana são direcionados 
para abarcar as relações existentes entre os membros de uma família, sejam 
eles de sexo oposto (heterossexuais), do mesmo sexo (homossexuais) ou de 
ambos os sexos simultaneamente (bissexuais). 

Segundo Torres (2014, p. 109): 

A homo afetividade é uma realidade relevante e permanentemente presente 
na nossa sociedade, real expressão de afeto, que, na prática, em nada difere 
das uniões heterossexuais – a não ser no enfrentamento do preconceito e da 
discriminação. Aqueles que se unem, espontaneamente, em relações sérias e 
comprometidas, baseadas no respeito mútuo e no amor, em busca da 
construção de um núcleo familiar, são famílias genuínas. 

(Yassue, 2010)Não foi a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988 que a mudança na concepção de família ocorreu. A Lei Maior apenas codificou 

valores já sedimentados, reconhecendo a evolução da sociedade e o inegável 

fenômeno social das uniões de fato.  

Os princípios constitucionais do Direito de Família trouxeram significativa 

evolução ao ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no sentido de reconhecer 

o pluralismo familiar existente no plano fático, em virtude das novas espécies de 

família que se constituíram ao longo do tempo. 

A nova perspectiva do Direito de Família “Civil-Constitucional” engloba valores 

e princípios mais abrangentes, alcançando direitos fundamentais, como a dignidade 

da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF); isonomia, ao reafirmar a igualdade de 

direitos e deveres do homem e da mulher e o tratamento jurídico igualitário dos filhos 
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(artigo 5º, I da CF); a solidariedade social (artigo 3º, I da CF); e a afetividade que, 

nesse contexto, ganha dimensão jurídica. 

1.1.3 A questão da adolescência na contemporaneidade 

Primeiro pergunta-se o que é a adolescência? O porquê que essa fase é tão 

desafiadora e de difícil compreensão?  

Então chega-se a um consenso, que é uma fase de amadurecimento, um 

tempo de mudança no desenvolvimento físico e psicológico, onde a pessoa deixa de 

ser criança para se tornar adulta. Essa mudança leva dos 12 até os 22-25 anos de 

idade.  

A adolescência é um período desafiador com várias mudanças, tanto no corpo, 

quanto na mente e é nessa fase que eles são preparados para a vida social e cultural, 

como a vida amorosa e o primeiro emprego. 

A adolescência é uma fase muito difícil para ser compreendida, pois o individuo 

passa por mudanças de transações, indecisões e amadurecimento, deixa alguns 

costumes de criança para adentrar na vida adulta.  

Nesta fase da adolescência, eles tendem a ficar confusos, sensíveis, rebeldes 

e até dramáticos, uma simples advertência, ou um “não” já é o suficiente para 

declaração de ódio, desprezo, isolamento e em alguns instantes já estão com um 

sorriso estampado no rosto, manifestando alegria, afeição e até fazendo brincadeiras. 

Mas isso é claro que cada pessoa tem sua personalidade, alguns demonstram 

mudanças drásticas, outros demonstram mudanças pouco mais discretas. 

A vida dos adolescentes de hoje em dia é muito diferente dos que viveram a 

adolescência uns dez anos atrás, a tecnologia está muito mais avançada e moderna, 

antes se reuniam em praças, parques e casa de amigos para poder conversar, nos 

dias atuais conversam através de whatsapp, instagran, facebook, tinder, etc. Quase 

não havendo mais reuniões, troca de conversas, calor afetivo, deixando os 

adolescentes cada vez mais distantes dos amigos e dos encontros em rodas de 

conversas.  

Com a tecnologia atual, suas amizades são feitas através das redes sociais, 

cada um posta o que quer e curte o que gosta. As conversas online chegam gerar 

relacionamentos amorosos e, muitas das vezes, só se conhecem através de fotos. Os 

adolescentes têm centenas e até milhares de amizades no facebook, mas que 

realmente conhecem é uma pequena porcentagem, sendo muitos de outras cidades. 
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Era das redes sociais virtuais - que entrelaçam milhões de usuários no mundo 

todo. Conforme relata Carvalho apud (Bordignon, 2017, p.312). 

Alcançaram um crescimento expressivo nos últimos anos e são responsáveis 
por conectar em rede diversas pessoas, umas com as outras, possibilitando a 
expansão da rede relacional desses usuários e oferecendo amplo acesso à 
informação. As redes virtuais possibilitam transformações nos vínculos 
pessoais e sociais, já que, por meio delas, se podem criar comunidades e 
laços afetivos com outros sujeitos, situados em qualquer parte do mundo, 
com o compartilhamento de vivências, ideias, percepções e sentimentos com 
facilidade e rapidez. 

Para Primo (1997, 1997, p. 5):  

A Internet está revolucionando a comunicação humana. Com ela, abrem-se 
novas formas de intercâmbio de informações, de forma interativa, assíncrona 
ou síncrona, com significante intimidade mesmo que sem proximidade física. 
Sendo assim, além do correio eletrônico, a Internet abre canais de diálogo 
que permitem a conversa simultânea de dezenas de pessoas. 

Para Martino (2010), os adolescentes contemporâneos estão expostos de 

maneira sem precedentes a essa cibercultura, uma vez que já nasceram imersos em 

um contexto social no qual existem Internet e redes sociais virtuais. São os chamados 

nativos virtuais (Turkle, 1999), os quais têm mais facilidade em assimilar e utilizar os 

dispositivos do mundo virtual, em oposição aos adaptados virtuais, aqueles que 

nasceram antes do surgimento da rede mundial de computadores e dos sites de 

redes sociais. O desenvolvimento de redes sociais online criou uma nova forma de 

organização social, deslocando as comunidades para a rede, nas quais há uma 

interação diferente daquela associada à presença física imediata do interlocutor. A 

peculiaridade de tal interação se deve ao fato de que os perfis são elaborados pelos 

usuários, que se representam nas redes, independentemente de critérios de tempo e 

de espaço.  

A adolescência também vem criando um novo rumo na questão do Bullying3, 

recentemente na cidade de Suzano/SP, dois ex-alunos da Escola Estadual Raul 

Brasil, entraram no local e atiraram em vários grupos de professores e alunos, dois 

funcionários e cinco alunos acabaram perdendo a vida e outros ficaram feridos.  A 

suspeita é de que eles foram vítimas de bullyng, se inspiraram nos massacres que 

aconteceram nos Estados Unidos e na promessa de liberação de armas pelo novo 

Presidente, Jair Messias Bolsonaro.  

                                                 
3É uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira 
repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. 
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O bullyng vem trazendo revolta e doenças psicológicas entre jovens que são 

vítimas dessa “brincadeira” de mal gosto, os adolescentes não querem mais 

frequentar a escola, preferindo permanecer isolados do mundo, em casa, aborrecidos 

e depressivos. Em alguns casos, as vítimas acabam tirando a própria vida. 

O bullying escolar segundo Guareshi (2008, p.17): 

É um fenômeno devastador, podendo vir a afetar a autoestima e a saúde 
mental dos adolescentes, assim como desencadear problemas como 
anorexia, bulimia, depressão, ansiedade e até mesmo o suicídio. Muitas 
crianças vítimas do bullying desenvolvem medo, pânico, depressão, 
distúrbios psicossomáticos e geralmente evitam voltar a escola quando esta 
nada faz em defesa da vítima. 

Outro aspecto que os jovens da vida moderna estão enfrentando é o problema 

com as drogas que são encontradas com facilidade em meio às comunidades. Os 

adolescentes usuários não se preocupam mais em se esconder para usufruir da 

mercadoria ilícita, mesmo sendo proibida por lei. 

Junto com as drogas, também vem à criminalidade, usuários que são viciados 

acabam praticando crimes como: assaltos, roubos e muitas vezes acabam até se 

prostituindo para conseguir manter o vício, levando uma vida supérflua.  

Sendo que esse hábito, muitas vezes começa em encontros com amigos de 

má influência, que convidam para festas onde o álcool tem livre acesso, com isso vem 

a oferta de drogas, como a maconha e após algum tempo, essa substância leva a 

outras mais fortes como o crack, cocaína, Ecstasy, etc. 

Ressalta Souza (2006, p.47): 

O dependente, quase sempre, perde a família, o emprego, os amigos, mas 
não a droga. Mas, para consegui-la, é preciso conseguir o dinheiro, muito 
dinheiro, sempre mais dinheiro. E quando o status social do dependente não 
lhe permite isso, quase de imediato parte para a violência do roubo. 
Progressivamente começa a ser violento contra aqueles que não aceitam sua 
situação: sua família, seus amigos, colegas de trabalho e, finalmente, contra 
si mesmo. 

Outro fator que vem ocasionando a depressão entre os jovens é a indecisão 

sobre a sua sexualidade, sendo que as famílias acabam não aceitando a decisão dos 

filhos sobre a opção sexual. Apesar de estarmos vivendo na contemporaneidade, na 

sociedade ainda existe muita cobrança e preconceito, não só sobre 

homossexualidade mas também na questão de raça, cor e etnia.  

Para Foucault (1984), apud César (2009, p.43): 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à grande rede de 



26 

 

superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles 
e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e poder. 

A manifestação da sexualidade entre adolescentes está cada vez mais precoce 

e com isso a gravidez acontece com maior intensidade, além do risco de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

1.1.4 A família, o adolescente e o serviço social 

Atualmente vive-se em uma sociedade onde as famílias estão desestruturadas, 

casais se separam sem pensar em seus filhos, que acabam crescendo sem amor, 

carinho e afeto de seus pais. Assim acabam buscando em amigos e colegas que 

podem levá-los para uma vida inadequada. 

As transformações familiares foram mudando a partir da industrialização, o 

papel da mulher na sociedade foi deixando de ser uma pessoa para ficar dentro de 

casa e cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos.  

Esse quadro torna-se mais evidente na década de 1960; com o movimento 

feminista, a mulher inicia a sua emancipação social e sexual, nesse mesmo período 

ocorre a possibilidade de escolha da mulher à maternidade, pois se difundem os 

anticoncepcionais com consequências afirmadas por SARTI (2005, p.21): 

A partir da década de 1960, (…) em escala mundial, difundiu-se a pílula 
anticoncepcional, que separou a sexualidade da reprodução e interferiu 
decisivamente na sexualidade feminina. Esse fato criou as condições 
materiais para que a mulher deixasse de ter sua vida e sua sexualidade 
atadas à maternidade como um “destino”, recriou o mundo subjetivo feminino 
e, aliado à expansão do feminismo, ampliou as possibilidades de atuação da 
mulher no mundo social. A pílula, associada a outro fenômeno social, a saber, 
o trabalho remunerado da mulher, abalou os alicerces familiares, e ambos 
inauguraram um processo de mudanças substantivasna família...  

Nesse breve contexto, pode-se começar a compreender as transformações 

sociais e familiares que se expressam nos dias atuais. As mudanças ocorreram de 

forma gradativa. 

Nos dias de hoje, podem-se considerar vários modelos familiares existentes na 

sociedade, por conta das transformações que ocorreram como: divórcio, métodos 

contraceptivos, crescimento das indústrias, entrada da mulher no mercado de 

trabalho, entre outras tantas mudanças que trouxeram para as famílias, algumas 

alterações, sendo estas responsáveis pelas diferentes formas familiares. Portanto, o 

significativo número de famílias monoparentais, termo utilizado para denominar como 
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responsáveis, o pai ou a mãe. Esta constituição de família pode ser denominada 

“recompostas” a partir do momento em que o responsável pela família venha a se 

casar ou viver um concubinato (art. 1727- Código Civil Brasileiro). 

Também se deve essas mudanças a viuvez, tentam buscar novos 

relacionamentos seja para ser correspondido afetivamente ou para ter o apoio do 

outro na manutenção do lar e ajuda com a educação dos filhos. 

Por isso, se concorda com Amaral (2001) que afirma que a família é, uma 

construção social que varia segundo as épocas, permanecendo, no entanto, aquilo 

que se chama de “sentimento de família”, que se forma a partir de um emaranhado de 

emoções e ações pessoais, familiares e culturais, compondo o universo do mundo 

familiar. Entretanto, há dificuldade de se definir família, cujo aspecto vai depender do 

contexto sociocultural em que a mesma está inserida. Para se trabalhar a família nas 

políticas sociais, é necessário, ainda, ter em mente a afirmação de Sarti(1996, p.63): 

A família para os pobres associa-se àqueles em quem se pode confiar. (...) 
Como não há status ou poder a ser transmitido, o que define a extensão da 
família entre os pobres é a rede de obrigações que se estabelece: são da 
família aqueles com quem se pode contar, isto quer dizer, aqueles que 
retribuem ao que se dá, aqueles, portanto, para com quem se tem 
obrigações. São essas redes de obrigações que delimitam os vínculos, 
fazendo com que as relações de afeto se desenvolvam. 

Para Kaloustian & Ferrari (1994), a família é o espaço indispensável para a 

garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, 

independentemente do arranjo familiar ou da forma como vem se estruturando. É a 

família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes.  

Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal. É em seu 

espaço que são absorvidos os valores éticos e morais, e onde se aprofundam os 

laços de solidariedade. 

Deve-se ressaltar que a família não se encontra enfraquecida, pelo contrário, 

ela vem deixando de ser apenas um único modelo para transformar-se em outros 

modelos familiares. E com essa diversidade familiar, entram as políticas públicas 

através de programas e projetos sociais que visam intervir na convivência e 

fortalecimento de vínculos familiares. 

De acordo com Mioto (2004), os assistentes sociais no seu cotidiano 

desenvolvem algumas ações que podem ser diferenciadas pelas particularidades que 
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apresentam e, no entanto continuam sendo tratadas de forma indiferenciada. São 

elas: ações socioeducativas, ações sócio terapêuticas, ações periciais, ações 

socioassistenciais, ações de acolhimento e apoio socioinstitucional. As ações 

socioeducativas estão relacionadas àquelas que, através da informação, da reflexão 

ou mesmo da relação, visam provocar mudanças (valores, modos de vida). 

As ações sócio-terapêuticas são desenvolvidas diante de situações de 

sofrimento das famílias, expresso nas suas relações ou pelos seus membros, com a 

intenção de alterar esta situação. As ações periciais são aquelas que, através do 

estudo e da avaliação das situações familiares, visam à emissão de um parecer social 

para outrem. As ações sócioassistenciais se relacionam a toda ação de provimento e 

de sustentação para atendimento de necessidades das famílias usuárias. 

As ações de acolhimento e apoio sócio institucional consistiriam, como o 

próprio nome indica, no acolhimento e apoio e na articulação de recursos através da 

ativação, integração e modificação das redes sociais e de serviços para atender as 

demandas familiares. 

A vinculação do serviço social com a família é histórica na profissão, desde a 

sua origem, vem trabalhando com indivíduos, grupos e famílias. Na gênese da 

profissão a abordagem com as famílias se dava de forma conservadora dentro de 

uma lógica de culpabilização do indivíduo sendo uma doutrinaria ligada aos princípios 

da igreja católica. 

A partir do momento da reconceituação do serviço social, na década de 1965, a 

profissão inicia um repensar sobre seus componentes teóricos metodológicos e sobre 

sua prática profissional, portanto também a sua intervenção junto a indivíduos, grupos 

e família.  

É somente na década de 1990, com o amadurecimento profissional, que o 

serviço social começa a transformar, realmente a sua prática profissional, mudando a 

sua compreensão a respeito do conceito de família. 

Entendendo que o serviço social deve trabalhar junto às famílias, garantindo 

seus direitos e não mais culpando o individuo. 

Desde então, o serviço social tem um aspecto crítico através da aproximação 

com as referências marxistas, entendendo-se então que o serviço social precisa atuar 

junto às famílias viabilizando direitos, assimilando as famílias como um conceito 
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multifacetário4, respeitando a Constituição de 1988 e o Código de Ética de 1993. E 

também reverenciando as configurações internas das famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

4Característica de alguma coisa que tem várias faces, explicando, no ramo do técnico da ciência do 
direito, a definição da palavra pode ser acrescentada: como um departamento, ou instituição, que tem 
mais de uma atribuição, ou múltiplas faces, ou se refere a diversos ramos do direito. Aplica-se, aí, o 
mesmo entendimento de residual, ou aquilo que sobra, ou que sobeja ao objeto identificado, ou a 
denominação técnica usada, tem o mesmo significado de multiifacetado.  
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1.2 A FAMÍLIA E O ADOLESCENTE NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O item que segue apresenta uma reflexão sobre a introdução da questão da 

família na Política de Assistência Social, mais especificamente no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). 

Com a contemporaneidade, as famílias vêm passando por modificações em 

sua estrutura e essa mudança estabelece um acompanhamento especificado das 

políticas públicas de assistência social, buscando alcançar resultados e êxitos, 

segundo Bahia (2008), após considerar as alterações ocorridas nas famílias, 

reportando-se à Política de Assistência Social, conclui que: 

Essa realidade exige o acompanhamento do processo de mudança que afeta 
as famílias contemporâneas, por parte dos operadores da política pública de 
assistência social, para viabilizar o entendimento dos aspectos relativos ao 
modo de ser do indivíduo na relação intrafamiliar em um mundo em 
transformação, bem como das políticas sociais vigentes no país para buscar 
maior efetividade e eficácia destas (BAHIA, 2008, p. 3). 

Assim com as mudanças familiares que ocorreram desde o início da civilização, 

em 1988, com a promulgação da Constituição Federal no Brasil (CF 1988), a 

assistência social adquiriu estatuto de direito a ser efetivado mediante políticas 

públicas, ganhando assim, eficácia como um dos tripés da política de seguridade 

social, juntamente com a saúde e a previdência social. Isto se tornou um marco para 

a história da assistência que se tornaria, em breve, uma política pública social. 

A questão social começou a ser considerado a partir do momento em que a 

política de assistência social colocou a centralidade na família. 

O trabalho social com a família, em seu desenvolvimento, depende muito das 

concepções que se tem a cerca de família, essas concepções não podem estar 

restritas apenas as formas, as defesas e as diversidades de que as famílias vêm 

passando. 

É necessário que elas tenham um meio de avaliar o quanto de 

responsabilidade a sociedade coloca sobre a família e com isso verifica-se, no Brasil, 

a centralidade da família quando colocada no campo da política social, está mais 

vinculada à delegação de responsabilidades e no envolvimento da família na solução 

de problemas, que necessariamente não estão nela e nem são gerados dela, para 

que se consiga a integração, ou paz social. 
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A família é considerada um garantidor de direitos de proteção e socialização na 

política social, portanto não estão livres de violências, falhas, inseguridades, etc. 

Conforme Paz (2015), a família é, por excelência, um canal de proteção, 

assumindo tradicionalmente um papel importante na provisão do bem-estar de seus 

membros. As políticas públicas universalistas vieram para amenizar essas funções, 

nas quais o Estado e a sociedade assumem os custos do seu enfrentamento e 

cobrem os riscos sociais.  

No entanto, a partir dos anos 1970, com a “crise do Estado de Bem-Estar 

Social” e a emersão da ideologia neoliberal (pautada no discurso de impossibilidade 

do Estado no provimento do bem-estar), assinala-se uma busca por uma participação 

mais efetiva do mercado e da sociedade, especialmente da família, na proteção 

social. 

É nesse cenário que a família “ressurge” como uma fonte de proteção informal 

e tem suas potencialidades reforçadas passando a ser responsabilizada, pelo menos 

em primeira instância, pela garantia da proteção social dos seus membros. De acordo 

com Teixeira (2012), atualmente há uma tendência, em nível nacional e internacional, 

de se tomar a família não só como objeto e sujeito de intervenção das políticas 

públicas, mas também como instrumento, ou seja, como partícipe ativo em sua 

capacidade de prover a proteção social em conjunto com o Estado e mercado. 

Entretanto, para Pereira (2010 ,p.1). 

É possível afirmar que não há em muitos países capitalistas centrais uma 
política familiar, dirigida a atender as necessidades das famílias e, muito 
menos, em países como o Brasil. De acordo com a autora, a inexistência de 
uma política de família no Brasil, ou mesmo a existência de “uma política de 
família à brasileira” (considerando que a forma pela qual a família é inserida 
na política assume particularidades próprias de cada país), decorre não do 
fato dos poderes públicos terem desconsiderado a família, enquanto 
importante canal de proteção, mas “porque o próprio desenho das políticas 
sociais brasileiras sempre foi profundamente influenciado por uma tradição de 
relacionamento do Estado com a sociedade, que exige desta autoproteção”.  

Segundo Paz (2015), dada a inexistência de uma política efetiva para as 

famílias no Brasil, as políticas eram marcadas pelo caráter segmentado e focalizado - 

voltadas para os indivíduos em si e não para a família em sua totalidade - e pela não 

abrangência da diversidade de arranjos familiares existentes. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, de 2004, aprovada 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a centralidade da família é 



32 

 

denominada “matricialidade sociofamiliar”, juntamente com a diretriz territorial, ou 

seja, a família e o território como referências da política. 

A família como “o espaço insubstituível de proteção e socialização primária, 

independentemente dos formatos, modelos e feições que ele tem assumido com as 

transformações econômicas, sociais e culturais contemporâneas” (BRASIL/SUAS, 

2005), e por outro lado a territorialização, a descentralização e a intersetorialidade 

como forma de superação da segmentação, fragmentação e focalização das políticas, 

identificando problemas concretos, as potencialidades e soluções, de acordo com o 

que preceitua o Sistema Único de Assistência Social (BRASIL/SUAS, 2005). 

1.2.1 A matricialidade 

A família passa ser a centralidade no Brasil a partir da constituição de 1988, e o 

atendimento à família passa a ter a centralidade na Política Nacional de Assistência 

Social, através do princípio da Matricialidade sociofamiliar. 

Através da Constituição Federal de 1988 a Assistência Social é estabelecida 

como uma política pública para quem dela necessitar, caracterizando-se como direito 

do cidadão e dever do Estado, independente de contribuição à seguridade social. Em 

1993, institui-se a LOAS- LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA (Lei.8.742/93), a qual 

regulamentou a assistência social no Brasil, é através desta lei que se constitui a 

prestação de serviços aos cidadãos. A assistência social, direito do cidadão e dever 

do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento as necessidades básicas (BRASIL,1993). 

É uma Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), tem como aporte principal a 

proteção das classes vulnerabilizadas. Organiza e estrutura a assistência social no 

Brasil, prevê um salário-mínimo para idosos que não contribuíram regularmente para 

a previdência social e para pessoas com deficiência sem condições de trabalho. Ainda 

institui uma série de direitos sociais preconizados na Constituição de 1988. 

Partindo da LOAS, o Ministério de Desenvolvimento Social criou o SISTEMA 

ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS). 

O SUAS foi criado por meio de deliberações da IV Conferência Nacional de 
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Assistência Social, está previsto na LOAS e foi consolidado sua implementação no 

ano de 2005, através de sua NOB - Norma Operacional Básica do Suas (NOB/Suas), 

que apresenta claramente as competências de cada órgão federado e os eixos de 

implementação e consolidação da iniciativa. 

Este é um sistema constituído com uma única direção, caracterizado pela 

gestão compartilhada e cofinanciamento das ações pelos três entes federados e pelo 

controle social exercido pelos Conselhos de Assistência Social dos municípios, 

Estados e União. No SUAS, as ações da assistência social são organizadas tendo 

como referência o território onde as pessoas moram, considerando suas demandas e 

necessidades. Define uma série de serviços socioassistenciais, como a garantia do 

acesso ao conhecimento dos direitos, bem como a defesa dos mesmos por meio de 

um atendimento digno e respeitoso com vistas a conquista da autonomia e acesso às 

oportunidades sociais. 

O SUAS prevê também um conjunto de ações, atenções, benefícios e auxílios 

para promover a proteção social dos usuários, pensando na redução do impacto das 

necessidades sociais e naturais ao ciclo da vida e a dignidade humana. 

Em novembro de 2009 em reunião ordinária do Conselho Nacional de 

Assistência Social, sob a resolução 109, resolve aprovar a TIPIFICAÇÃO DOS 

SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS, organizando-os por níveis de complexidade do 

SUAS, sendo eles: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade. 

Para cada nível de proteção social estipulou-se, ou tipificou-se os serviços a 

serem oferecidos, sendo dispostos abaixo: 

“I - Serviços de Proteção Social Básica: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 
deficiência e idosas. 
II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos(PAEFI); 
b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC); 
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 
e suas Famílias; 
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 
- abrigo institucional; 
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- Casa Lar; 
- Casa de Passagem; 
- Residência Inclusiva. 
b) Serviço de Acolhimento em República; 
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências.” (Tipificação, web, 2009). 

A NOB\SUAS define a matricialidade sociofamiliar e a territorialização como um 

dos eixos estruturantes da gestão do Sistema Único de Assistência Social. Isso 

significa que a assistência social dá “primazia à atenção às famílias e seus membros, 

a partir do seu território de vivência, com prioridade àquelas com registro de 

fragilidades, vulnerabilidades e presença de vitimação entre seus membros” 

(NOB/SUAS, 2005, p.28) 

A Matricialidade Sociofamiliar relata à centralidade da família como centro 

social fundamental para efetivá-la todas as ações e serviços da política de assistência 

social. 

A família segundo a PNAS é o conjunto de pessoas unidas por laços 
consanguíneos, afetivos e ou de solidariedade, cuja sobrevivência e 
reprodução social pressupõem obrigações recíprocas e o compartilhamento 
de renda e ou dependência econômica. (BRASIL, MDS, 2009, p. 12). 

O objetivo da matricialidade sociofamiliar é a centralidade na família garantindo 

a sobrevivência, o acolhimento de necessidades e interesses no convívio familiar e 

comunitário, traz a proteção social com papel de destaque na Política Nacional de 

Assistência Social. 

Desde a Política Nacional de Assistência Social também apareceram novas 

discussões com finalidade de assimilar a família, pois ela deixa de ser sujeito das 

ações assistencialista e passa a ser o foco da política pública de assistência social. 

Segundo Teixeira (2009), o eixo estruturante do SUAS, relativo à matricialidade 

sociofamiliar, a análise do texto da PNAS\2004 permite detectar ambiguidades, ao 

tempo em que há reconhecimento dos processos socioeconômicos, político e cultural 

que fragilizam as famílias brasileiras, tornando-as vulneráveis, o que justifica a sua 

centralidade nas ações da política de assistência social e, por outro lado, reconhece 

que isso se dá porque a família constitui “espaço privilegiado e insubstituível de 

proteção social e socialização primárias, provedora de cuidados aos seus membros, 

mas que precisa também ser cuidada e protegida” (BRASIL, PNAS\2004, p. 41). A 

contradição entre cuidar e proteger a família ou fornecer meios para que ela cuide dos 

seus membros, está posta. 
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Assim, define a PNAS (2004, p. 41): 

A centralidade na família e a superação da focalização, no âmbito da política 
de assistência social, repousam no pressuposto de que para a família 
prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário em primeiro 
lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal”. O que para essa 
política significa que sua formulação é pautada nas necessidades das 
famílias e dos indivíduos. 

Não se pode negar que agora existe uma perspectiva de avanço nessa 

inserção das famílias na política de assistência social, sendo que não há apenas uma 

responsabilização, mas se oferece uma conformidade pública em programas, 

projetos, benefícios e serviços que buscam fornecer os recursos necessários, até 

mesmo renda e serviços socioeducativos e assistenciais, para que haja estabilidade, 

um retorno positivo. 

De acordo com Brasil (2004, p.33). 

Entre os avanços na Assistência Social está a matricialidade sociofamiliar, 
compreendida a partir das diretrizes estabelecidas pela PNAS para o território 
nacional, com a opção pela “centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. 

O princípio da matricialidade sociofamiliar constitui um avanço na assistência 

social, que anteriormente à aprovação da PNAS e da instauração do SUAS se 

detinha, mais diretamente, ao atendimento dos indivíduos, de forma isolada da 

família. Neste sentido “a matricialidade sociofamiliar surge como antídoto à 

fragmentação dos atendimentos, como sujeito à proteção de uma rede de serviços de 

suporte à família” (Teixeira, 2010, p. 05). Atualmente, considera-se a família, com 

seus membros, inclusos em um contexto social e econômico, que reflete diretamente 

na forma de organização e dinâmicas familiares. 

Esse avanço é perceptível, conforme afirma Teixeira, 

Na matricialidade sociofamiliar, em que se dá primazia à atenção às famílias 
e seus membros, a partir do território de vivência, com prioridade àquelas 
mais vulnerabilizadas, uma estratégia efetiva contra a setorialização, 
segmentação e fragmentação dos atendimentos, levando em consideração a 
família em sua totalidade, como unidade de intervenção; além do caráter 
preventivo da proteção social, de modo a fortalecer os laços e vínculos 
sociais de pertencimento entre seus membros, de modo a romper com o 
caráter de atenção emergencial e pós-esgotamento das capacidades 
protetivas da família. (TEIXEIRA, 2009, p. 257) 

1.2.2 O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no SUAS 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), é um serviço da 

Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de 
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Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013 

por meio da Resolução CNAS nº01/2013. 

Esse serviço é oferecido de forma complementar ao trabalho social com 

famílias que é realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às 

Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e 

Indivíduos (PAEFI). 

O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, regulado no amparo e 

afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos 

usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento 

das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de 

acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da 

autonomia dos usuários. 

Sendo que os usuários do SCFV são divididos em grupos conforme sua faixa 

etária, respeitando as características de cada fase de vida. O trabalho que é ofertado 

nos grupos é planejado de forma coletiva, contando com a participação da equipe 

técnica do centro de referência de assistência social, dos orientadores sociais e 

também dos usuários, visando que a opinião deles conta muito para se fazer um 

trabalho com mais precisão, onde com as ideias deles consegue-se atingir com mais 

facilidade o que necessitam. 

Segundo o texto PERGUNTAS FREQUENTES Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), escrito por Carolina de Souza Leal, Késsia 

Oliveira da Silva, Maria Carolina Pereira Alves. O trabalho realizado com os grupos é 

preparado de forma a instigar as trocas culturais e o compartilhamento de vivências; 

desenvolvendo junto aos usuários o sentimento de pertença e de identidade; e 

fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a 

socialização e a convivência familiar e comunitária. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) devem garantir aos usuários a segurança de convívio, 

que diz respeito à efetivação do direito à convivência familiar e à proteção da família, 

com vistas ao enfrentamento de situações de isolamento social, enfraquecimento ou 

rompimento de vínculos familiares e comunitários, situações discriminatórias e 

estigmatizantes. O enfrentamento a essas situações é realizado por meio de ações 

centradas no fortalecimento da autoestima, dos laços de solidariedade e dos 

sentimentos de pertença e coletividade. 



37 

 

O direito ao convívio é garantido, ao longo do ciclo de vida, por meio de um 

conjunto de serviços locais que visam à convivência, à socialização e à acolhida de 

famílias, do qual, vínculos familiares e comunitários devem ser protegidos. 

No âmbito da assistência social, há o reconhecimento de situações de 

desproteção social cujo impacto é maior entre pessoas ou grupos familiares que 

apresentam características socialmente desvalorizadas e discriminadas (deficiência, 

raça-etnia, religião, orientação sexual, situação civil, etc.), agravadas por condições 

precárias de vida, pela privação de renda ou de acesso aos serviços públicos. 

Minimizar situações de privação material e discriminação negativa requer 

serviços continuados, capazes de desenvolver potencialidades e assegurar 

aquisições, além de fortalecer vínculos familiares e vínculos sociais mais amplos 

necessários ao exercício de cidadania. Tais serviços são concretizados por uma rede 

de atores públicos (integrantes da rede socioassistencial) que materializam ofertas 

socioeducativas, lúdicas e socioculturais, que atendem às diferentes necessidades de 

convivência, próprias a cada momento do ciclo de vida. Nessa direção, o PAIF e o 

SCFV, observadas as especificidades de cada um, são alguns dos serviços 

socioassistênciais que possibilitam aos usuários a convivência e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. 

Os objetivos gerais do SCFV são: 

· Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

· Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens 

e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à 

convivência familiar e comunitária; 

· Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a 

rede de proteção social de assistência social nos territórios; 

· Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, 

saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto 

dos usuários aos demais direitos; 

· Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação 

cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

· Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 
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· Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas 

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 

familiares e comunitários. 

O SCFV é uma intervenção social planejada, que se materializa por meio dos 

grupos, com vistas a estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução de 

suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Assim, os 

encontros dos grupos do SCFV visam criar situações de convivência para a 

realização de diálogos e fazeres que constituem alternativas para o enfrentamento de 

vulnerabilidades e a construção de alternativas. Nessa direção, esses encontros são 

um espaço para promover: 

· Processos de valorização/reconhecimento: trata-se de considerar as questões 

e os problemas do outro como procedentes e legítimos 

· Escuta: trata-se de criar um ambiente em que os usuários relatem ou partilhem 

suas experiências - segurança, interesse, etc.; 

· Produção coletiva: trata-se de estimular no SCFV a construção de relações 

horizontais – de igualdade -, a realização compartilhada, à colaboração; 

· Exercício de escolhas: trata-se de fomentar a responsabilidade e a reflexão 

sobre as motivações e interesses envolvidos no ato de escolher; 

· Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo: trata-se de estimular a 

capacidade de responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e de assumir 

uma escolha; 

· Diálogo para a resolução de conflitos e divergências: trata-se de favorecer o 

aprendizado e o exercício de um conjunto de habilidades e capacidades de 

compartilhamento e engajamento nos processos resolutivos ou restaurativos; 

· Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas: trata-se de 

analisar as situações vividas e explorar variações de escolha, de interesse, de 

conduta, de atitude, de entendimento do outro; 

· Experiências de escolha e decisão coletivas: trata-se de criar e induzir atitudes 

mais cooperativas a partir da análise de situações, da explicitação de desejos, medos 

e interesses; negociação, composição, revisão de posicionamentos e capacidade de 

adiar realizações individuais em prol do coletivo; 
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· Aprendizado e ensino de forma igualitária: trata-se de construir, nas relações, 

lugares de autoridade para determinadas questões, desconstruindo a perspectiva de 

autoridade por hierarquias previamente definidas; 

· Reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas: trata-se de 

aprender e ter domínio sobre os sentimentos e afetações, de modo a enfrentar 

situações que disparam sentimentos intensos e negativos; 

· Reconhecimento e admiração da diferença: trata-se de exercitar situações 

protegidas, em que as desigualdades e diversidades podem ser analisadas e 

problematizadas, permitindo que características, condições e escolhas sejam 

tomadas em sua raiz de diferença e não a partir de um juízo de valor hegemônico. 

 Os encontros dos grupos do SCFV devem criar oportunidades para que os 

usuários vivenciem as experiências anteriormente mencionadas. Isso pode ser 

efetivado mediante acompanhamento das atualizações do material de consulta. 

1.2.3 Os centros de referência de assistência social 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade de 

proteção social básica do SUAS, tendo por objetivo prevenir a ocorrência de situações 

de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania especialmente na Política de 

Assistência Social - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em1993, Política 

Nacional de Assistência Social (2004) e a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. 

 

Como antídoto a sua transformação em serviço cartorial, de cadastramento, 
recadastramento, acesso a benefícios, mas de ofertas de serviços de suporte 
à família e seus representantes com serviços de orientação, informação [...] e 
reflexão sobre suas dificuldades cotidianas. (TEIXEIRA, 2010, p. 12) 

Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos 

os serviços sócioassistenciais de proteção básica do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, no seu território de abrangência. Estes serviços, de caráter 

preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde 

que disponha de espaço físico e equipe compatível. Quando desenvolvidos no 

território do CRAS, por outra unidade pública ou entidade de assistência social 

privada sem fins lucrativos, devem ser obrigatoriamente a ele referenciados. 



40 

 

O CRAS é, assim, uma unidade da rede socioassistencial de proteção social 

básica que se diferencia das demais, pois além da oferta de serviços e ações, possui 

as funções exclusivas de oferta pública do trabalho social com famílias do PAIF e de 

gestão territorial da rede socioassistencial de proteção social básica.  

Esta última função demanda do CRAS um adequado conhecimento do 

território, a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial a ele 

referenciadas e o gerenciamento do acolhimento, inserção, do encaminhamento e 

acompanhamento dos usuários no SUAS. O trabalho social com famílias do PAIF é 

desenvolvido pela equipe de referência do CRAS e a gestão territorial pelo 

coordenador do CRAS, auxiliado pela equipe técnica, sendo, portanto, funções 

exclusivas do poder público e não de entidades privadas de assistência social. 

O CRAS, como vimos, é o ponto focal de acesso e promoção dos direitos 

socioassistenciais no território, por se caracterizar como a unidade do SUAS mais 

capilarizada e que se localiza próximo aos seus usuários. Para cumprir com 

efetividade tal prerrogativa, o CRAS deve assegurar as famílias usuárias de seus 

serviços os seguintes direitos: 

· De conhecer o nome e a credencial de quem o atende (profissional técnico, 

estagiário ou administrativo do CRAS); 

· À escuta, à informação, à defesa, à provisão direta ou indireta ou ao 

encaminhamento de suas demandas de proteção social, asseguradas pela Política 

Nacional de Assistência Social; 

· A dispor de locais adequados para seu atendimento, tendo o sigilo e sua 

integridade preservada; 

· De receber explicações sobre os serviços e seu atendimento de forma clara, 

simples e compreensível; 

· De receber informações sobre como e onde manifestar seus direitos e 

requisições sobre o atendimento socioassistencial; 

· A ter seus encaminhamentos por escrito, identificados com o nome do 

profissional e seu registro no Conselho ou Ordem Profissional, de forma clara e 

legível; 

· A ter protegida sua privacidade, dentro dos princípios e diretrizes da ética 

profissional, desde que não acarrete riscos a outras pessoas; 
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· A ter sua identidade e singularidade preservadas e sua história de vida 

respeitada; 

· De poder avaliar o serviço recebido, contando com espaço de escuta para 

expressar sua opinião; 

· A ter acesso ao registro dos seus dados, se assim o desejar; 

· A ter acesso às deliberações das conferências municipais, estaduais e 

nacionais de assistência social. 

O CRAS tem por função ofertar, de forma exclusiva e obrigatória, o Programa 

de Atenção Integral à Família – PAIF, independentemente de sua fonte financiadora. 

O PAIF é o principal serviço de Proteção Social Básica, aos quais todos os outros 

serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação 

do poder público na garantia do direito à convivência familiar e assegura a 

matricialidade sociofamiliar no atendimento socioassistencial, um dos eixos 

estruturantes do SUAS. 

Os serviços ofertados no CRAS são divididos da seguinte forma: 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);Serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculo;Serviço de proteção social básica no domicílio 

para pessoas com deficiência e idosos; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF) – principal serviço para efetivação da proteção social no Sistema Único 

de Assistência Social, visto que é o primeiro contato das famílias ou indivíduos com 

um espaço onde podem encontrar atividades de convívio, socialização, informações e 

acesso aos direitos socioassistenciais. É um serviço continuado que deve ser 

desenvolvido exclusivamente pelo CRAS. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – serviço 

complementar ao PAIF, realizado a partir da formação de grupos, conforme as faixas 

etárias, necessidades dos (as) participantes e demanda local. Também possui caráter 

preventivo e proativo, exigindo, portanto, que as equipes estejam em interação 

constante, a fim de realizar um trabalho em conformidade, dentro do contexto das 

necessidades apresentadas pelas famílias dos territórios. É mais um espaço onde as 

pessoas podem expressar suas dificuldades e buscar, de forma conjunta, soluções 

para as situações de vulnerabilidades enfrentadas. 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência 

e Idosas – este é mais um serviço que deve estar em estreita ligação com o PAIF; 

portanto, caso exista no município e no Distrito Federal, deve estar referenciado ao 
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CRAS. Seu principal objetivo é favorecer a inclusão social de pessoas com deficiência 

e pessoas idosas, a partir do fortalecimento da participação e autonomia destas; 

neste sentido, busca a prevenção de situações de riscos, do isolamento e da 

exclusão. O trabalho inclui toda a família, fornecendo informações sobre direitos 

sociais, orientações e encaminhamentos para outras políticas, facilitando o acesso 

das pessoas ao Sistema de Proteção Social. Fazem parte da Proteção Social Básica, 

também, os seguintes benefícios: 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – o BPC, previsto na Lei Orgânica 

de Assistência Social (LOAS), é a concessão de um salário-mínimo às pessoas 

idosas a partir de 65 anos e pessoas que possuam deficiência incapacitante para o 

trabalho e para outras atividades. Para garantia do benefício, é necessário que a 

renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Foi 

lançado, pelo MDS, um Guia para Técnicos (as) e Gestores (as) com orientações 

sobre alterações nas regras de encaminhamento e concessão do BPC. 

Benefícios Eventuais – previstos também na LOAS, estes benefícios são 

voltados para suprir necessidades surgidas de forma inesperada, ou algum infortúnio, 

que fragilize a manutenção de famílias e indivíduos. São regulamentados e 

organizados pelos municípios e Distrito Federal, em consonância com critérios 

estabelecidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. 
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2  O CRAS NORTE DE CAÇADOR 

Neste item apresenta-se o histórico do CRAS Norte de Caçador, bem como sua 

estrutura física e de pessoal, serviços, programas e projetos executados, local onde 

foi realizado o estágio curricular obrigatório de Serviço Social. 

2.1 HISTÓRICO 

O CRAS Norte teve início no dia 10 de janeiro de 2010 no bairro Gioppo, 

passando por três endereços no mesmo bairro, sendo que todos eram alugados, já 

em 2017 o CRAS Norte ganha uma sede própria que fica no bairro Nossa Senhora 

Salete, junto com as 125 casas que foram construídas. 

2.2 ESTRUTURAS FÍSICA E DE PESSOAL 

Atualmente, o CRAS Norte tem sua estrutura física composta de recepção, 

banheiro público e de funcionários com adaptação para pessoas com deficiência, 

copa, sala de grupos, sala de atendimento técnico e outras três salas de uso comum 

(SCFV, administrativo).O CRAS Norte conta com os seguintes profissionais:  

· Uma assistente social; 

· Uma psicóloga; 

· Motorista; 

· Monitora; 

· Estagiárias de serviço social e psicologia; 

· Funcionária de Serviços gerais. 

 

2.3 PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS EXECUTADOS 

Principal serviço (PAIF), trabalho social com famílias (coletivo e individual), 

busca ativa, e visita domiciliar. 

O segundo principal serviço (SCFV), onde são oferecidos serviços para grupos 

de 0 à 6 anos, 6 à 12 anos, 12 à 17 anos, mulheres e idosos. Além destes dois 

principais serviços, atualmente estão sendo desenvolvidos: 

· Projeto casal nota 10, no período noturno no CRAS Norte com objetivo de 

fortalecer os vínculos familiares com foco nos casais; 
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· Projeto para adolescentes da escola Santo Damo, com foco de prevenção da 

violência contra as mulheres; 

· Oficinas para atividades físicas, aberta à comunidade em parceria com a 

fundação de esportes.  

A equipe do CRAS Norte atende durante o mês: 

· 146 famílias participantes dos grupos de SCFV; 

· 15 benefícios eventuais concedidos; 

·  145 atendimentos particulares realizados; 

·  93 visitas domiciliares realizadas; 

·  Famílias em acompanhamento (PAIF); 

·  12 famílias participando do grupo (PAIF); 

·  48 outros atendimentos. 
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3 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL 

Neste item, aponta-se a concepção de Serviço Social norteadora desta 

intervenção. Apresenta-se o projeto institucional, sobre o qual foi realizado o estágio, 

o projeto acadêmico, a caracterização do lócus de intervenção, com apresentação do 

perfil dos usuários, a descrição da prática de estágio e, por fim, as considerações 

finais sobre o estágio. 

O processo de intervenção de estágio de Serviço Social realizou-se no Centro 

de Referência de Assistência Social Norte de Caçador (CRAS) Norte, onde atende ao 

território de sete bairros. 

3.1 CONCEPÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL NORTEADORA DA INTERVENÇÃO 

O surgimento do Serviço Social no Brasil, bem como, sua institucionalização, 

está inserido nas décadas de 1930 e 1940, e não deve ser entendido como um 

acontecimento isolado ou natural, pelo contrário, deve ser considerado o resultado de 

dois processos que, relacionados, geraram as condições sócio-históricas necessárias 

para que a profissão iniciasse seu percurso histórico no cenário brasileiro. 

Segundo Iamamoto (2011), a gênese do Serviço Social no Brasil, enquanto 

profissão inscrita na divisão social do trabalho está relacionada ao contexto das 

grandes mobilizações da classe operária nas duas primeiras décadas do século XX, 

pois o debate acerca da “questão social”, que atravessa a sociedade nesse período, 

exige um posicionamento do Estado, das frações dominantes e da Igreja. 

O Serviço Social no Brasil, afirma-se como profissão no setor público em 

especial - face à progressiva ampliação do controle e do âmbito da ação do Estado 

junto à sociedade civil. Vincula-se a organizações patronais privadas, de caráter 

empresarial, dedicadas às atividades produtivas propriamente ditas e à prestação de 

serviços sociais à população. 

A profissão se consolida, então, como parte integrante do aparato estatal e de 

empresas privadas, e o profissional, como um assalariado a serviço das mesmas. 

Não se pode pensar a profissão no processo de reprodução das relações sociais, 

independente das organizações institucionais a que se vincula, como se a atividade 

profissional se encerrasse em si mesma e seus efeitos derivassem exclusivamente, 

da atuação do profissional. 
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A revisão da trajetória do Serviço Social no Brasil conduz afirmar que, 

considerando o antagonismo da relação capital e trabalho, a tendência predominante, 

no que se refere à inserção da profissão na sociedade, vem sendo historicamente, o 

reforço dos mecanismos do poder econômico, político e ideológico, no sentido de 

subordinar a população trabalhadora às diretrizes das classes dominantes em 

contraposição à sua organização livre e independente. 

A história da profissão de Serviço Social está ligada às consequências desse 

modelo econômico da contemporaneidade aos problemas sociais econômicos, 

segundo Netto. ‟ A perspectiva histórica-crítica enfoca o trabalho e o modo de 

produção capitalista, como o berço da profissão, a profissão é entendida como 

subproduto da síntese dos projetos político-econômicos, e está situada na sociedade 

capitalista como um elemento que participa da reprodução das relações de classe e 

da contradição nelas existente”.    

No século XIX surgiram as primeiras escolas de Serviço Social em Amsterdã e 

na Holanda. A lei que regulamenta a Profissão de Serviço Social é 8.662 / 1993.    

Com a questão social e suas expressões, que havia na época as demandas 

para se ter um profissional que viesse acalmar o clamor que se tinha de amenizar as 

inquietudes da população, através disso que a profissão de serviço social surge para 

operacionalizar as políticas sociais públicas.   

“Segundo Netto, 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”. (Netto, 2012, p.48). 

No Brasil, é em 1930 com a industrialização que surge e o serviço social, 

atrelado a Igreja católica e as damas de caridade moças ricas da sociedade. 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.  

Segundo Iamamoto 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 doutrinária e organizadora, com o objetivo de “livrar o operariado das 
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influências da vanguarda socialista do movimento operário e harmonizar as classes 

em conflitos a partir do comunitarismo cristão” (2014, p. 19).  

No decorrer da história do Brasil, o Serviço Social apresentou diversas 

roupagens concordando na maioria das vezes com os preceitos definidos pela 

ideologia governante, reproduzindo dessa maneira o modelo capitalista da sociedade. 

Baseou-se principalmente no serviço social de caso, onde somente o indivíduo 

“desajustado” ao sistema era trabalhado de modo isolado.   

A primeira escola de serviço social no Brasil foi em 1936 em São Paulo e foi 

coordenada por Albertina Ferreira Ramos e Maria Kiehl. Ambas eram sócias do 

Centro de Estudos de Ação Social vinculado a Igreja Católica, a segunda em Rio de 

Janeiro em 1937.  

É importante dar referência a uma profissional, considerada a pioneira do 

Serviço Social no Brasil, Mary Richmond, com sinal de visão científica, os aspectos 

sociológicos na profissão surgem com os trabalhos dela (Assistente Social 

Americana) em 1917 publica o livro: “O Diagnóstico Social” e em 1922 publica o livro 

(O que é serviço social de caso). O seu livro ‟diagnóstico social” foi a principal 

influência que a profissão de serviço social sofreu na época. 

A primeira escola de serviço social no Brasil foi em 1936 em São Paulo e a 

segunda, no Rio de Janeiro em 1937. 

“A forte influência dos ensinamentos de Florence Nightingale, a quem muitas 
vezes se referiu como uma „ ‟pioneira do Trabalho Social ‟‟, fez com que 
Richmond atribuísse muita importância a prática individual da assistência, 
sempre que possível realizada através do inquérito domiciliar. O diagnóstico 
social ocupava para ela um papel de destaque e o caminho para obtê-lo era o 
inquérito realizado no próprio domicilio das pessoas, de preferência. A firme 
convicção quanto á eficácia desse instrumento e a importância da visita 
domiciliar levou Mary Richmond a estabelecer como objetivo de seus 
primeiros cursos o preparo de visitadores domiciliares. Foi através do trabalho 
dessas visitadoras sociais domiciliares que o Serviço Social iníciou suas 
primeiras atividades nas instituições públicas americanas”. (Martinelli, 1989, 
p, 96). 

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 posicionamento 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 
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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 reformulação 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.  

Com o golpe e a implantação da ditadura militar o movimento de 

Reconceituação deflagrado em 1965 vai passar por três direções: Direção 

modernizadora, direção reatualização do conservadorismo, direção de intenção de 

ruptura. 

“Apesar de cerca de três anos de relativo enquadramento constitucional, o 
primeiro governo de Getúlio Vargas foi marcado pelo autoritarismo – mais 
acentuado na condição de presidente provisório e, sobretudo, no período da 
ditadura do Estado Novo. Nessa fase de poder arbitrário, houve cerceamento 
das liberdades dos cidadãos, censura e intensa repressão, perseguições, 
prisões, tortura e exílio. E também, por outro lado, malícia política, concessão 
de favores e suborno para atrair adversários menos radicais e mais sensíveis 
a prática do fisiologismo”. (Argemiro Brum, 2013, p, 176) 

O Serviço Social é uma profissão que se situa na divisão sócio-técnica do 

trabalho, a partir de sua inscrição em um projeto reformista conservador, que tinha 

como balizas teóricas e ideoculturais, a doutrina social da igreja, o pensamento 

conservador europeu e o estrutural funcionalismo norte-americano. 

O Serviço Social na contemporaneidade atua, através de pesquisas e análise 

da realidade social, na formulação, execução e avaliação de serviços, programas e 

políticas sociais, que buscam a preservação, defesa e ampliação dos direitos 

humanos e a justiça social. 

O trabalho do assistente social tem como objetivo garantir direitos e dar 

assistência para a população desamparada, fazendo isso por meio de políticas 

sociais, de forma organizada e planejada, lutando contra os problemas e as injustiças. 

O profissional de Serviço Social atua em organização de defesa estatal, em 

empresas, ONG’s (organização não governamental) e formulando, gerenciando e 

implementando programas e projetos pelo acesso dos segmentos da população aos 

serviços e benefícios construídos e conquistados socialmente, principalmente, 

aqueles da área da Seguridade Social. O assistente social vem contribuindo também, 

efetivamente na construção e fortalecimento dos espaços do Controle Social, e 

defesa dos direitos sociais. 

O Serviço Social tem como objeto as expressões da questão social que está 
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enraizada na contradição capital x trabalho que é uma categoria que expressa à 

contradição fundamental do modo capitalista de produção, sendo 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 estava em 

pobreza crescente. O processo de urbanização e industrialização deu origem ao 

empobrecimento da classe operária, e acabou por conscientizá-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 

sociais. 

A concepção de questão social mais difundida no Serviço Social é a de 

CARVALHO e IAMAMOTO, (1983, p.77): 

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

Não contraditória a esta concepção, tem a de TELES, (1996, p. 85): 

... a questão social é a aporia das sociedades modernas que põe em foco a 
disjunção, sempre renovada, entre a lógica do mercado e a dinâmica 
societária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia da 
economia, entre a ordem legal que promete igualdade e a realidade das 
desigualdades e exclusões tramada na dinâmica das relações de poder e 
dominação. 

A “Questão Social” é apenas um conceito teórico nós não a vemos, nós vemos 

as suas expressões: o desemprego, o analfabetismo, a fome, a favela, a falta de leitos 

em hospitais, a violência, a inadimplência, etc. Assim é que, a questão social nos 

apresenta nas suas objetivações, em concretos que sintetizam as determinações 

prioritárias do capital sobre o trabalho, onde o objetivo é acumular capital e não 

garantir condições de vida para toda a população. 

Hoje a formação profissional é generalista, com uma base teórica-metodológica 

que permite apreensão da complexidade da questão social direcionada a 

compreensão dos processos de constituição da sociedade a partir das 

transformações históricas, econômicas, sociais, políticas e culturais da realidade 

brasileira, inserida no contexto do desenvolvimento capitalista, e possibilita ao 

assistente social a compreensão do significado social da profissão e dos desafios 
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imposto pela realidade social. 

O projeto profissional do Serviço Social, amplamente divulgado e conhecido 

como Projeto Ético Político tem suas origens registradas por Silva (2002) entre o final 

da década de setenta e início dos anos oitenta do século passado, a partir de uma 

crescente recusa e crítica dos profissionais aos métodos conservadores e tradicionais 

utilizados na prática profissional. Estes métodos, reproduzidos das escolas europeias 

e americanas – base de formação técnica dos primeiros profissionais.  

A difusão do projeto tem sido executada principalmente pelas instâncias 

produtoras de conhecimentos no Serviço Social (Graduação, Pós-Graduação, Centros 

de Pesquisa, Grupos de Discussão etc.) pelas instâncias político-organizativas da 

profissão (Conselho Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social, Sindicatos e 

Associações) e pelo arcabouço jurídico-político (conjunto de leis, resoluções, 

documentos políticos e normativos aprovados e recomendados à aplicação) sejam 

estes exclusivos da profissão ou provenientes das legislações gerais que subsidiam a 

intervenção profissional.  

Foi durante o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado no ano 

de 1979 em São Paulo, conhecido como o “Congresso da Virada”, que os 

profissionais legitimaram uma nova direção ética, teórica e prática à profissão. 

Segundo Guerra (2009) foi a partir desse Congresso que se disparam os 

seguintes processos de mudança no Serviço Social: ampliação e laicização da 

profissão; vinculação sócio-política com a classe trabalhadora; inserção acadêmica e 

científica da profissão; militância política na profissão contra a ditadura; criação de 

uma proposta metodológica de trabalho; desenvolvimento das entidades organizativas 

da profissão – conselhos regionais e o conselho federal; mudança no perfil 

profissional.  

Silva (2002) refere que o desenvolvimento do projeto, só ocorrerá, entretanto, 

na década de noventa, após um acúmulo significativo de mudanças incorporadas 

pelas bases de formação e atuação do Serviço Social, além de um cenário social 

favorável à sua implementação, motivado pelo final da ditadura e início da 

democracia. Estas mudanças compreenderam o redimensionamento do ensino 

através da introdução de conteúdos que pretendiam formar profissionais mais 

capacitados para responder às demandas locais, a ressignificação nas modalidades 

prático-interventivas tradicionais, incorporação de matrizes teóricas e metodológicas 

de natureza crítica, inspiradas na tradição marxista, introdução de novas áreas e 
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campos de intervenção, restauração democrática da sociedade brasileira, conquista 

de direitos cívicos e sociais e implantação das diversas políticas públicas. 

Entretanto, o cenário macroeconômico que se desenvolve neste período, 

caracterizado pelo neoliberalismo, demarcou uma forte retração ao desenvolvimento 

do projeto sendo sobreposto pela supremacia do mercado e consumo, o 

individualismo possessivo, a lógica contábil e financeira que se impuseram às 

necessidades e direitos humanos e sociais, produzindo um Ato de tornar leigo, ou 

laico, reproduzindo as desigualdades decorrentes dos processos de concentração de 

renda terra, poder, ciência e cultura (IAMAMOTTO, 2009). 

A construção do projeto ético-político do serviço social no Brasil foi iniciada na 

transição da década de 1970 a 1980. Esse período marca um momento importante no 

desenvolvimento do serviço social no Brasil, especialmente pelo enfrentamento do 

conservadorismo profissional. 

A luta pela democracia na sociedade brasileira criou o quadro necessário para 

romper com o quase monopólio do conservadorismo no serviço social, no processo 

de derrota da ditadura e a condição política para a constituição de um novo projeto 

profissional. 

Na acumulação teórica operada pelo serviço social é notável o fato de maior 

relevância, incorporar matrizes teóricas e metodológicas compatíveis com a ruptura 

com o conservadorismo profissional, nela se emprega abertamente vertentes criticais 

destacadamente as inspiradas na tradição marxista, assim entrou no cotidiano do 

serviço social a questão de redimensionar o ensino com vista a formação de um 

profissional capaz de responder com eficácia a competência as demandas 

tradicionais e emergentes na sociedade brasileira e construção de um novo perfil 

profissional. 

O novo Código de Ética Profissional de 1993, foi um marco histórico na 

trajetória do Serviço Social por sua legitimidade teórico-prática alcançada pela 

categoria profissional. A partir desse momento de discussão e de construção coletiva, 

destacam-se na profissão a relevância e o reconhecimento da ética como 

componente fundamental do projeto profissional que, nos últimos vinte anos, têm 

construído uma hegemonia na profissão. 

Um olhar retrospectivo para as décadas anteriores não deixa dúvidas de que o 

Serviço Social foi sendo questionado pela prática política de vários movimentos 

sociais e segmentos da sociedade civil, encontrando aí sua base social de 
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reorientação da profissão nos anos 1980. Com isso, a profissão deu um salto de 

qualidade, de atuação e de formação profissional.  

Com o novo Código de Ética, ganhou visibilidade pública e maior credibilidade 

junto à população usuária. Os princípios fundamentais do código são: 

I.  Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 

sociais; 

II.   Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; 

III.   Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras; 

IV.   Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; 

V.   Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática; 

VI.   Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças; 

VII.  Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual; 

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação exploração de classe, etnia e gênero; 

IX.  Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

X.   Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

XI.   Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção 

sexual, idade e condição física. 

A primeira lei que regulamenta o serviço social é a Lei Nº 3252, de 27 de 

agosto de 1957. Em 1993 essa lei foi revogada e o serviço social passou a ser 
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regulamentado pela Lei Nº 8.662, de 7 de Junho de 1993.  

As mudanças que essa lei implantou no Brasil foram essenciais para uma 

regulamentação da profissão. Com a Lei 8.662 o agente social só pode exercer a 

profissão quando se registrar no Conselho Regional de Serviço Social, regulamenta a 

carga horária da profissão. A lei também institucionaliza os deveres do agente social e 

as áreas onde ele pode exercer sua profissão. As dimensões constitutivas foram 

apontadas para superar os desafios do serviço social na atualidade, logo o assistente 

social deve dominar cada uma delas. E ter conhecimento que e não podem ser 

separadas, pois isso acarretaria numa despolitização e fragmentação, logo retornaria 

a erros cometidos no passado histórico do serviço social. 

O Serviço Social na contemporaneidade possui dimensões que orientam e dão 

direção à prática profissional: 

·  Dimensão teórico-metodológica: se refere à capacidade de apreensão do 

método e das teorias e sua relação com a prática, na ação profissional. 

·  Dimensão ético-política: se relaciona aos objetivos e finalidades das ações do 

assistente social e os princípios e valores humano-genéricos que os guiam. 

· Dimensão técnica-operativa: faz alusão à capacidade de o profissional articular 

meios e instrumentos para materializar os objetivos, com base nos valores 

concebidos (GUERRA, 2012). 

Assim, é tomando por base essas dimensões que se poderá discutir as 

estratégias e técnicas de intervenção profissional, a partir de quatro questões 

fundamentais: o que fazer, porque fazer, como fazer e para que fazer. 

Dessa forma, compreende-se que não se trata apenas da construção 

operacional do fazer, mas, sobretudo, da dimensão intelectiva e ontológica do 

trabalho, considerando aquilo que é específico ao trabalho do assistente social em 

seus mais variados espaços sócio-ocupacionais de intervenção. 

3.2 PROJETO DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL 

O projeto institucional no qual foi desenvolvido o estágio supervisionado de 

Serviço Social esteve localizado no CRAS Norte do município de Caçador, no SCFV, 

com adolescentes e suas famílias, conforme já apontado em itens anteriores desta 

monografia onde foram detalhados seus objetivos e finalidades. 

3.3 PROJETO ACADÊMICO 
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Para se desenvolver o estágio curricular obrigatório de Serviço Social, além de 

seguir as recomendações institucionais e os objetivos previstos nas diretrizes para 

trabalhos nos grupos de SCFV, como notado no item anterior, elaborou-se o Plano de 

Estágio para orientar a intervenção. 

O plano do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como 

objetivos: 

Geral: Disponibilizar ações e serviços de proteção social básica de caráter 

preventivo aos adolescentes e suas famílias do bairro Nossa Senhora Salete que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, e 

ou fragilização de vínculos efetivos, promovendo o fortalecimento de seus vínculos 

familiares e comunitários. 

Objetivos específicos: 

· Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais; 

· Assegurar espaços de referências para o convívio grupal, comunitário e social 

e desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

· Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos 

adolescentes e suas famílias, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

· Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

· Construir pautas de intervenção coerente com as necessidades dos sujeitos 

sociais; 

· Buscar coerência da ação cotidiana com os subsídios teóricos elencados no 

processo de intervenção. 

A finalidade da intervenção é fortalecer as relações familiares e comunitárias, 

valorizando a vida coletiva.Além dos objetivos institucionais elaboraram-se os 

objetivos de estágio: 

· Identificar as políticas sociais com suas possibilidades e principalmente seus 

desafios e os poderes institucionais; 

· Relacionar as atividades desenvolvidas no estágio; 
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· Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes e famílias, 

através de acompanhamento, orientação, encaminhamento e programas sociais e 

comunitários; 

· Conhecer o bairro Nossa Senhora Salete. 

Por meio do CRAS, as famílias em situação de extrema pobreza ou demais 

vulnerabilidades sociais passam a ter acesso a serviços como cadastramento e 

acompanhamento em programas de transferência de renda. 

A intervenção de estágio foi desenvolvida nos grupos de SCFV - Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - para adolescentes, onde são trabalhados 

temas importantes de prevenção, como os tipos de violência, regras de convivência 

familiar e comunitária, atividades de lazer e convívio social, entre outros temas 

importantes que demandem abordagem e interesse do público-alvo. 

Para o desenvolvimento do estágio, foram utilizados os instrumentais técnicos 

operativos: 

Entrevista: Segundo Maria Luisa de Souza: A entrevista é uma conversa entre 

duas ou mais pessoas com o objetivo de compreender, identificar ou constatar uma 

situação determinada. 

Visita Domiciliar: A visita domiciliar é um instrumento técnico-operativo que 

Amaro (2003, p. 13) define como “uma prática profissional, investigativa ou de 

atendimento, realizada por um ou mais profissionais, junto ao indivíduo em seu 

próprio meio social ou familiar.” A visita domiciliar é realizada pelo assistente social e 

precisa ser pautada pelos princípios éticos, assim para elucidar Barroco (2010, p. 57) 

afirma que “as capacidades humanas desenvolvidas pela práxis fundam a 

possibilidade de o ser social se objetivar como um ser ético.” 

Reunião: é um meio para partilhar, num grupo de pessoas, um mesmo nível de 

conhecimento sobre um assunto ou um problema e para tomar decisões 

coletivamente. Além disso, decisões tomadas coletivamente, com representantes das 

diferentes entidades interessadas, serão mais facilmente aceitas por todos. 

Observação: a técnica de investigação de base sustenta todas as outras, uma 

vez que estabelece a relação básica entre o sujeito que observa e o objeto, que é o 

início de todo o entendimento da realidade. 

Abordagem: é o termo utilizado para caracterizar um tipo de aproximação, seja 

entre pessoas ou coisas. 

Levantamento socioeconômico: São questões a serem indagadas em uma 
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pesquisa, como idade, escolaridade, trabalho, estado civil, renda, local de origem, 

tempo de residência, motivo que buscou morar nesta cidade, bens, perguntas a 

serem feitas para todos os membros do grupo familiar. 

Análise de conjuntura: Uma análise de conjuntura é um retrato dinâmico de 

uma realidade e não uma simples descrição de fatos ocorridos em um determinado 

local e período. Ela deve ir além das aparências e buscar a essência do real. 

Estudo Social: Segundo MIOTO (2001) o estudo social é um instrumento para 

conhecer e analisar a situação vivida por determinados sujeitos ou grupos de sujeitos 

sociais sobre o qual fomos chamados a opinar, consiste numa utilização articulada de 

vários outros instrumentos, entrevistas individuais ou conjuntas, a observação, a visita 

domiciliar e análise de documentos.As atividades centrais previstas: 

· Entrevistas 

· Visitas Domiciliares; 

· Observação; 

· Abordagem grupal e individual; 

· Avaliação; 

· Dinâmicas; 

· Relatos. 

A documentação utilizada: 

· Diário de Campo; 

· Plano de estágio; 

· Referências bibliográficos. 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS SOCIAIS DA PRÁTICA DE ESTÁGIO 

O CRAS Norte está localizado no bairro Nossa Senhora Salete, junto às 125 

casas construídas, destinadas às famílias cadastradas que residiam em áreas de 

risco. 

O CRAS Norte atende os moradores desta localidade e mais seis bairros das 

redondezas como: Santa Catarina, Kurtz, Gioppo, Bello, Rancho Fundo e São 

Cristóvão. Os sujeitos sociais que participam dos grupos do SCFV são pertencentes a 

todo esse território. 
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Figura 1: 

 
Fonte: Município de Caçador/SC 

 

Figura 2: 

 
Fonte: Município de Caçador/SC 

 

 

O estágio foi desenvolvido com grupo de adolescentes de 12 a 17 anos, que 

vêm pela busca ativa espontaneamente ou encaminhamentos da Rede 

socioassistencial, devido situação de vulnerabilidade social. Também adolescentes 

encaminhados pelos serviços da Proteção Social Especial: Serviço de Proteção e 
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Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); adolescentes cujas 

famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; adolescentes de 

famílias com precário acesso à renda e a serviços públicos. Os usuários, em sua 

maioria, são oriundos de famílias de baixa renda, residentes em locais periféricos do 

território. 

Tabela 1 - Gênero dos adolescentes do grupo de SCFV: 

Masculino Feminino 

06 15 

 

Tabela 2 - Família dos adolescentes que são Beneficiários do programa Bolsa 

Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC): 

Bolsa Família BPC Não recebem benefícios 

12 02  07 

 

Tabela 3 - Renda per capta das famílias dos adolescentes: 

Qtde Renda per capta (%) 

02 0 a 100 reais 

07 100 a 300 reais 

07 300 a 500 reais 

05 500 reais ou mais 

 

3.6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTÁGIO 

O estágio supervisionado obrigatório de Serviço Social foi realizado no período 

de fevereiro de 2018 a junho de 2019. No início todas as quartas-feiras, logo após, 

mudado para as segundas-feiras, cumprindo estágio supervisionado obrigatório de 6 

horas diárias. 

O desenvolvimento das atividades no SCFV do CRAS Norte seguiu firmemente 

as atividades de acordo com o cronograma especificado, uma vez que a supervisora 

de estágio esteve acompanhando em tempo real todas as atividades ali concluídas, 

sendo utilizados os seguintes instrumentais: acolhimento, visitas domiciliares, 

abordagem grupal e individual, entrevistas e observação.  

O primeiro contato ao iniciar o estágio no CRAS Norte de Caçador foi com a 
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Assistente Social responsável pela instituição, ela nos mostrou as instalações e 

regimento interno do local, também o cronograma de atividades já programadas com 

a equipe técnica para o ano todo. Logo após, fomos apresentadas à equipe técnica do 

CRAS Norte e em seguida ao grupo de SCFV de adolescentes e suas famílias. Sendo 

que o primeiro contato com o grupo foi de forma de roda de conversa. Cada um se 

apresentou e falou um pouco sobre si. Foram realizadas intervenções com os temas: 

· Direitos e deveres específicos do Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA); 

· Prevenção da exploração sexual infanto juvenil; 

· Trabalho infantil; 

· Sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis; 

· Respeito ao próximo; 

· Superação de dificuldades. 

Abaixo se aponta alguns relatos técnicos para demonstrar algumas das 

atividades desenvolvidas.  

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

REUNIÕES 

Data: 07/03/2018  

Horário: 13:00 as 17:00 h 

Local: CRAS Norte  

Objetivos: Estimular a cidadania dos adolescentes e suas famílias com a 

importância do seu aniversário.  

Participantes: Estagiária Geovana Aparecida Bertulino, grupo de adolescentes 

e suas famílias.  

Pauta: Painel de aniversariantes. 

Instrumental técnico operativo utilizado: Abordagem e observação. 

Relatório Técnico da Intervenção: No encontro conversou-se e debateu-se com 

o grupo de adolescentes a importância de se lembrar o dia do nascimento, pois é um 

marco na vida de qualquer um e sente-se uma enorme alegria em comemorar. O 

aniversário ensina a essência de renascer festejar e celebrar um novo começo. Não 

importa como as coisas aconteceram ontem, mês ou ano passado, temos sempre a 

capacidade de tentar de novo ou a resiliência. O aniversário pode ser um momento 

oportuno para fazer um levantamento das realizações passadas e assumir novas 

decisões… Em seguida, colocou-se em prática uma ideia sugerida pelo grupo. 
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Confecção de um painel de aniversariantes. Todos participaram e amaram trabalhar 

em conjunto. Ao final da atividade, todos ficaram encantados com o desempenho e 

resultado. E a partir deste dia, comemorou-se, uma vez por mês o aniversário dos 

adolescentes daquele período.  

Análise técnica da estagiária: Enquanto estagiária fazemos uma reflexão crítica 

sobre os novos desafios impostos em nosso cotidiano, conversar com os 

adolescentes e suas famílias sobre uma data tão importante para cada um deles é um 

privilegio, pois acabam desabafando e nos confidenciam muitos momentos relevantes 

da vida de cada um.  

RELATO TÉCNICO DE ESTÁGIO 

Data:14/03/2018  

Horário: 13:00 às 17:00 h 

Local: CRAS Norte  

Objetivos: fornecer informações, além de promover discussão e reflexão sobre 

alguns aspectos envolvidos na sexualidade. 

Participantes: Estagiária Geovana Aparecida Bertulino, enfermeira Paula e 

grupo de adolescentes.  

Pauta: saúde e sexualidade  

Instrumental técnico operativo utilizado: Abordagem entrevista e observação. 

Relatório Técnico da Intervenção: A finalidade deste encontro foi conversar e 

expor sobre saúde e sexualidade. Convidamos a enfermeira Paula, que atua no posto 

de saúde do Bairro Nossa Senhora Salete, para debater com os jovens do CRAS 

Norte e Martello, pois os mesmos tinham muitas dúvidas sobre o assunto. Os 

adolescentes trouxeram perguntas sobre o assunto em bilhetes, por se tratar de uma 

temática que os deixa envergonhados para falar em público. Durante o encontro, a 

enfermeira entregou para cada um do grupo uma cartilha explicativa sobre cada fase 

da adolescência. Então colocamos as perguntas em uma caixa, sendo que a 

enfermeira respondia de forma objetiva. As dúvidas dos adolescentes foram sobre: 

HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis; gravidez na adolescência; 

preservativo; afetividade; puberdade, etc. A enfermeira Paula ainda explicou como o 

adolescente se enxerga no mundo quando começam as curiosidades, quando o corpo 

muda, enfim quando a puberdade começa.Falou também sobre a diferença de HIV e 

AIDS: 
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· HIV- Quando a doença está no início e ainda pode haver tratamento; 

· AIDS- Quando a doença já está em um estado avançado. 

O debate serviu para tirar várias dúvidas dos adolescentes. Eles mostraram 

muito interesse pelo assunto. Comentaram que tinham insegurança de falar sobre 

sexo com os pais. 

Análise técnica da estagiária: Os adolescentes participavam do debate 

trazendo exemplos, discutindo e perguntando. Foi possível perceber, ao final deste 

processo um aumento no nível de informações dos adolescentes participantes, 

favorecendo assim, a adoção de práticas de comportamento preventivo Avaliação do 

usuário: Consideraram que era um assunto de interesse de todos, mas que tinham 

vergonha de falar sobre o mesmo, e a forma que foi aplicada ajudou-lhes a tirar as 

dúvidas. Assim avaliaram como muito positivo o encontro. 

RELATO TÉCNICO DE ESTÁGIO 

Data: 14/05/2018  

Horário: 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas  

Local: Centro de Referência em Assistência Social de Caçador - CRAS Norte.  

Objetivo: Orientar o grupo sobre a luta e combate a violência de crianças e 

adolescentes. 

Participantes: Estagiárias e usuários 

Pauta: Crianças e adolescentes vítimas de abuso (caso Araceli)  

Instrumental técnico operativo utilizado: Observação e Orientação. 

Relatório Técnico da Intervenção: No primeiro momento, recebemos o grupo de 

adolescentes do período da manhã. E em seguida tiveram ensaio das músicas que 

serão apresentadas na noite cultural, que ocorrerá no final do mês de outubro.  

No segundo momento, dialogamos sobre a semana de cada um dos usuários, 

após isso colocou-se o assunto violência em uma roda de conversa, o que rendeu 

muitas histórias que os usuários já presenciaram ou sabiam que havia acontecido. 

Passamos vídeos educativos sobre o tema, e orientações sobre o que fazer quando 

vissem ou soubessem ou até sofressem algum abuso de violência sexual. Orientou-se 

a falar pra alguém: pra sua mãe, professora ou alguém que tenha maior confiança, 

que eles saberão o que fazer, denunciando para as autoridades, ou se tiver algum 

medo de falar, então, por meio do disque 100.  
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No período da tarde recepcionamos o grupo conversando sobre a semana de 

cada um dos adolescentes e também colocamos o caso ARACELI, ou seja, a luta 

contra o abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse assunto foi 

muito intenso, pois alguns usuários que fazem parte do grupo colocaram na pauta o 

que já haviam passado, contando que já sofreram violência sexual quando eram 

crianças e que não é fácil superar, mas com a ajuda da família, amigos e também do 

grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sentem-se amparadas 

e protegidas.  

Análise técnica da estagiária: Diante dessa situação, é apavorante saber que a 

prática do abuso e violência sexual ocorre, na maioria das vezes, por alguém da 

própria família, sendo praticado com maior frequência no ambiente intrafamiliar, 

refletindo uma realidade ocorrida independente da classe social. 

RELATO TÉCNICO DE ESTÁGIO 

Data:11/06/2018 

Horário: 13:00 às 17:00 hrs 

Local: CESMAR (Centro Social Marista) 

Objetivos: Trazer novas histórias e experiências aos adolescentes do grupo do 

CRAS de Caçador (Norte e Martello). 

Participantes: Estagiária Geovana Aparecida Bertulino, Educadora Fernanda 

Carneiro, Coordenador Pedagógico Danilo Vaz Ribeiro e grupo de adolescentes. 

Pauta: Viver em bolhas 

Instrumental técnico operativo utilizado: Abordagem entrevista e observação. 

Relatório Técnico da Intervenção: Visita ao CESMAR (Centro Social Marista 

Caçador), chegando lá fomos recepcionados com muito carinho e afeto. Nesta 

oportunidade puderam conhecer a Unidade, seus espaços e seus projetos. Tiveram a 

oportunidade de compartilhar experiências com a Educadora Fernanda Carneiro e o 

Coordenador Pedagógico Danilo Vaz Ribeiro, os quais através de suas vivências 

instigaram a discussão do que é ser jovem nesta sociedade, quais os desafios à 

serem enfrentados. O grupo de adolescentes pôde refletir como vivemos em bolhas, 

as quais limitam nossa visão de mundo, como definem nosso entendimento sobre o 

que ocorre ao nosso redor, onde somos limitados a tal ponto que não 

compreendermos nosso lugar de fala, entretanto, ao percebemos qual é, podemos 

nos transformar e, assim, transformar a realidade que nos cerca. 
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Analise técnica da estagiária: Foi um momento único, com trocas de 

conhecimentos e de ouvir depoimentos de pessoas que passaram por muitas 

dificuldades e mesmo encontrando inúmeras pedras pelo caminho conseguiram dar a 

volta por cima e sair da perspectiva de jovens negros e pobres que vivem em 

periferias, que buscaram através do esforço e vontade de estudar, buscando novos 

conhecimentos para vencer na vida. Foi um encontro muito valioso que nos trouxe um 

entusiasmo para não desistir de nossos sonhos. 

Avaliação do usuário: Os grupos de adolescentes avaliaram como sendo um 

assunto de extrema importância, considerando as dificuldades que os menos 

favorecidos enfrentam por serem pobres e negros e que essa é a realidade, muitos 

deles são alvos do preconceito 

RELATO TÉCNICO DE ESTÁGIO 

Data: 18/03/2019  

Horário: 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas  

Local: Centro de Referência em Assistência Social de Caçador - CRAS Norte. 

Objetivo: Oportunizar conversa com os grupos de adolescentes, a equipe de 

basquetebol Spartacus. 

Participantes: Assistente social Ana Paula e estagiárias de Serviço Social.  

Pauta: superação das dificuldades da deficiência física e como fazer a 

diferença. Instrumental técnico operativo utilizado: Observação e abordagem grupal. 

Relatório Técnico da Intervenção: Convidamos a equipe de basquetebol 

Spartacus (equipe de paratetlas de Caçador/SC) para falar com os grupos de 

adolescentes sobre superação. Na chegada ao CRAS Norte, enfrentaram a 

dificuldade de acesso  pois a estrutura do local não é adaptada para pessoas que 

fazem uso de cadeiras de rodas. Esse foio mais um assunto que eles colocam para 

os grupos, como da dificuldade de cadeirantes se locomoverem dentro da cidade de 

Caçador. Começamos a nossa roda de conversa com a Assistente Social Ana Paula 

dando as boas-vindas à equipe Spartacus, apresentando os serviços oferecidos pelo 

CRAS Norte. Após isso, nos apresentamos e falamos um pouco de cada um de nós. A 

equipe Spartacus contou suas histórias de vida, como cada um adquiriu a deficiência: 

alguns em acidentes de trânsito, outros em queda de altura e um deles passou pela 

paralisia infantil. A origem do termo paraatleta vem em referência a principal 

competição esportiva envolvendo pessoas com deficiência: os Jogos Paraolímpicos. 
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Porém, esses Jogos englobam somente os atletas com deficiências física, intelectual 

ou visual. 

Todos os relatos foram comoventes, mas em especial o de um jovem que 

gostava de jogar bola, fazer festa, sair com os amigos em noitadas. E em virtude de 

um acidente de trânsito, acabou tendo que amputar uma de suas pernas, quando 

acordou e percebeu que estava somente com uma perna, discorreu que preferiria ter 

morrido a ter perdido parte de seu corpo. 

E assim, como todos que estiveram ali contando como e por que estariam, hoje 

em dia, impossibilitados de andar, vendo a vida mudar completamente, mencionam 

sem exceção, que entraram em depressão após os acontecidos, pois se sentiam 

estorvos para a família e que a vida deles não teria mais sentido algum. 

E foi através do basquetebol que conseguiram superar as dificuldades que o 

destino havia preparado a eles, assim formaram a equipe. Quando sabiam de algum 

cadeirante, iam até ele convidá-lo para entrar na equipe, assim começou o Spartacus. 

Hoje em dia, a equipe de basquetebol Spartacus é referência no esporte, 

representando Caçador em campeonatos estaduais, passando por cima de barreiras 

físicas e psicológicas, conseguindo vencer as adversidades. 

Análise técnica da estagiária: “Dificuldades preparam pessoas comuns para 

destinos extraordinários”. (C.S. Lewis) 

Podemos perceber que os cadeirantes são conscientes quanto ao valor da 

prática de atividades físicas para melhorar de qualidade de vida, bem-estar e saúde. 

Independente das dificuldades encontradas e, muitas vezes, discriminação por parte 

da sociedade, eles vêm buscado, através da prática do basquetebol em cadeiras de 

rodas, melhorar cada vez mais suas relações sociais e saúde, mostrando que não 

devem existir barreiras quando se quer melhorar e mudar as condições de vida. 

Apesar de muitos pensarem que quem vive em cadeira de rodas é dependente, 

eles provam o contrário, a cadeira de rodas é sinônimo de liberdade. Afinal, é esse 

utensílio que garante à pessoa com deficiência física um dos direitos mais 

importantes de qualquer ser humano: “o direito de ir e vir”. 

Este dia tornou-se muito mais brilhante, às vezes o problema é bem menor que 

o do próximo. Os exemplos que esses atletas deram, mostrou que as dificuldades 

podem ser superadas, basta ter força de vontade e fé. 

RELATO TÉCNICO DE ESTÁGIO 
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Data: 03/04/2019 

Horário: 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas 

Local: Centro de Referência em Assistência Social de Caçador – CRAS/Norte. 

Objetivo: Proporcionar um encontro dos adolescentes com os avós. A 

importância do afeto um com o outro. 

Participantes: Monitora e estagiária de serviço social 

Pauta: Dia dos avós e netos 

Instrumental técnico operativo utilizado: Observação abordagem grupal. 

Relatório Técnico da Intervenção: Dia de muito aprendizado com os avós dos 

adolescentes. Eles foram convidados a participar do grupo junto com seus netos, para 

uma atividade diferenciada. 

Os avós contaram várias histórias sobre a vida deles, e alguns até se 

emocionaram com boas e más lembranças. 

Então, após algum tempo de diálogo, realizamos com os avós e seus netos 

uma gincana – O quanto vocês se conhecem -, fazíamos a pergunta para os avós 

sobre seus netos e quem acertasse mais respostas ganhava um brinde. 

A brincadeira foi um sucesso, mostrando que a maioria deles se conhecem 

muito bem, assim foi com os grupos Galera inocente e Os Top’s.. 

Análise técnica da estagiária: “Ser avô é voltar a ser criança, é fazer tudo pelo 

neto amado, é povoar a vida de esperança, é reviver todinho o seu passado”. Em 

muitos casos por descompromisso por parte dos pais e perda de privacidade, os avós 

assumem o compromisso de cuidar de seus netos. Tratando-os como filhos e dando 

tudo o que é necessário. E estão participando cada vez mais na vida deles. 

RELATO TÉCNICO DE ESTÁGIO 

Data: 24/04/2019 

Horário: 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 

Local: Centro de Referência em Assistência Social de Caçador – CRAS Norte. 

Objetivo: aproximar a realidade do usuário 

Participantes: Assistente social, estagiárias de serviço social e usuários 

Pauta: visita domiciliar, pedido de documentação, BPC e vaga para casa lar de 

idosos. 

Instrumental técnico operativo utilizado: Observação, visita domiciliar, 

abordagem individual e orientação. 
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Relatório Técnico da Intervenção: no período da manhã, fomos até a casa da 

Elizete buscá-la para ir à casa mortuária requerer um documento de responsabilidade 

pelo zelo e manutenção da sepultura de seus entes queridos. 

Logo após, visitamos um casal de idosos, seu Edgar 73 anos e dona Eva de 

72, a senhora conta que seu marido tem câncer e precisa ir até a cidade de Joaçaba 

a cada 15 dias, mas eles vivem somente com o salário-mínimo da aposentadoria de 

seu Edgar, dona Eva não tem registro em carteira e não conseguiu aposentadoria. 

Ela pede para a Assistente Social Ana Paula se tem como ela receber algum 

benefício, mas infelizmente o caso dela não se encaixa no Beneficio de Prestação 

Continuada (BPC). A idosa relata ainda que é bem assistida pelos seus filhos. 

E também fomos até a casa da dona Inedina, viúva de 80 anos, relata que 

cuida de seu irmão, mas agora já está sentindo o peso da idade e pede para a 

Assistente Social Ana Paula uma vaga na casa lar para ele. Seu Alcides irmão de 

Inedina tem 90 anos e está com câncer, nunca se casou e nem tem filhos, ele foi 

viciado em bebida alcoólica durante uma boa parte de sua vida. Será verificada a 

possibilidade de abrigamento do idoso na Casa Lar São José. 

À tarde, acompanhamos uma usuária até o TFD (Tratamento Fora de 

Domicilio), solicitamos encaminhamento de consulta em Florianópolis para seu bebê 

que está com suspeita de microcefalia. 

Por fim, fomos até algumas instituições como creches, escolas, semi-liberdade, 

casa lar, etc. Para entregar ofícios de uma reunião sobre o fluxograma CMDCA 

(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), que acontecerá no 

CRAS Norte. 

Análise técnica da estagiária: as visitas domiciliares tiveram finalidade de 

entender a realidade do usuário, conforme a sua necessidade. Infelizmente não foi 

possível auxiliar todos os usuários. 

3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTÁGIO 

Com a intervenção do estágio curricular junto ao grupo de adolescentes, e seus 

familiares, pode-se afirmar os objetivos propostos pelo SCFV, direcionados pelo 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), responsável pela execução da política 

de assistência social brasileira. Através das atividades desenvolvidas fortaleceram-se 

os vínculos familiares e comunitários. Desenvolveram-se atividades com o grupo de 

adolescentes propiciando-lhes o debate de assuntos que propiciassem a reflexão de 
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temas que favorecessem a construção de valores éticos e de cidadania. O estágio é 

previsto na legislação para cursos de graduação como parte do processo de formação 

profissional. Possibilita, ao acadêmico, construir sua referência profissional e adquirir 

habilidades para o futuro desempenho profissional. 

Por meio do estágio curricular, se tem a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos obtidos nas aulas, construir a referência ética política profissional, e 

entrar em contato com as questões da cotidianidade da população. Foi possível 

confrontar as teorias estudadas e que explicam a realidade social, estabelecendo o 

elo entre teoria e prática. 

Realizar estágio curricular em um local onde as pessoas te tratam com 

igualdade e respeito é recompensador. Foi escolhido o CRAS Norte para fazer o 

estágio e houve perfeita aceitação pelos colegas que ali trabalham. Uma experiência 

enriquecedora e com muito aprendizado, uma oportunidade de se inserir nas 

diferentes atuações da equipe, tanto na abordagem grupal e individual, quanto nas 

visitas domiciliares, as quais, deram um amplo subsídio teórico e prático, 

possibilitando desenvolvimento enquanto acadêmica do Curso de Serviço Social. 

Passamos pelo processo de sermos avaliados para aprimorar gradualmente 

nossa intervenção, tanto no planejamento das ações, na realização de leituras, na 

prática cotidiana, tanto no falar e no expressar perante os grupos nos quais 

desenvolvemos a intervenção.Segundo Iamamoto: 

Formar e qualificar Assistentes Sociais críticos e competentes através de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, influindo na elaboração e 
implementação de políticas sociais públicas e na organização e mobilização 
da sociedade civil, tendo em vista contribuir para o processo de cidadania e 
democratização da sociedade brasileira (IAMAMOTO, 1998, p. 253). 

A avaliação do processo de estágio é possível de ser realizada, pois hoje se 

pode refletir as dificuldades do início do processo de estágio, as inseguranças 

pessoais de estar diante de um grupo de pessoas que demandam a atuação. A 

adolescência, uma etapa do desenvolvimento humano em que acontecem diversas 

transformações, o ponto em que precisam construir um porto seguro para dialogar e 

não seguir em caminhos errados.  

As famílias e os adolescentes atendidos encontram-se, muitas vezes, com a 

falta dos mínimos sociais necessários até mesmo para sua sobrevivência, mas que, 

durante a intervenção, conseguiu-se somar, trazendo um pouco mais de informação e 

conhecimento para contribuir na trajetória destes cidadãos.  
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Através das atividades previstas com os adolescentes e suas famílias 

proporcionou-se a participação nas discussões dos temas propostos. 

Por meio do estágio curricular teve-se a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos obtidos nas aulas, construir referência ética, política, profissional, e 

entrar em contato com as questões da cotidianidade da população. Pode-se 

confrontar as teorias que foram estudadas e que explicam a realidade social, 

estabelecendo o elo entre teoria e prática.  

Acredita-se que tenha sido feito o que era possível, numa realidade tão repleta 

de contradições. 
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 CONCLUSÃO  

A presente monografia buscou evidenciar as ações de um trabalho de estágio 

de Serviço Social, onde o foco principal foi o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos com grupos de adolescentes e suas famílias, no CRAS Norte de Caçador. 

Relata como o CRAS Norte se referência no desenvolvimento de todos os 

serviços sócioassistenciais de proteção social básica, do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), descentralizado e participativo, que tem por função a 

gestão do conteúdo específico da assistente social no campo da proteção social 

brasileira. 

No CRAS Norte Caçador, são ofertados os serviços da Proteção Social Básica 

que visam potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo seus 

vínculos internos e externos por meio de serviços que têm por objetivo a convivência, 

a socialização, o incentivo à participação e o acolhimento de famílias, cujos vínculos 

familiares e comunitários encontram-se fragilizados e não foram rompidos. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um conjunto 

de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 

risco social. Além disso, o SCFV fortalece as relações familiares e comunitárias, 

promove a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o 

sentido de vida coletiva. 

Apresentaram-se os problemas que afetam as famílias e os adolescentes nos 

diferentes contextos sociais, passando por profundas transformações estruturais 

desde o início da civilização humana, apresentando uma forte expressão em relação 

ao comportamento social nos últimos anos. Percebe-se que essas mudanças foram 

acontecendo ao longo dos anos. Antes o homem era considerado o chefe da família, 

a mulher não podia trabalhar e nem estudar, sua única atividade era cuidar da casa e 

dos filhos. Na década de 1970, isso foi mudando, a mulher conseguiu a garantia de 

seus direitos, podendo trabalhar e estudar, hoje homens e mulheres têm direitos 

iguais. 

Com a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988,as famílias passaram a 

ter seus direitos garantidos pelo código civil, passando a não ser mais uma regra, a 

da família num casamento formalizado, entre outros direitos, tendo a proteção do 

Estado. 
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A Constituição Federal, rastreando os fatos da vida, viu a necessidade de 

reconhecer a existência de outras entidades familiares, além das constituídas pelo 

casamento. Assim, enlaçou no conceito de família e emprestou especial proteção à 

união estável (CF 226 §3º) e à comunidade formada por qualquer dos pais com seus 

descendentes (CF 226 §4º), que começou a ser chamada de família monoparental. 

A família monoparental está cada vez mais frequente na sociedade, e pode ser 

formada por avós e netos, tios e sobrinhos, irmãos sendo que um deles seja o 

responsável pelos outros, podem também ser compostas por padrastos ou madrastas 

e seus enteados criados junto com os filhos. 

Esta monografia buscou entender um pouco mais sobre os adolescentes na 

atualidade, chegando a um consenso que é uma fase de amadurecimento, um tempo 

de mudança no desenvolvimento físico e psicológico. 

Mudando a convivência familiar, modificando a estrutura e, com essa mudança, 

estabelecendo um acompanhamento especificado das políticas públicas de 

assistência social, buscando oferecer às famílias vulnerabilizadas acompanhamento 

de profissões para o amparo e fortalecimento dos vínculos familiares. 
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