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RESUMO 

 O advento do capitalismo, organização econômica em que as 

atividades de produção e distribuição, obedecendo aos princípios da 

propriedade privada, da competição livre e do lucro, fez surgir uma divisão da 

sociedade em duas classes antagônicas, mas vinculadas pelo mecanismo do 

mercado: a dos possuidores dos meios de produção e a do proletariado 

industrial e rural. E, junto com isto, estamos diante das expressões da questão 

sócia, que expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas e culturais 

das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, 

características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa 

amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. 

Destacamos que foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas 

relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera 

pública, exigindo a interferência do Estado para o reconhecimento e a 

legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos. 

 Nos dias de hoje, aquele que não produz, não serve absolutamente 

para nada. A sociedade é obrigada a produzir absurdamente para ser ou ter 

alguma coisa. Com o passar dos anos, a “temida velhice” chega e, com ela, os 

problemas de saúde e alimentação, despesas com medicamentos e doenças. 

Sem sombra de dúvida, chegar à terceira idade, não é nada fácil, 

principalmente, para os idosos que se encontram com seus direitos violados 

em nossa sociedade. 

 O aumento da expectativa de vida, além de ser uma conquista social, 

revela-se como um grande desafio para as agendas governamentais, de modo 

que devem ser asseguradas: a geração de recursos e construção de 

infraestrutura que permita o envelhecimento com autonomia; a expansão de 

sistemas de proteção social; a distribuição de renda e serviços sociais; a 

manutenção do papel social e/ou reinserção social da pessoa idosa; a criação 

de um entorno propício e favorável ao envelhecimento, especialmente no que 



 

 

 

6 

 

 

 

tange ao cuidado de longa duração; acesso universal aos serviços de saúde 

pública ao longo da vida; e programas de capacitação de profissionais nas 

áreas de geriatria, gerontologia e de serviços sociais, dentre outras.  

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Serviço Social, Políticas Públicas Sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 O grande questionamento deste trabalho de conclusão de curso é 

como se processa a intervenção do serviço social com idosos em situação de 

violação de direitos. O fato é que nem todos têm a paciência ou a 

disponibilidade para cuidar dos seus idosos. A falta de tempo disponível para 

fornecer amor, carinho, atenção, torna-se a desculpa mais usada para retirar o 

peso dos ombros daqueles que ficam com a responsabilidade moral de cuidá-

los. A intervenção do serviço social, junto às famílias que estão sem 

possibilidades de cuidar do seu idoso, é muito importante, pois, muitas vezes, 

os atos de violência vêm por falta de orientação e desespero. Dessa forma, a 

humanização é um ingrediente que deve ser aprendido e usado. Temos que 

nos utilizar da conscientização de que, provavelmente, um dia, todos iremos 

envelhecer.  

 O tema apresentado teve sua origem durante o processo de estágio 

acadêmico obrigatório, realizado no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (Creas), de Caçador-SC, junto ao Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 

(SEPREDI), onde se realiza apoio, orientação e acompanhamento a famílias de 

pessoas com deficiência e/ou idosas, com algum grau de dependência, 

munícipes em situação de direitos violados. Assim, este trabalho tem como 

objetivo, criar mecanismos para o fortalecimento dos vínculos familiares e da 

função protetiva da família para a permanência dos usuários no convívio 

familiar e comunitário, prevenindo sua institucionalização. Também busca 

contribuir para o resgate e desenvolvimento da autoestima e autoconfiança dos 

usuários e de suas famílias, numa abordagem multiprofissional, 

potencializando a autonomia e o empoderamento dos usuários. 

 O atendimento fundamenta-se no acolhimento de denúncias de 

situações de violência e no acompanhamento psicossocial, de forma 

sistemática, na perspectiva de defesa e proteção de direitos. 
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 O presente Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, é composto por três 

capítulos. No capítulo I, buscou-se contextualizar o capitalismo, a questão 

social e o serviço social, a trajetória do processo histórico da profissão, códigos 

de ética, projeto ético político da profissão de serviço social e, em seguida, as 

dimensões constitutivas da profissão. Já no capítulo II, apontou-se a evolução 

da legislação com relação aos idosos, definiu-se o que é idoso, apresentou-se 

a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Pessoa Idosa. O capítulo III, 

ocupou-se em retratar o município de Caçador em um contexto histórico, 

político e econômico. Posteriormente, destacou-se a caracterização do 

CREAS, de Caçador, enquanto instituição social, assim como sua estrutura. 

Logo após, falou-se sobre o Sistema Único de Assistência Social, da atuação 

do SEPREDI e sua caracterização, assim como também, dos sujeitos sociais e 

da prática de estágio, e, por último, mas não menos importante, descreveu-se o 

Estudo de Caso. 
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CAPÍTULO I 

1- CAPITALISMO E SERVIÇO SOCIAL 

 1.1- CAPITALISMO          

         O capitalismo é um sistema econômico e social, onde o principal objetivo 

visa o lucro e a acumulação de riquezas por meio dos meios de produção. Este 

é o sistema mais adotado no mundo atualmente.              

Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em 
encher os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não 
é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, 
os limites desse poder e o caráter desses limites Karl Marx                     
(pensamentosefrases.com.br) 

          No sistema capitalista, os meios de produção e de distribuição são de 

propriedade privada e, o maior esforço deste processo, está nas mãos dos 

trabalhadores, chamados também de proletariados. Eles exercem grande parte 

das atividades de trabalho coletivo para que os donos das empresas detenham 

o lucro. 

          Proletariado é a classe social mais baixa que se formou dentro das 

sociedades industrializadas, aquela que menos resistência poderia oferecer à 

pressão exercida pelas demais camadas sociais. É a classe dos proletários, é a 

classe dos operários, constituída de indivíduos que se caracterizam pela sua 

condição permanente de assalariados e pelo seu modo de vida e atitudes 

decorrentes de tal situação.    

       Os proletários são os homens explorados pela classe burguesa, é a classe 

operária. Para Marx e Engels, era a classe a quem pertencia o futuro, pois nela 

estava contida a potência para alterar as relações sociais e econômicas de 

exploração. Segundo o Dicionário do Pensamento Marxista:  

“Para Marx e Engels a classe operária, engajada em sua luta 
contra a burguesia, era a força política que realizaria a 
destruição do capitalismo e uma transição para o socialismo” 
(BOTTOMORE, 1988) 
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            A palavra “proletário” teve origem entre os romanos, para descrever o 

cidadão pobre que só era útil à República para gerar “prole” (filho), que no 

futuro iria servir à Pátria. No século XIX, a palavra proletariado passou a ser 

usada para identificar a classe sem propriedade, a classe que não possuía 

meios de produção capazes de gerar seu sustento, precisando vender sua 

força de trabalho para aqueles que possuíam os meios de produção.  

(www.significados.com.br/proletariado). 

Proletariado e burguesia:  

       A burguesia é a classe social que está do lado oposto do proletariado, é a 

classe social, do regime capitalista, que abrange todos os grupos ou indivíduos 

cujos interesses se identificam com os dos possuidores de capital, ou seja, dos 

comerciantes, industriais, banqueiros, os proprietários de terras, os 

possuidores de riqueza e dos meios de produção. 

(www.significados.com.br/proletariado) 

Proletariado e capitalismo: 

       O advento do capitalismo, organização econômica em que as atividades 

de produção e distribuição, obedecendo aos princípios da propriedade privada, 

da competição livre e do lucro, fez surgir uma divisão da sociedade em duas 

classes antagônicas, mas vinculadas pelo mecanismo do mercado: a dos 

possuidores dos meios de produção e a do proletariado industrial e rural. 

  Segundo (www.significados.com.br) Karl Marx via no proletariado todo o 

potencial revolucionário, pois era a classe que produzia todos os bens 

econômicos para a sociedade, sendo explorada, sem receber o capital 

compatível com o resultado de seu trabalho. 

      A expressão "mais-valia", criada por Marx, parte do princípio que o 

empregador paga ao trabalhador um montante muito menor do que o devido e, 

através desse mecanismo, o empregador gera seu lucro. Desse modo, o 

antagonismo entre a burguesia e o proletariado, com seus interesses 
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contrários, resulta numa relação do explorador x o explorado. 

((www.significados.com.br). 

         O capitalismo é o sistema socioeconômico baseado no reconhecimento 

dos direitos individuais, em que toda propriedade é privada e o governo existe 

para banir a iniciação de violência humana. Em uma sociedade capitalista, o 

governo tem três órgãos: a polícia, o exército e as cortes de lei. 

(www.significados.com.br) 

1.1.1- FASES DO CAPITALISMO 

          Pode-se dizer que o capitalismo está dividido em quatro fases. São elas: 

o capitalismo comercial ou mercantil, o capitalismo industrial e o capitalismo 

financeiro ou monopolista.  

 O capitalismo comercial ou mercantil, que vigorou dos séculos XV ao 

XVIII, tinha como objetivo principal o acúmulo de capital, a exploração de terras 

e a comercialização de bens, sempre com o intuito de enriquecimento. 

    O capitalismo industrial, que surgiu no século XVIII, a partir da 

transformação do sistema de produção, teve a mudança dos produtos 

manufaturados para grandes escalas de produção, ou seja, os trabalhos 

artesanais são, neste momento, realizados pelas máquinas. 

       O capitalismo financeiro ou monopolista, iniciado após a Segunda 

Guerra Mundial, corresponde a um tipo de economia capitalista em que o 

grande comércio e a grande indústria são controlados pelo poderio econômico 

dos bancos comerciais e outras instituições financeiras. 

         O capitalismo informacional, cognitivo ou do conhecimento, iniciado no 

período pós-guerra-Fria, corresponde ao período econômico e social marcado 

pelo avanço da Globalização, dos computadores, dos telefones digitais, da 

robótica e da internet. É o período que vivemos atualmente. 

(www.significados.com.br). 
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         Capitalismo é o sistema socioeconômico predominante no mundo 

contemporâneo. O seu principal objetivo é obter lucros e o acúmulo de 

riquezas, o que gera, consequentemente, a desigualdade social. 

(www.todamateria.com.br). 

          1.2- QUESTÃO SOCIAL: OBJETO DE INTERVENÇÃO DA PROFISSÃO 

DE SERVIÇO SOCIAL 

Iamamoto (2001) aponta que a questão social é indissociável da 

sociabilidade capitalista e que na sociedade burguesa a gênese da questão 

social deriva do caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação 

privada da própria atividade humana. Esta condensaria, então, o conjunto das 

desigualdades e lutas sociais, produzidas e reproduzidas no movimento 

contraditório das relações sociais, tendo alcançado a plenitude de suas 

expressões e matizes em tempo de capital fetiche. 

Para o mesmo autor, a questão social expressa, portanto, desigualdades 

econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por 

disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais e formações 

regionais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no 

acesso aos bens da civilização. Destaca que foram as lutas sociais que 

romperam o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, 

extrapolando a questão social para a esfera pública exigindo a interferência do 

Estado para o reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos 

sujeitos sociais envolvidos. 

Também ressalta que a questão social não é um fenômeno recente, típico 

do esgotamento dos chamados trinta anos gloriosos da expansão do 

capitalismo. Ao contrário, trata-se de uma “velha questão social” inscrita na 

própria natureza das relações sociais capitalistas, mas que, na 

contemporaneidade, se reproduz sob novas mediações históricas e, ao mesmo 

tempo, assume inéditas expressões espraiadas em todas as dimensões da 

vida em sociedade. 
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 Iamamoto (2011) assinala que o processo de naturalização da questão 

social é acompanhado da transformação de suas manifestações em objeto de 

programas assistenciais focalizados no “combate à pobreza” e que uma dupla 

armadilha pode envolver a análise da questão social. Corre-se o risco, então, 

de cair na pulverização e fragmentação das questões sociais, atribuindo 

unilateralmente aos indivíduos a responsabilidade por suas dificuldades ou 

aprisionar a análise em um discurso genérico, que redunda em uma visão 

unívoca e indiferenciada da questão social. Por fim, aponta que na perspectiva 

por ela assumida, a questão social não se identifica com a noção de exclusão 

social, hoje generalizada, dotada de grande consenso nos meios acadêmicos e 

políticos. 

Desemprego, violência, criminalidade, educação, falta de moradia, saúde, 

racismo e fome são algumas das expressões da “Questão Social” do Brasil. 

Muitos brasileiros vivem excluídos da sociedade na medida em que, dentre 

tantos fatores de origem, a falta de dinheiro é um dos principais inibidores para 

o acesso aos meios essenciais que permitem às pessoas usufruir das 

condições básicas de vida, que apesar de essenciais, nem todos têm acesso. 

 No que se refere à primeira questão, na linha analítica afirmada pelas 

diretrizes curriculares e pela produção de Iamamoto (2001, 2008), trata-se de 

compreender o significado social do trabalho do assistente social em sua direta 

conexão com a questão social, cuja intervenção se inscreve no âmbito na (re) 

produção das relações sociais. Ademais, trata-se da perspectiva de que as 

transformações históricas, na questão social, implicam novas determinações 

para o significado social deste artigo, para o mercado de trabalho e para as 

demandas profissionais, como sintetiza Iamamoto (2001, p. 29): 

Não se pode pensar a profissão, pois, com idênticas mediações 
históricas típicas dos “30 anos gloriosos” (...) porque alteraram-
se as condições e relações que presidem a organização desse 
trabalho na sociedade atual como o já amplamente analisado. 
Faz-se, pois necessário, pensar o exercício profissional e suas 
implicações na órbita das condições e relações de trabalho, 
salientando tanto suas características enquanto trabalho 
concreto, quanto seus vínculos com o processo de produção 
e/ou distribuição da riqueza social, pensando em suas 
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implicações enquanto trabalho abstrato. Este é um dos 
desafios importantes, que requerem dar um salto de 
profundidade na incorporação da teoria social crítica no 
universo da profissão aliada à pesquisa das estratégias 
acionadas para fazer frente à questão social (...), a 
investigação sobre as necessidades sociais das classes 
subalternas e as novas feições do mercado de trabalho. 

 

1.3- ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

Segundo o site cress-mg.org.br, 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 segundo processo que se faz necessário destacar está vinculado à 

busca pela recuperação da hegemonia ideológica da Igreja Católica, através do 

fortalecimento da Ação Católica Brasileira (ACB).  

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social 
surge como parte de um movimento social mais amplo, de bases 
confessionais, articulado à necessidade de formação doutrinária e 
social do laicato, para uma presença mais ativa da Igreja Católica no 
‘mundo temporal’, nos inícios da década de 30. Na tentativa de 
recuperar áreas de influências e privilégios perdidos, em face da 
crescente secularização da sociedade e das tensões presentes nas 
relações entre Igreja e Estado, a Igreja procura superar a postura 
contemplativa (IAMAMOTO, 2011, p. 18). 

 

O Centro de Estudos e Ação Social – CEAS foi considerado como o 

embrião da profissionalização do Serviço Social no Brasil “... o trabalho de 
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organização e preparação dos leigos se apoia numa base social feminina de 

origem burguesa, respaldada por Assistentes Sociais belgas que ofereceram a 

sua experiência para possibilitar a fundação da primeira escola católica de 

Serviço Social” (CASTRO, 2011, p. 102).  

As ações daquele centro desenvolveram-se e ganharam importância, 

orientando suas atividades para uma formação técnica especializada, com a 

finalidade de difundir a doutrina social da Igreja, por isso, atuava diretamente 

junto ao proletariado. Segundo Iamamoto (2008) e Aguiar (2011), no ano de 

1932, o CEAS envia para a Bélgica duas de suas fundadoras com o intuito de 

que elas estudassem a organização e o ensino do Serviço Social. Deste modo, 

no ano de 1936, instala-se, no Brasil, a Escola de Serviço Social de São Paulo, 

a primeira do país, na Pontifícia Universidade Católica.  

No rastro de São Paulo, por iniciativa do Grupo de Ação Social – e, assim 

como a escola paulista, alinhada com a preocupação da Igreja em tornar-se 

força normativa da sociedade onde – no ano de 1937, no Rio de Janeiro, é 

fundado o Instituto de Educação Familiar e Social, composto pelas Escolas de 

Serviço Social e Educação Familiar. 

 As experiências de São Paulo e do Rio de Janeiro foram determinantes 

para o desenvolvimento do Serviço Social brasileiro e exerceram forte 

influência no surgimento de outras escolas por todo o país.  

Dessa forma, percebemos uma atuação do Serviço Social brasileiro numa 

perspectiva de caráter mais doutrinário do que científico. Insta mencionar, que 

ao se manifestar em relação à “questão social”, a Igreja Católica se contrapõe 

aos princípios tanto do liberalismo quanto do comunismo, tendo em vista que 

ambos se apresentam enquanto ameaças para sua posição na sociedade. 

Para (CAPELIN, SILVA, 2014, p. 66), as escolas de Serviço Social, 

brasileiras sofreram influência franco-belga até 1940, quando houve a 

influência norte-americana, principalmente na figura de Mary Richmond, que 

propunha o Serviço Social de Caso, firmado na metodologia da psicologia, e 
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seu suporte teórico no positivismo e funcionalismo. Mais científico numa 

perspectiva da Psicologia e respondendo a relevante ampliação das 

“disfuncionalidades” dos indivíduos, estas decorrentes do sistema capitalista.  

É neste momento que se principia a metodologia da Organização e 

Desenvolvimento de Comunidade, com abordagens individuais e grupais. 

Desenvolvendo o “Serviço Social de Caso”, “Serviço Social de Grupo” e 

“Serviço Social de Comunidade” Para Mary Richmond (www.passeidireto.com) 

uma das precursoras desta metodologia, o Serviço Social de Casos é o 

“processo pelo qual se desenvolve a personalidade, através de ajustamentos 

realizados conscientemente entre os indivíduos e seu meio”.  

No decorrer da década de 1940 surgem diversas escolas de 
serviço social nas capitais dos Estados [...] A maioria se 
formará sob influência das duas primeiras escolas, de origem 
católica, tendo em sua direção ex-alunas dessas escolas 
formadas sob o regime de bolsa de estudo [...] (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2011, p. 197). 

Portanto, o Serviço Social em sua “fase inicial”, é pautado num 

posicionamento moralizador em face das expressões da “questão social”, 

“captando o homem de maneira abstrata e genérica, configurou-se como uma 

das estratégias concretas de disciplinamento e controle da força de trabalho, 

no processo de expansão do capitalismo monopolista” (FORTI, 2013, p. 99).  

Essa concepção conservadora ignora a estrutura societária, 
contribuindo para obscurecer para os Assistentes Sociais – 
durante um amplo lapso de tempo – os determinantes da 
“questão social” o que caracterizou uma cultura profissional 
acrítica, sem um horizonte utópico que os impulsionasse para o 
questionamento e às ações consequentes em prol da 
construção de novos e diferentes rumos em face das diretrizes 
sociais postas e assumidas pela profissão (FORTI, 2013, p. 
99). 

 
Para o Serviço Social brasileiro, os anos 60 do século XX representaram 

o início de um processo de reformulação global que se prolongará por, pelo 

menos, três décadas, suscitando um redimensionamento e um 

amadurecimento profissional indubitável. Esse processo não está finalizado, 

como explicita Ortiz (2010), “está em curso [...] um processo de construção de 
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uma nova imagem para o Serviço Social brasileiro, iniciado em meados dos 

anos 60”.  

 Nessa época, na América Latina, surge o Movimento de 

Reconceituação, que pode ser considerado como “um marco decisivo do 

processo de revisão crítica do Serviço Social no continente” e que explicita uma 

preocupação dos profissionais em repensar a estrutura excludente do 

capitalismo. O Movimento de Reconceituação, como aponta Netto (2010), “é, 

sem qualquer dúvida, parte integrante do processo internacional de erosão do 

Serviço Social ‘tradicional’”. 

[...] Questionavam, portanto, a condição e a posição dos países 
latino-americanos no contexto de dominação burguesa, esta 
fundamentada no grande monopólio internacional. Ou seja, 
pode-se afirmar que a Reconceituação foi, indubitavelmente, 
um fenômeno organicamente vinculado à conjuntura da sua 
época marcada mundialmente por uma crise sem precedentes 
da ordem capitalista em sua fase monopólica (ORTIZ, 2010, p. 
162). 

 

O Serviço Social começa a romper com o que se praticava até o momento 

e passa a apresentar polêmicas, heterogeneidade nas propostas interventivas, 

busca por uma elaboração teórica mais consistente e, principalmente, 

apresenta sua laicização.  

A perspectiva modernizadora teve sua teorização publicada nos 

seminários de Araxá-MG e Teresópolis-RJ, que ocorreram, respectivamente, 

nos anos de 1967 e 1970.  

Sobre um dos elementos centrais na construção dessa vertente, podemos 

afirmar que o Método Belo Horizonte – Método BH – representa a primeira 

elaboração (sob o regime da autocracia burguesa) de uma proposta 

profissional alternativa ao tradicionalismo e demonstra uma preocupação com 

critérios teóricos, metodológicos e interventivos, tendo surgido na década de 

1970. 
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Sumariamente, podemos mencionar que se coloca em curso, no Serviço 

Social brasileiro, um processo de renovação, que se desenvolve a partir do 

pós-64 até meados da década de 1980, apresentando três direções e/ou 

projetos profissionais. São elas: a perspectiva modernizadora, ritualização do 

conservadorismo ou fenomenológica e a intenção de ruptura. 

Dessa maneira, a década de 1980 é marcada como um período de 

maioridade intelectual do Serviço Social, pois, a partir de sua consolidação 

acadêmica, percebe-se uma aproximação e comprometimento com a 

perspectiva ontológica original de Marx. Questão primordial para a 

compreensão acerca do significado social da profissão na sociedade 

capitalista, bem como das suas ambiguidades, inerentes à prática profissional, 

ou seja, no dilema de se apresentar enquanto trabalhador liberal e, na prática, 

atuar na condição de assalariado, além de mediar às relações entre quem 

demanda (trabalhadores) e quem remunera (patronato/Estado) seus serviços.  

Em 1986 foi atualizado com os novos propósitos do Serviço 
Social o Código de Ética, o Novo Currículo do Serviço Social 
(novo naquele contexto e tempo) também são um marco de 
ruptura com o conservadorismo e o tradicionalismo (CAPELIN; 
SILVA, 2014, p.66). 

Assume-se claramente, no Código de Ética Profissional, aprovado em 

1986, a ideia de “compromisso com a classe trabalhadora”. O Código traz, 

também, outro avanço: a ruptura com o corporativismo profissional, 

inaugurando a percepção do valor da denúncia (inclusive a formulada por 

usuários). 

No âmbito da formação profissional, busca-se a ultrapassar o 

tradicionalismo teórico-metodológico e ético-político, com a revisão curricular 

de 1982. Supera-se, na formação, a metodologia tripartite e dissemina-se a 

ideia da junção entre a técnica e o político. 

Há ainda a democratização das entidades da categoria, com a superação 

da lógica cartorial pelo Conjunto CFESS/CRESS que conquista destaque no 

processo de consolidação do projeto ético-político do Serviço Social. 
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Nos anos 1990, se verificam, no âmbito do Serviço Social, os efeitos do 

neoliberalismo, da flexibilização da economia e reestruturação no mundo do 

trabalho, da redução do Estado e da retração dos direitos sociais. O Serviço 

Social amplia os campos de atuação, passando a intervir no chamado terceiro 

setor, nos conselhos de direitos e ocupa funções de assessoria, entre outros. 

Discutindo sua trajetória profissional, ressignifica o uso do instrumental 

técnico-operativo e cria novos instrumentos como mediação para o alcance das 

finalidades, na direção da competência ética, política e teórica, vinculada à 

defesa de valores sociocêntricos emancipatórios. Partindo do pressuposto da 

necessidade da capacitação continuada, o Serviço Social busca superar a 

prática tecnicista, pretensamente neutra, imediatista ou voluntarista. 

Nos anos 2000, a conjuntura provoca novas disputas em torno da 

“questão social” e do papel a ser cumprido pelas políticas sociais. Assistimos à 

diversas formas de precarização da formação profissional, como parte do 

processo de precarização da educação brasileira. Os números de cursos e de 

vagas para Serviço Social crescem exponencialmente. A capacidade de 

mobilização em torno de projetos coletivos se reduz. Com isso, surgem novos 

desafios na luta pela consolidação dos direitos da população usuária dos 

serviços prestados por assistentes. 

 Esses elementos apontam para a necessidade de fortalecer o projeto 

ético-político profissional que vem sendo construído pela categoria há mais de 

três décadas. E entendemos que essa luta só é possível com o aprimoramento 

intelectual e com a organização coletiva de assistentes sociais em suas 

entidades, bem como, com o conjunto da classe trabalhadora. Fonte: 

(http://www.cressrj.org.br). 

O Serviço Social deixa assim de ser um mecanismo de 
distribuição de caridade privada das classes dominantes para 
se transformar em uma das engrenagens de execução das 
políticas sociais do Estado e setores empresariais 
(IAMAMOTO, 2001, p.). 
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1.4- PROJETO ÉTICO POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

         Fonte (II Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Políticas 

Sociais Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – 23 a 25 de 

outubro de 2017). 

        Foi implantado, na década de 1990, o Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, fruto de uma organização coletiva e de uma busca de maturidade que 

possibilita à profissão, formular respostas qualificadas frente à questão social. 

Trata-se de um projeto que, para Neto (2000, p.104), é um “[...] processo em 

contínuos desdobramentos, flexível, contudo sem descaracterizar seus eixos 

fundamentais”.                    

     Ele é comprometido com valores e princípios que têm em seu núcleo o 

reconhecimento da liberdade como possibilidade de escolher concretamente 

alternativas de vida, buscando o compromisso com a autonomia, a 

emancipação, a defesa da equidade, a socialização da política e da riqueza 

socialmente produzida e o pleno desenvolvimento de seus usuários. Para 

Santana (2000, p.80), os assistentes sociais, preocupados com a 

modernização do País e da profissão, assumem posições predominantemente 

favoráveis à reprodução das relações sociais. Porém, a partir da década de 

1980, os setores críticos (em geral, respaldados na teoria marxista) assumem a 

vanguarda da profissão. É no bojo desse processo de renovação do Serviço 

Social que o pluralismo se institui e inicia a construção do que hoje chamamos 

de projeto ético-político da profissão. 

       A construção coletiva desse projeto profissional aglutinou assistentes 

sociais de todos os segmentos e materializou-se no Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, aprovado em 13/3/1993, na Lei de 

Regulamentação da Profissão de Serviço Social (Lei 8.662 de 7/6/1993) e na 

proposta das Diretrizes Curriculares para a Formação Profissional em Serviço 

Social (8/11/1996). 
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   Confirma Guerra (2007, p.37) que a década de 1990 confere maturidade 

teórica ao Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social brasileiro que, no 

legado marxiano e na tradição marxista, apresenta sua referência teórica 

hegemônica. Enfeixa um conjunto de leis e de regulamentações que dão 

sustentabilidade institucional, legal, ao projeto de profissão nos marcos do 

processo de ruptura com o conservadorismo:  

a) o Novo Código de Ética Profissional de 1993;  

b) a nova Lei de Regulamentação da Profissão em 1993; 

 c) as Diretrizes Curriculares dos cursos de Serviço Social em 1996; 

 d) as legislações sociais que referenciam o exercício profissional e vinculam-

se à garantia de direitos como: o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

de 1990, a Lei Orgânica da Assistência Social – Loas de 1993, a Lei Orgânica 

da Saúde em 1990.  

       Esse projeto de profissão é expressão de um momento histórico e fruto de 

um amplo movimento de lutas pela democratização da sociedade brasileira, 

com forte presença das lutas operárias que impulsionaram a crise da ditadura, 

“coroando esforços coletivos e a politização progressista da vanguarda da 

categoria” (NETTO, 1996, p.108). A categoria dos assistentes sociais foi sendo 

questionada pela prática política de diferentes segmentos da sociedade civil, no 

contexto do crescimento dos movimentos sociais e das lutas em torno da 

elaboração e aprovação da Carta Constitucional de 1988, e pela defesa do 

Estado de Direito, não ficando como mera expectadora dos acontecimentos. 

Mas, avançou com maturidade sendo protagonista na construção desses 

momentos históricos e em sua participação efetiva em gerir políticas sociais e 

viabilizar a construção dos direitos sociais das classes subalternizadas da 

sociedade, conquistando o que Netto (idem, ibidem) denominou, “maturação 

profissional”. 

     A profissão, como afirma Yazbek (2000, p.29), enfrenta o desafio de 

decifrar algumas lógicas do capitalismo contemporâneo, especialmente em 

relação às mudanças no mundo do trabalho, os processos desestruturadores 
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dos sistemas de proteção social e da política social em geral e o aumento da 

pobreza e a exclusão social. O Serviço Social vê-se confrontado e desafiado a 

compreender e intervir nessa sociedade de transformações configuradas nas 

novas expressões da questão social: a precarização do trabalho, a penalização 

dos trabalhadores, o desemprego, a violência em suas várias faces, a 

discriminação de gênero e etnia e tantas outras questões relativas à exclusão. 

    Nesse cenário, no início da década de 1990, é que a questão ética se 

apresentava como tema relevante para a profissão. Surgiram as mobilizações 

reivindicatórias da ética na política e, como tema privilegiado de cursos, 

encontros, publicações, invadem os meios de comunicação de massa atingindo 

a vida cotidiana da população. E para a profissão, apareceram desafios e 

questionamentos teórico-práticos e ético-políticos para o enfrentamento das 

consequências do ideário neoliberal que acirravam as desigualdades sociais. A 

profissão passou a explicitar com maior clareza seu projeto ético-político que 

foi gestado em duas décadas anteriores. Essa construção caracterizou-se pela 

busca do rompimento com a vertente conservadora do Serviço Social e pela 

proposição de um novo projeto profissional que se aproxima dos projetos 

societários. 

         Segundo Netto (2000, p.94), “os projetos societários são projetos 

coletivos; mas seu traço peculiar reside no fato de se constituírem projetos 

macroscópicos, em propostas para o conjunto da sociedade”. 

     Com isso, o projeto ético-político do Serviço Social caracteriza-se pelos 

determinantes sócio históricos, pela dimensão política pautada no 

compromisso com a classe trabalhadora e pelos interesses, aspirações e 

demandas do projeto coletivo dos assistentes sociais. Então, a categoria com a 

aprovação do Código de Ética em 1993, conseguiu articular compromissos 

éticos, políticos e o exercício da prática profissional, reconhecendo as 

mediações necessárias entre projeto societário e projeto profissional. 
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         Para os projetos profissionais, Netto (2000, p.95) apresenta como 

construção coletiva de uma categoria (ou sujeito coletivo), que retrata sua 

imagem profissional. Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de 

uma profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e 

priorizam os seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, 

institucionais e práticos) para seu exercício, prescrevem normas para o 

comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com 

os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações 

e instituições sociais, privadas e públicas (entre estas, também e 

destacadamente com o Estado, ao qual coube, historicamente, o 

reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais). 

         Nesse sentido, a formulação de um projeto profissional crítico à 

sociedade capitalista é “uma demanda dos segmentos da sociedade que 

recebem os serviços prestados pelo assistente social, e não apenas uma 

condição de grupos ou do coletivo profissional” (GUERRA, 2007, p.9). 

         Este projeto profissional reafirma o compromisso da categoria com um 

projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem societária, sem 

dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Ele tem como aspecto 

central a liberdade, ou seja, a possibilidade de o ser humano fazer 

concretamente suas escolhas, e com isso comprometer-se com a autonomia, a 

emancipação e a plena expansão dos indivíduos. A partir desses princípios, o 

projeto ratifica a intransigente defesa dos direitos humanos e contra qualquer 

forma de preconceito, o arbítrio, o autoritarismo, culminando no exercício do 

pluralismo na sociedade em geral e no exercício profissional (NETTO, 2000, 

p.104-5). 

         Esse compromisso ético-político, assumido pela categoria nas últimas 

décadas, tem revelado o desafio da competência profissional, que deve 

embasar-se no aprimoramento intelectual do assistente social, com ênfase em 

uma “formação acadêmica qualificada, alicerçada em concepções teórico-

metodológicas críticas e sólidas, capazes de viabilizar uma análise concreta da 
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realidade social” e possibilitar um processo de formação permanente e 

“estimular uma constante postura investigativa” (NETTO, 2000, p.105). 

         O projeto profissional hegemônico, por sua perspectiva crítica, torna-se 

um instrumento capaz de permitir aos assistentes sociais uma antevisão da 

demanda, a captação de processos emergentes e históricos que se configuram 

e requisitam uma intervenção profissional a curto, médio e longo prazos, o 

significado social e político da profissão e da intervenção que desenvolve. Tais 

projetos têm raízes na vida social e respondem aos anseios de setores e forças 

da sociedade por meio de valores, princípios e estratégias que se reportam a 

uma sociedade justa, democrática, equânime (GUERRA, 2007, p.30).  

         Assim, o projeto profissional tem que oferecer respostas concretas para 

uma democracia social, política e econômica, indicando os meios para 

concretizá-las. É possível admitir que o projeto ético-político do Serviço Social 

se consolidará a partir do momento em que este clarifique os objetivos da 

profissão, que com seu referencial teórico-metodológico permita que o 

profissional faça a crítica ontológica do cotidiano, da ordem burguesa e dos 

fundamentos conservadores que persistem na profissão, que lance luzes sobre 

as novas escolhas e orientações para direcionamentos sociais e, assim, o 

assistente social estará apto a ocupar os diversos espaços institucionais, 

privados, públicos e profissionais; a questionar critérios de escolha e 

elegibilidade para o direcionamento de serviços sociais, a democratizar o 

acesso à informação; a pesquisar e conhecer os sujeitos que demandam as 

ações profissionais e realizam alianças com eles; a estabelecer compromisso 

com as denúncias e efetivar o trabalho de organização popular. Fonte 

(http://books.scielo.org) 

1.5- CÓDIGOS DE ÉTICAS DO SERVIÇO SOCIAL 

O decurso histórico dos Códigos de Ética do Assistente Social é marcado 

por mudanças, assim como os valores e os fundamentos que legitimaram cada 

código em seu determinado tempo. É válido considerar uma breve análise da 
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trajetória das mudanças obtendo os Códigos de Ética do Serviço Social de 

1947, 1965, 1975 e 1986, como parâmetros metodológicos para, assim, 

visualizar o cenário atual, de predominância dos valores do Código de Ética de 

1993, dando destaque à liberdade, e como se constitui o projeto profissional 

contemporâneo do Serviço Social.  

Os Códigos de Ética da categoria profissional do Serviço Social não 

interpretam apenas aspectos normativos e deveres profissionais, mas, 

também, valores que identificam o projeto societário, defendido pela categoria 

profissional em cada tempo. Assim, a trajetória do projeto profissional do 

Serviço Social no Brasil, é destacada, historicamente, em dois momentos: o 

primeiro defendia um projeto societário de perspectiva conservadora, e, o 

segundo, e atual, expõe uma perspectiva teórico-crítica da sociedade de 

classe.  

Dessa maneira, buscou-se compreender que o projeto profissional do 

Serviço Social tem uma trajetória de mudanças, assim como os códigos de 

ética. Ambos foram conduzidos a partir de uma construção coletiva e que 

possuem uma determinada direção social que envolve princípios, valores e 

compromissos, que estão em constante movimento. Fonte: 

(Repositorio.ufsc.br). 

Os primeiros Códigos de Ética (CE), em destaque o de 1947, 1965 e 

1975, marcam esse período histórico e expressam o primeiro momento de 

defesa do projeto societário, conservador e tradicional. Estes códigos 

visualizavam a relação dos problemas sociais com a decadência moral dos 

indivíduos, tinham uma perspectiva de neutralidade em relação ao Estado e as 

autoridades, os quais não se questionava, além de uma visão a-histórica, 

metafísica e idealista sobre o homem.  

O princípio da liberdade no Código de Ética de 1947 apresentava-se 

como um valor central, e estava inspirado nos valores morais da caridade 

cristã. Baseada pela concepção neotomista, a liberdade do indivíduo se 
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expressava a partir da escolha do bem supremo, conforme as leis de Deus. 

Nesse caso, os indivíduos deveriam ser educados para fazer escolhas de 

acordo com os valores cristãos (ARALDI, 2007).  

No Código de Ética de 1965 e 1975, como expõe Barroco (2008, p.121), 

“permanecem caudatários do tradicionalismo profissional”. A realidade 

brasileira de ditadura militar só fortaleceu o conservadorismo e seus valores. O 

princípio da liberdade seguiu a mesma perspectiva que o primeiro código, 

permanecendo com os mesmos valores cristãos: manter a estrutura societária 

capitalista e a ordem, com princípios individualistas, correção dos desajustes 

sociais e negação das lutas de classe.  

O terceiro Código de Ética tem uma especificidade de mudança em 

relação ao código anterior. É marcado pela ritualização do conservadorismo 

que, de acordo com Netto (1994), é a renovação e fortalecimento da doutrina 

social da Igreja na ação profissional dos assistentes sociais. No entanto, a 

década de 60 é marcada socialmente pelo questionamento do tradicionalismo 

de valores e costumes, ao qual Barroco (2008b) considera como época 

revolucionária, que potencializou a ruptura com a ideologia da moralização dos 

costumes. A liberdade nesse cenário surgiu como um projeto que influenciou 

os projetos políticos coletivos, no fortalecimento de direcionamentos 

revolucionários, como também no processo de construção de uma nova 

moralidade profissional.  

A transição da década de 1980 para a década de 1990, apontou 

mudanças significativas nas esferas políticas, sociais e econômicas no Brasil, 

como o fim da ditadura militar, a conquista da democracia no âmbito político e a 

organização política dos trabalhadores. Esses acontecimentos históricos 

influenciaram diretamente na profissão e respectivamente no Código de Ética. 

Dessa forma, o Código de Ética de 1986 (CE/86) é o documento 

normativo que marca a afirmação da liberdade, a superação do tradicionalismo 

e a negação da perspectiva ética conservadora. O documento foi construído de 
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forma coletiva pela categoria profissional, por meio de sua entidade 

representativa – que nesse período tinha por nomenclatura de Conselho 

Federal e Regional de Assistentes Sociais (CFAS/CRAS) – e se colocou como 

parte de um projeto profissional que se articula com um projeto de sociedade 

(BARROCO; TERRA, 2012).  

O contexto histórico, na qual se construía o referido Código, se remete à 

revisão de valores profissionais, que se desenvolveu não só em nível nacional, 

mas também internacional, e, mais especificamente, latino-americano, que 

confrontava o conservadorismo e buscava o espaço social para a 

redemocratização. Outro aspecto a ser destacado desse período, é a 

maturidade teórica e política expressa pelo novo projeto profissional, a 

potencialidade crítica que promove a interlocução com outras áreas de 

conhecimento e desenvolve a área da pesquisa inspiradas na ideologia 

marxista. O compromisso com a classe trabalhadora foi destacado como valor 

ético-político central, sendo o primeiro código de ética brasileiro a romper com 

o conservadorismo (BARROCO, 2009).  

No geral, o CE/86 apresenta uma ação profissional com caráter político 

de uma intervenção ética, pelo compromisso com a classe trabalhadora, com a 

realização dos direitos e a mediação para o atendimento das necessidades 

sociais. O contexto histórico, do final dessa década, foi favorável para o avanço 

na história do Serviço Social, pois o Código de Ética estava em meio à 

reorganização política da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e da 

própria categoria profissional (BARROCO; TERRA, 2012).  

No entanto, conforme Barroco (2009), operacionalmente, o Código de 

Ética de 1986 não desenvolveu, suficientemente, os pressupostos teóricos 

orientados pelo marxismo. Assim, com sua reformulação em 1993, torna-se 

evidente a importância da dimensão ética e política, além da afirmação dos 

valores emancipatórios, como visa a perspectiva marxista. 
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Para (www.cfess.org.bra), o Código de Ética de 1993 (CE/93), vigente até 

os dias atuais, marca, de fato, o segundo momento da trajetória do projeto 

profissional do Serviço Social, possuindo uma perspectiva teórico-crítica sobre 

a sociedade de classes. 

É organizado por meio de princípios, deveres, direitos e 
proibições que orientam o comportamento ético profissional, 
ofertando seus objetivos ético-políticos, e, também parâmetros 
para atuação do assistente social no cotidiano profissional 
(BARROCO; TERRA, 2012). 

  É no referido código que encontrar-se-á o conteúdo axiológico que dá 

subsídios para construção do novo projeto ético-político da profissão, que nega 

a sociabilidade de exploração do homem pelo homem, posto pelo sistema 

capitalista, passando a afirmar o compromisso com a classe trabalhadora, 

tendo em vista a construção de outra sociabilidade, ou seja, uma nova ordem 

social. 

 Esse novo olhar crítico da profissão, tem por pressuposto teórico-

metodológico a teoria social de Marx, que objetiva justamente uma leitura 

crítica da sociedade capitalista, observa que a realidade dos indivíduos é 

histórica, e, estão em meio a processos econômicos, políticos, sociais e 

culturais. A estrutura social é complexa e marcada por antagonismos de 

interesses, que na sociedade capitalista, se expressa pela luta das classes 

socais (FRANÇA, 2013). 

A teoria social de Marx marca a consolidação da direção social da 

profissão, sua direção ético-política, ou seja, a ruptura e negação da ética de 

caráter conservador, em prol de um compromisso político com a classe 

trabalhadora, reconhecimento do homem enquanto ser social, com 

potencialidades concretas a serem desenvolvidas num processo sócio 

histórico. Dessa maneira, a ética profissional passa a compreender a 

sociedade de classes que expressam conflitos por possuírem necessidades 

antagônicas. Essas contradições apenas serão superadas, conforme a teoria 

social de Marx, quando a classe trabalhadora obtiver consciência, enquanto 

classe, e buscarem realizar a superação da ordem burguesa.  
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O CE/93 indica princípios fundamentais a serem apreendidos pelos 

profissionais, e, destacam-se como princípios fundamentais: o reconhecimento 

da liberdade, a defesa aos direitos humanos, ampliação e consolidação da 

cidadania, a democracia, favorecimento da equidade e justiça social, a 

eliminação de todos os tipos de preconceitos, a garantia do pluralismo, a opção 

por um projeto profissional que vise à construção de outra forma de sociedade 

(sem exploração), a articulação com movimentos sociais, compromisso com a 

qualidade de serviços e a negação da discriminação (de classes sociais, 

gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição 

física e mental) (CFESS, 2011).  

A liberdade é destacada como valor ético central, a democracia como 

valor político central e a emancipação como valor central de caráter humano-

genérico. Barroco e Terra (2012) apontam que tais valores se articulam entre si 

e com os outros, e, estão conectados enquanto totalidade, sendo possível 

assim a viabilidade dos demais valores.  

A liberdade, enquanto valor ético central, é compreendida enquanto algo 

construído de forma coletiva. Logo, “a plena liberdade de realização de cada 

um requer a plena realização de todos”, o que difere com o conceito 

preconizado pelo sistema capitalista de liberdade individual, reforçada pelo 

individualismo (PAIVA; SALES, 2011, p. 182). O valor da liberdade é visto 

como fonte para conquista de outros valores como a emancipação, a 

autonomia e o pleno desenvolvimento dos indivíduos sociais, o que se remete 

ao significado do fim da exploração do homem pelo homem, como já citado 

anteriormente. 

É por isso que uma categoria social como a liberdade, que 
concretamente corresponde à existência de alternativas, à 
possibilidade de escolhas, à existência de condições sociais 
para a vivência e a ampliação das capacidades, a liberação dos 
impedimentos à manifestação das forças humanas, etc, passa 
a ser valorizada, a ser representada como valor ético e político 
por meio da práxis humana (BARROCO; TERRA, 2012, p. 56).  

O comprometimento com a liberdade por meio da ética, ficou explícito que 

os profissionais devem negar a reprodução dos valores conservadores e 
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moralidade fundada a partir do preconceito, do autoritarismo, da violência e 

passem a respeitar os direitos humanos, o que recusa a moralidade do primeiro 

projeto profissional (PAIVA; SALES, 2011).  

A percepção do Serviço Social sobre esse princípio é contrária ao 

entendimento da sociedade burguesa, pois esta o compreende com direito à 

propriedade privada e reproduz que a liberdade plena pertence apenas ao 

sujeito enquanto ser individual. Ao contrário, a categoria profissional 

compreende liberdade associada à consciência do humano-genérico e como 

um valor inerente ao ser humano, enquanto ser social.  

A democracia é tratada como valor central e a forma política de viabilizar 

os outros valores essenciais. Esse valor é destacado por indicar a necessidade 

da socialização da riqueza e distribuição da renda, do acesso de oportunidades 

para todos, sem nenhum tipo de distinção, pelo direito de viver dignamente, 

com boas condições de moradia, saúde, educação, cultura e lazer. No entanto, 

essa democracia não está inclusa nos objetivos da sociedade capitalista, sendo 

essa a resposta pela busca da superação desse tipo de sociedade em prol de 

outra forma de sociabilidade, que vise tal democracia (PAIVA; SALES, 2011). 

A emancipação como valor central de caráter humano-genérico, é 

potencializada por meio dos demais valores proposto pelo CE/93. A plena 

realização da liberdade, da democracia, da autonomia, do pluralismo, a 

viabilização dos direitos humanos (direitos sociais, políticos, civis, econômicos 

e culturais), a ampliação da cidadania (universalização de tais direitos), a 

equidade e justiça social e o reconhecimento da igualdade entre os homens, 

visam, portanto, o direcionamento ao horizonte da emancipação humana 

(PAIVA; SALES, 2011; BARROCO; TELES, 2012; CARDOSO, 2013).  

O presente estudo destaca que o CE/93 trouxe uma inovação para a 

ética profissional. O destaque refere-se ao reconhecimento das categorias de 

etnia e gênero – configura identidade e particularidade dos indivíduos sociais – 

com a ampliação das proposições interventivas do/a assistente social que 
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contempla uma perspectiva da totalidade. São visualizados os conflitos entre 

grupos na sociedade. Este último código busca, por meio deste princípio, o 

reconhecimento da igualdade entre os homens e mulheres, e oportunizar o 

respeito às diferenças étnicas, de gênero e orientação sexual, por meio da 

eliminação de todas as formas de preconceito e discriminação (CARDOSO, 

2013).  

A compreensão e o reconhecimento de todos esses valores, por parte dos 

assistentes sociais, indicam intervenções pautadas no reconhecimento da 

emancipação humana e plena expansão dos indivíduos como demanda 

inerente à liberdade. Além disso, o contato da categoria profissional com a 

categoria da ontologia do ser social, intensificou a construção de uma projeção 

ética e política da profissão, o que fortaleceu o denominado projeto ético-

político. Fonte: (Repositorio.ufsc.br)  

1.6- DIMENSÕES CONSTITUTIVAS DA PROFISSÃO 

      A instrumentalidade está inteiramente ligada aos complexos sociais, na 

contradição, na historicidade e na totalidade. O processo de mediação 

executado pelo Assistente Social deve ser feito com clareza, baseado na 

realidade concreta feita pela leitura destes completos e compreender as 

relações sociais, utilizando instrumentais que dão significado às dimensões da 

profissão, fazendo uso da teoria crítico social. Conforme podemos observar nas 

palavras de Guerra (1999 p.198): 

A instrumentalidade, pela qual o Serviço Social consolida a sua 
natureza e explicita-se enquanto um ramo de especialização, 
ao mesmo tempo em que articula as dimensões instrumental, 
técnica, ético-política, pedagógica, intelectual da profissão, 
possibilita não apenas que as teorias macroestruturais sejam 
remetidas à análise dos fenômenos, processos e prática sociais 
mas, objetiva essa compreensão por meio de ações 
competentes técnicas, intelectual e politicamente (GUERRA, 
1999 p.198 apud. SILVA, 2017 pág. 52).  

          O Serviço Social constitui-se por três dimensões: Ético-política (poder), 

teórico-metodológica (saber) e técnico-operativa (fazer). Na concepção de 

SOUZA: 
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Na dimensão ético-político – o Assistente Social não 
é um profissional “neutro”. Sua prática se realiza no 
marco das relações de poder e de forças sociais da 
sociedade capitalista – relações essas que são 
contraditórias;  

Na dimensão teórico-metodológica – o profissional 
deve ser qualificado para conhecer a realidade social, 
política, econômica e cultural com a qual trabalha. Para 
isso, faz-se necessário um intenso rigor teórico e 
metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da 
sociedade para além dos fenômenos aparentes, 
buscando apreender sua essência, seu movimento e as 
possibilidades de construção de novas possibilidades 
profissionais;  

Na dimensão técnico-operativa – o profissional deve 
conhecer, se apropriar, e sobretudo, criar um conjunto 
de habilidades técnicas que permitam ao mesmo 
desenvolver as ações profissionais junto à população 
usuária e às instituições contratantes, garantindo assim 
uma inserção qualificada no mercado de trabalho, que 
responda às demandas colocadas tanto pelos 
empregadores, quanto pelos objetivos estabelecidos 
pelos profissionais e pela dinâmica da realidade social 
(SOUZA, 2008, pág. 122). 

       Na dimensão ético-política ocorre sua materialização por meio do Código 

de Ética e do projeto ético-político. Essa dimensão foi conquistada a partir da 

intenção de ruptura, onde a profissão se colocou com protagonismo e 

identidade, referenciando a importância do profissional se posicionar frente à 

realidade posta e intervir nela de modo ético. 

A dimensão teórico-metodológica refere-se ao aporte de conhecimentos 

científicos do qual o assistente social lança mão para intervir na realidade, 

diferenciando-o das práticas anteriores relacionadas ao empirismo. 

         Podemos destacar alguns instrumentais que são, basicamente, as 

ferramentas de trabalho de todos os Assistentes Sociais, seja em qualquer 

área que o mesmo esteja atuando. São eles: observação, entrevista, trabalhos 

com grupos, reunião, mobilização de comunidades, visita domiciliar, visita 

institucional, atas de reuniões, livros de registro, diário de campo, relato de 

campo, parecer social. Cada instrumento destes mencionados, deve ter, por 
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parte do profissional, uma intencionalidade, uma objetividade que, quando 

utilizado, se possa alcançar com êxito o objetivo de sua ação.  

 Para melhor entendimento, conceituaremos abaixo, os instrumentais 

técnico operativos dos Assistentes Sociais. Fonte: Os instrumentais técnico 

operativos do serviço social utilizados no atendimento à população em situação 

de rua: um estudo da atuação do serviço social no atendimento social 

avançado – asa – Curitiba: 

ENTREVISTA: Técnica utilizada pelos profissionais do Serviço Social 

junto aos usuários para levantamento e registro de informações. Esta técnica 

visa compor a história de vida, definir procedimentos metodológicos e colaborar 

no diagnóstico social. A entrevista é um instrumento de trabalho do assistente 

social, e através dela é possível produzir confrontos de conhecimentos e 

objetivos a serem alcançados. É na entrevista que uma ou mais pessoas, 

podem estabelecer uma relação profissional, tanto quem entrevista quanto com 

quem é entrevistado. Ambos saem transformados através do intercâmbio de 

informações (LEWGOY, 2007). A entrevista tem como objetivo, colher 

informações sobre o usuário. 

 

VISITA DOMICILIAR: Segundo AMARO (2003,), “é uma prática 

profissional, investigativa ou de atendimento, realizada por um ou mais 

profissionais, junto aos indivíduos em seu próprio meio social ou familiar”. A 

autora também nos revela que a entrevista possui pelo menos três técnicas 

embutidas como: a observação, a entrevista e a história ou relato oral. A 

finalidade da visita domiciliar é específica, guiada por um planejamento ou 

roteiro preliminar. As visitas domiciliares têm a finalidade de fazer 

acompanhamento relacionado às condições de moradia, saúde, a fim de 

elaborar o relatório de visita domiciliar e emissão de parecer social. 

 

REUNIÃO: são encontros grupais que têm como objetivo estabelecer 

alguma espécie de reflexão sobre uma decisão coletiva sobre determinado 
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tema. Mas, sobretudo, uma reunião tem como objetivo a tomada de uma 

decisão sobre algum assunto. 

 

DOCUMENTAÇÃO: Diário de Campo, Relatório de Estágio, Plano de 

Estágio.  

 

 OBSERVAÇÃO: A observação consiste na ação de perceber, tomar 

ciência de um fato ou conhecimento que ajude a explicar a realidade, objeto do 

trabalho e, como tal, encontrar os caminhos necessários para que os objetivos 

sejam alcançados. É um processo mental e, ao mesmo tempo, técnico” SOUZA 

(2000). A observação é um instrumento importante, especialmente nos 

momentos de decisão, onde o assistente social precisa ter segurança, fixando-

se nos objetivos que se pretende alcançar. 

 

 ABORDAGEM: é o termo utilizado para caracterizar um tipo de 

aproximação, seja entre pessoas ou coisas. Normalmente, a abordagem é o 

modo como determinada pessoa se aproxima de outra, por exemplo, quando 

se diz que um indivíduo teve uma abordagem agressiva, significa que este se 

aproximou de outra pessoa de modo violento e pouco amigável. 

 

 LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO: é um instrumento técnico-

operativo, de fundamental importância para o conhecimento aproximativo da 

realidade social dos usuários das Políticas Públicas. Resulta de pesquisa, de 

natureza quantitativa e qualitativa, cujo objetivo é identificar os indicadores 

sociais constitutivos do estudo sócio econômico realizado por Assistentes 

Sociais da área da Saúde, sua intencionalidade e seu processo metodológico à 

luz do projeto ético-político da profissão. 

 

 ANÁLISE DE CONJUNTURA: no desenvolver da ação profissional, o 

Assistente Social se vê envolvido em situações que não podem e nem devem 

ser compreendidas e analisadas de maneira superficial, uma vez que o 

sucesso de sua intervenção depende da “leitura” que ele faz. O Assistente 
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Social tem um papel relevante nessa realidade, mas como já foi dito, é preciso 

que saiba munir-se dos instrumentos que permitem uma leitura especial da 

realidade. Leitura que se faz em função de uma necessidade ou interesse da 

prática profissional que venha desenvolver. Trata-se de um retrato dinâmico da 

realidade e não uma simples descrição dos fatos ocorridos. Ela deve ir além 

das aparências e buscar a essência no real. 

  

 ESTUDO SOCIAL: Segundo Miotto (2001), o estudo social é um 

instrumento para conhecer e analisar a situação vivida por determinados 

sujeitos ou grupos de sujeitos sociais sobre os quais o Assistente Social foi 

chamado a opinar. Consiste numa utilização articulada de vários outros 

instrumentos como entrevistas individuais ou conjuntas, observação, visita 

domiciliar e análise de documentos. 

 

1.7- OPORTUNIDADES DESIGUAIS À PESSOA IDOSA EM UM PAÍS 

CAPITALISTA 

Nos dias de hoje, aquele que não produz, não serve absolutamente para 

nada. A sociedade é obrigada a produzir absurdamente para ser ou ter alguma 

coisa. Com o passar dos anos, a “temida velhice” chega e, com ela, os 

problemas de saúde e alimentação, despesas com medicamentos e doenças. 

Sem sombra de dúvida, chegar à terceira idade não é nada fácil. 

Segundo o estatuto do idoso, no Art. 3º, é obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público, assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 

à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.  Mas, não é o 

que acontece. O desrespeito com a figura do idoso é constante. Deixam de ser 

amparados pelos filhos na velhice, sendo destinados a asilos ou até hospitais 

e, em alguns casos, são extorquidos pelos próprios familiares. 
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O descaso com os idosos em situação de vulnerabilidade ocorre em todos 

os âmbitos. Na saúde, por exemplo, o idoso que depende do serviço público, 

enfrenta filas em hospitais, falta de medicamentos, poucos médicos geriatras, 

falta de atendimento, tratamento diferenciado. No cotidiano, o idoso sofre 

discriminação e preconceito, é rejeitado pela sociedade e, em alguns 

casos extremos, pela própria família. 

Se não bastasse tanta falta de respeito para com o idoso, eles ainda 

enfrentam uma verdadeira luta para conseguir a tão sonhada aposentadoria. 

Depois de anos trabalhados e contribuindo para o capitalismo, alguns idosos 

enfrentam dificuldades para conseguirem se aposentar, por tempo de serviço 

ou por idade. 

 

CAPÍTULO ll 

2- A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA COM RELAÇÃO AOS 

IDOSOS 

2.1- O QUE É IDOSO 

A palavra idoso vem de idade + oso (Dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa de MACHADO). Sempre se relaciona objetivamente com o tempo 

em anos, meses e dias, decorridos a contar de uma data inicial determinada ou 

determinável. Idoso, em relação ao ser humano, tem esse significado, a partir 

do nascimento.  

O termo idoso não chegou a outros idiomas de origem latina, como é o 

caso do espanhol que o traduz por de edad, muy viejo (Dicionário Português-

Espanhol de ORTEGA CAVERO), do italiano, onde aparece como di molta età 

(Dicionário Completo Português-Italiano, de SPINELLI e CASASSANTA), 

Editorial Ulrico Hoepli, Milão). No Dicionário Português-Italiano, de GIUSEPPE 

MEA aparece como anziano, vecchio, attempato. O francês está mais próximo 
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do português, como agé, significando de idade avançada, ou velho (Dicionário 

Petit Robert). 

Mesmo em português, o vocábulo idade abarca outros significados, 

compreendendo, também, etapas (a idade da esperança), eras (a idade 

média), porém, vem sempre vinculado ao tempo (presente, passado ou futuro), 

com pertinência apenas indireta para este ensaio, dedicada à Terceira Idade. 

Velho, não é provido da mesma objetividade. O idoso é sempre um velho, 

mas velho nem sempre designa o idoso, isto é, aquele que tem muitos anos de 

idade, como se constata com seu uso, no qual o elemento temporal do 

calendário, nem sempre está presente.  

Velho, assim, é o desgastado pelo uso (um móvel ou um sapato), o 

que/ou aquele que vem mantendo, de há muito, a mesma qualidade (o vinho, 

quanto mais velho melhor), o que está desde longo tempo na mesma profissão 

ou posição (o velho servidor) e até em referência carinhosa a pessoa próxima 

(é um velho amigo).            

No novo Dicionário Compacto de Silva se colhe a mesma significação, 

além de dar velho como designando alguém de muita idade, genitor. 

A velhice tem características psicológicas, relativas a pessoas que, 

embora não sendo de muita idade comportam-se como se o fossem, 

parecendo, por isso, ancião.  

A duração no mesmo cargo pode até dar a condição de decano, isto é, o 

mais antigo de seu escalão profissional, com certas vantagens funcionais, sem 

ser o mais idoso dentre os da mesma espécie e condição. Nos serviços 

militares se diz que antiguidade é posto. No serviço público, dois critérios 

clássicos de progresso na carreira são os de merecimento e de antiguidade, 

aquele com conotações subjetivas de avaliação e este, objetivamente, contado 

por dias de permanência numa certa posição. 

Assim se verifica que a opção redacional por idoso é correta, dada a 

maior clareza da indicação pretendida. Contudo, a qualidade de significado 

deve ser completada com a determinação objetiva da idade em que o ser 

humano passa a ter, legalmente, como idoso, de sorte a poder fruir direitos que 
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lhe correspondam, com as garantias do que veio a ser considerada a terceira 

idade. 

A noção jurídica do que é ser idoso desperta dúvidas. A Carta Magna 

evita a palavra velho, não só por parecer depreciativa, mas também pelas 

razões gramaticais apontadas, embora faça duas tímidas referências anotadas 

neste ensaio. A Constituição e as leis são responsáveis por uma parte da 

confusão, quando se passa da teoria à pratica (www.sescsp.org.br). 

O acelerado crescimento da população idosa nas últimas décadas, é uma 

tendência mundial, fruto das menores taxas de natalidade (em decorrência das 

mudanças nos padrões familiares e utilização de meios contraceptivos), bem 

como da queda da mortalidade (em função da melhoria nas condições de vida, 

especialmente no que tange às inovações na medicina e na saúde pública, 

melhores condições de alimentação e aumento de renda).  

O aumento da expectativa de vida, além de ser uma conquista social, 

revela-se como um grande desafio para as agendas governamentais, de modo 

que devem ser asseguradas: a geração de recursos e construção de 

infraestrutura que permita o envelhecimento com autonomia; a expansão de 

sistemas de proteção social; a distribuição de renda e serviços sociais; a 

manutenção do papel social e/ou reinserção social da pessoa idosa; a criação 

de um entorno propício e favorável ao envelhecimento, especialmente no que 

tange ao cuidado de longa duração; acesso universal aos serviços de saúde 

pública ao longo da vida; e programas de capacitação de profissionais nas 

áreas de geriatria, gerontologia e de serviços sociais, dentre outras.  

        É preciso destacar que no processo do envelhecimento, o papel da família 

é fundamental, no sentido de acolher a pessoa idosa, promovendo, assim, o 

seu cuidado, tanto físico quanto emocional. Portanto, cuidado significa atenção, 

precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade, a ser 

partilhado entre todos os membros da família. Considerando o reconhecimento 

da pessoa idosa enquanto ator social, pode-se falar na existência do sistema 

protetivo da pessoa idosa, formado, basicamente, pela Constituição Federal, 

Política Nacional do Idoso (Lei Federal 8842/94) e Estatuto do Idoso (Lei 

10.741/2003). 
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           Nos termos do Estatuto do Idoso, Lei Federal 10741/2003, considera-se 

pessoa idosa aquela com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Porém, 

alguns direitos são assegurados somente a partir dos 65 (sessenta e cinco) 

anos, conforme veremos adiante (www.defensoria.ba.def.br). 

2.2- A CONQUISTA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

POLÍTICAS DE GARANTIA DE DIREITOS DO IDOSO 

A Constituição e o Estatuto do Idoso (criado pela Lei n.10.741/03, para 

regulamentar seu art. 230), levam a uma síntese conclusiva: envelhecer é fato 

da natureza e do tempo. Prolongar a vida é fato da medicina, do progresso das 

ciências. Envelhecer com dignidade é prêmio a ser conquistado, em particular 

pela parcela da população pobre, quando submetida às durezas da idade 

provecta (Prêmio garantido pela Carta Magna). ...  

Ao longo dos anos, idosos pobres ou remediados, até conseguiram 

algumas vantagens, como garantia a alimentação, apoio à saúde e à vida, o 

que se consegue através do que ganham da previdência social e dos proventos 

de sua aposentadoria. Porém, em contrapartida, sabe-se que é bem frequente 

alguns poucos idosos receberem benefícios altíssimos, sem mesmo carecer 

deles. Então, parece razoável admitir que cerca de noventa por cento dos 

idosos merecem mais atenção da parte do Poder Público. 

A repercussão jurídica do conjunto dos efeitos desse fenômeno social foi 

lentamente ajustando-se às transformações ocorridas, até encontrar, na 

Constituição de 1988, o campo apropriado e original da catalogação específica 

do idoso como um subsistema individuado no universo do direito. O constituinte 

teve de resolver o problema inicial (o que é ou quem é idoso), que terminou por 

situar, quanto ao essencial, no art. 230. Em outros dispositivos também 

encontram-se referências indiretas aos mais velhos, em particular, como fonte 

da inabilitação legal para as relações de trabalho privado ou público. 
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No mesmo sentido genérico do art. 229, o art. 203, atribui os direitos à 

assistência social para ser prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, sob o objetivo de 

assegurar “proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice”. Já se referiram outras idades específicas da velhice, recolhidas da 

Carta Magna. Contudo, não são as únicas. Vale a pena situar outros exemplos. 

Lendo o artigo 229, observa-se a reciprocidade entre pais ascendentes e 

descendentes. Aqueles pelo seu dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores em seu “dever de ajudar e amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade”. Nessa norma, o substantivo velhice não é 

objeto de qualquer adjetivação modificativa, mas deixa subentender a inclusão 

do idoso no confronto entre filhos capazes e pais velhos, carentes, enfermos, 

sem especificação de idade. A exigibilidade desse direito depende, porém, em 

grande parte, dos valores pessoais envolvidos em cada caso, podendo ver 

invocados os preceitos constitucionais e estatutários se os filhos os 

descumprirem, ante a efetiva necessidade de amparo de seus pais. 

O art. 229 assegura aos pais, nas situações que menciona, o direito de 

receber de seus filhos as providências, tendentes a ampará-los, mesmo 

quando não sejam legalmente idosos. A amplitude do amparo é compatível 

com a exigência de alimentos e de todos os meios necessários à preservação 

dos valores constitucionais que o Estatuto do Idoso regulamentou. 

No art. 230 os destinatários da norma são diversos, pois nela se fixaram 

responsabilidades da família, da sociedade e do Estado, com as conotações 

inerentes à subsistência e à saúde, mas também ao entretenimento e à 

participação social. 

O preceito do art. 229 deve ser lido com atenção para o § 1º do art. 230, 

pelo qual os programas de amparo aos idosos serão executados, 

preferencialmente, em seus lares, isto é, idosos a contar dos sessenta anos, 
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cinco a menos do exigido no transporte coletivo urbano (§ 2º do mesmo artigo) 

com gratuidade garantida. 

Para Iamamoto (2003), as estratégias de enfrentamento da questão social 

têm sido tensionadas por projetos sociais distintos, que presidem a 

estruturação e a implementação das políticas públicas e que convivem em luta 

no seu interior. Segundo a autora, há uma tensão entre a defesa dos direitos e 

a mercantilização do atendimento às necessidades sociais, em que pese o 

avanço legislativo advindo da Constituição Federativa de 1988, entretanto, 

ainda muito distante da realidade de muitos segmentos, dentre eles, dos 

idosos. No caso da velhice brasileira, a mesma é amparada por diversos 

instrumentos legais, dentre eles a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do 

Idoso. Ambos derivam de um contexto internacional. 

Em 1982, em Viena, foi realizada a Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento (AME), patrocinada pela Organização das Nações Unidas, 

onde foi traçado o Plano de Ação Mundial sobre o Envelhecimento (PAME). 

Segundo Cavalcanti & Saad (1990), a partir deste evento é que foram 

intensificados o estudo e a pesquisa sobre as questões do envelhecimento. 

Desde então, o PAME tornou-se um guia para muitas destas nações. 

Na II AME, ocorrida em Madri, em 2002, a Organização das Nações 

Unidas – ONU, elaborou um Plano sobre o envelhecimento. O documento 

orienta para a introdução de políticas para a terceira idade, com direções 

prioritárias para tratar do assunto: os idosos e o desenvolvimento, promoção da 

saúde e do bem-estar até a chegada da velhice e criação de ambientes 

propícios e favoráveis. 

Faleiros (1996), destaca que o PAME, inserido no processo de 

globalização, com a sua política neoliberal, imprime novas diretrizes nas 

agendas das nações periféricas, como a questão da descentralização e da 

“transferência dos serviços para os setores comunitários, para as organizações 

locais não lucrativas e para os voluntários, reforçando os ambulatórios e os 
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serviços a domicílio” (FALEIROS, 1996, p. 24), o que o autor denomina como 

uma forma de terceirização da gestão da questão social. 

No Brasil, somente mais de uma década depois da Assembleia Mundial 

sobre o Envelhecimento, é que temos um marco nas políticas sociais, voltadas 

para este segmento da população: a Política Nacional do Idoso. A Lei 8.842, de 

04/01/94, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 1948, de 03 de julho de 1996, 

dispõe sobre a Política Nacional do Idoso (PNI). No âmbito da seguridade, a 

formulação, coordenação, supervisão e avaliação da PNI fica a cargo do 

Conselho Nacional de Seguridade Social e aos Conselhos Setoriais, uma vez 

respeitadas as respectivas esferas de atribuições administrativas. 

A Política Nacional do Idoso reconhece o idoso como sujeito portador de 

direitos, define princípios e diretrizes que asseguram os direitos sociais e as 

condições para promover a sua autonomia, integração e participação dentro da 

sociedade, na perspectiva de intersetorialidade e compromisso entre o poder 

público e a sociedade civil. 

O projeto de Lei da Câmara nº 57/2003, denominado Estatuto do Idoso, 

foi aprovado pelo Senado Federal em 23 de setembro de 2003 e sancionado 

em 1º de outubro de 2003. Resgata os princípios constitucionais que garantem 

a todos os cidadãos, indistintamente, direitos que preservem a dignidade da 

pessoa humana, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor e idade. Além 

de ratificar os direitos demarcados pela Política Nacional do Idoso, o Estatuto 

também acrescenta novos dispositivos e cria mecanismos para coibir a 

discriminação contra os sujeitos idosos. Neste sentido, prevê penas para os 

crimes de maus-tratos contra idosos e concessão de benefícios. 

2.3- A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 (http://www.mds.gov.br) A partir da constituição de 1988, foi implantado 

no ano de 1990, o SUS – Sistema Único de Saúde, tendo como base 

fundamental a promoção de saúde. Também nesta esfera, foi instituído no ano 

de 2005, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, através da Resolução 
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n° 145, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) e da Norma Operacional Básica – 

NOB/SUAS, 2005 (SILVA; CORGOZINHO, 2011, p. 14). 

 

 O SUAS foi instituído com o objetivo de garantir ações integradas de 

Assistência Social à população. Nesta mesma vertente, o psicólogo obteve 

papel importante nesta conquista, alcançando o reconhecimento da Psicologia 

como ciência em outro campo de atuação (ROSA; SOUZA; PINHEIRO, 2010, 

p. 6). 

        O SUAS abrange uma diversificada rede de proteção social, como a 

prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, 

projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social e proteção social especial, destinada a famílias e 

indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus 

direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso 

de drogas, entre outros aspectos. Estes serviços estão presentes para a 

comunidade através dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), e 

dos CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social). 

         Através das normas que regulam o SUAS, os dois principais eixos 

centralizadores da assistência prestada à comunidade, são o CRAS e o 

CREAS. No entanto, suas competências possuem papéis distintos, porém, com 

o mesmo objetivo, onde visa a integração dos serviços ofertados nas unidades. 

A responsabilidade do CRAS fica a cargo da Proteção Social Básica em 

Assistência Social, que são principalmente, a oferta de programas e projetos 

socioassistenciais, a prevenção às situações de risco, o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, e a garantia de direitos (BRASIL a. 2014). 

 

         O compromisso do CREAS se dá na Proteção Social Especial, que se 

designa essencialmente, em ofertar e referenciar serviços especializados de 

caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou 

social, por violação de direitos, e o relacionamento cotidiano com a rede e o 
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registro de informações, sem prejuízo das competências do órgão gestor de 

Assistência Social em relação à unidade (BRASIL b, 2014). 

 

         Além dos psicólogos, outros profissionais trabalham em conjunto no 

atendimento ao SUAS, incluindo advogados, pedagogos e assistentes sociais, 

realizando um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, abrangendo as 

diversas áreas que atendem as necessidades da vida social. Os serviços 

prestados por estes profissionais são implantados de acordo com o porte, nível 

e demanda dos municípios, também estando de acordo com suas 

necessidades e complexidades (SILVA; CORGOZINHO, 2011, p. 14). 

 

O papel do profissional assistente social, além de demandar o 
desenvolvimento de novas habilidades de competência para a 
gestão pública nos âmbitos da assessoria, planejamento, 
avaliação, monitoramento, entre outras, é a expressão de um 
movimento que articula conhecimentos e luta por espaços no 
mercado de trabalho, competências e atribuições privativas que 
têm reconhecimento legal nos seus estatutos normativos e 
reguladores (regulamentação profissional, código de ética, e 
diretrizes curriculares da formação profissional) (RAICHELIS, 
2010, p. 753). 

A atuação do psicólogo juntamente com a Assistência Social, é realizada 

com o intuito de promover ações, objetivando proteger as famílias e os 

indivíduos que tenham seus direitos violados, realizando um trabalho de acordo 

com as determinações da Política Nacional de Assistência social e o SUAS 

(CRUZ; RODRIGUES; GUARESCHI, 2013, p. 12). 

 

A inserção do psicólogo na atenção primária, como é o caso 
dos CRAS, é um importante ponto de partida para o 
desenvolvimento das comunidades, pois é através do bem 
estar dos sujeitos e dos grupos sociais que se pode construir a 
autonomia destes, proporcionando sua inserção na sociedade 
de forma digna (SILVA; CORGOZINHO, 2011, p. 13, apud 
TRINDADE; TEIXEIRA, 1998). 

          Estes profissionais psicólogos, da área da Assistência Social, estão 

organizados de forma a realizar um trabalho conjunto, com um atendimento 

abrangente e não serializado, para que, desta forma, possam comtemplar um 

atendimento efetivo envolvendo as questões pertinentes de cada sujeito. 
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  As leis, normas e regulamentações que norteiam as Políticas de 

Assistência Social, foram elaboradas com o intuito de oferecer à comunidade, a 

prestação de serviços que garantam a qualidade de vida e o bem-estar do 

cidadão, de forma a resguardar seus direitos básicos, como o acesso a saúde, 

a proteção e a educação.  

 

2.4- ESTATUTO DA PESSOA IDOSA 

Segundo http://www.ibdfam.org.br, o poder público (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) tem papel de parceiro na efetivação dos direitos 

decorrentes e especificado no Estatuto do Idoso.  

A prioridade do velho na satisfação dos direitos fundamentais da pessoa 

está no artigo 3º da norma estatutária, em oito incisos do parágrafo único. Vão 

desde a precedência no atendimento ao permanente aprimoramento de suas 

condições de vida, até a inviolabilidade física, psíquica e moral, salvo de 

qualquer tratamento desumano, com a garantia, pelo Poder Público, de 

atendimento domiciliar da população idosa cadastrada, de fornecimento 

gratuito de medicamentos, próteses e outros recursos relativos à saúde. 

Criar oportunidades de acesso do idoso à educação, aos avanços 

tecnológicos, à universidade aberta e à profissionalização especializada, 

também é papel da Administração. O Estatuto promete, para defesa dos 

interesses e direitos protegidos, todas as espécies de ação. Incluem o 

mandado de segurança contra atos ilegais ou abusivos de autoridade ou 

agente público, lesivos de direito líquido e certo do idoso, além da apuração da 

responsabilidade do autor de tais atos. 

O Estatuto do Idoso tratou de universo no qual o direito satisfaz apenas 

parte das relações interpessoais. Os que chegam à idade avançada têm 

problemas no seu grupo social, no mercado de trabalho, na saúde, no 

tratamento devido a eles por seus descendentes, e parentes em geral. Isso 

sem falar na encruzilhada atual em que o idoso flutua instável entre a medicina, 
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que prolonga sua existência e a sociedade ou o Poder Público, que não lhe 

preserva a plena dignidade de vida nas últimas etapas desta. 

O Estatuto dá apoio aos mais velhos, parcial, embora útil. Permitiu ao 

Judiciário, por exemplo, corrigir ato do ministro da Previdência em 2003, ao 

discriminar nonagenários, ao determinar a suspensão a pagamento dos seus 

benefícios. Levou, em seguida, à extensão do prazo para o pagamento de 

correção das aposentadorias. 

Assim, o art. 3o garante com absoluta prioridade ao idoso, os direitos que 

menciona (direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 

e à convivência familiar e comunitária). 

A absoluta prioridade não está no texto constitucional, o que propõe a 

dúvida sobre sua aceitação. A criação de precedência sobre direitos alheios 

consequente da prioridade ofende a igualdade jurídica de homens e mulheres. 

Esta só não subsiste se a exceção estiver na Carta Magna, o que não 

acontece, como resultado do exame do art. 5º, II. A crítica se volta mais para o 

adjetivo absoluto que para o substantivo, tendo-se em conta, outrossim, a 

aumentada extensão de tais direitos no art. 4º, pelo qual “nenhum idoso será 

objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão”. Para melhor evidência da inconstitucionalidade basta constatar que 

no art. 227, tratando da criança e do adolescente, o texto afirmou 

expressamente a absoluta prioridade dos direitos ali enunciados. Não o tendo 

feito no art. 230, é inevitável a recusa de aceitação da redação dada ao 

Estatuto do Idoso. 

A amplitude da norma termina por tornar difícil sua aplicação, pois 

negligência, discriminação, violência, crueldade e, de certo modo, até a 

opressão, não podem ser impostos a quem quer que seja, idoso ou não. De 

outro modo, sendo a família, a sociedade e o Estado os sujeitos passivos da 

destinação da regra legal, a dificuldade ainda se impõe pela definição 
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complicada das responsabilidades envolvidas e das respectivas ações 

geradoras. A exegese gramatical pode contribuir para a individuação das 

condutas referidas, embora prepondere o aspecto programático do Estatuto, 

cuja orientação é genérica. Para viabilizar tal objetivo, tomemos cada um dos 

vocábulos utilizados na lei (www.sescsp.org.br). 

Negligência é uma das formas pelas quais se caracteriza a conduta 

culposa, por desatenção, omissão ou descuido no procedimento em face das 

exigências de situação determinada. Na relação com o idoso, consiste no não 

cumprimento da ação exigível na forma prevista em lei. 

Discriminação tem, em face do idoso, natureza dolosa, por seu caráter de 

tratamento do idoso menos qualificado, tanto material quanto moral, em 

comparação com a média do destinado a outras pessoas da mesma condição. 

Ofende o princípio da igualdade, pois o discriminador trata o idoso de modo 

depreciativo, pelo fato de sua idade. 

Violência corresponde a ação do sujeito, composta pelo elemento passivo 

(a eventual fraqueza do idoso) e o elemento ativo (o uso de força física ou 

psicológica em excesso sobre o razoavelmente suportável pelo ofendido) 

ofendendo a vítima física ou moralmente, infligindo danos indevidos. 

Crueldade contém forte elemento subjetivo consistente na ação marcada 

pela intenção deliberada do agente, de provocar sofrimento desnecessário, 

físico (a agressão direta), psicológico (a criação de emoções insuportáveis) ou 

moral (a depreciação de valores da honra e da estima próprias, do atingido em 

face de seus circunstantes) do idoso. 

Opressão designa a conduta pela qual, até com abuso da condição de 

curador ou de tutor quando seja o caso, o agente usa em excesso os poderes 

legais ou ilegais de que dispõe, para abater o ânimo do idoso, restringindo seus 

direitos, sua liberdade de ir e vir ou qualquer das garantias a ele atribuídas, 

pelo Estatuto, para sua livre fruição. 
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O destinatário final da norma protetora está bem resolvido nos arts. 8º e 

seguintes, com os direitos ali enunciados, envolvendo a obrigação específica 

do Estado, da garantia de proteção à vida e à saúde, mediante políticas que 

permitam o envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

O direito à liberdade (art. 10) compreende o ir, vir e estar, a manifestação 

de opinião e expressão, inclusive política, crença e culto religioso, a prática de 

esportes e de diversões e o que a lei chama de “faculdade de buscar refúgio, 

auxílio e orientação”. 

A liberdade de manifestação do pensamento e de crença integra o grupo 

das cláusulas imutáveis do art. 5º, da Constituição, para toda a cidadania, sem 

distinção de idade. Colocada no Estatuto, reconhece dois elementos 

contrapostos; o exercício dessas liberdades tende a ser mais difícil para o 

idoso, dados os problemas próprios da idade, aí incluídos os da própria 

comunicação oral ou escrita. Ainda uma vez, como ocorre em vários momentos 

desta análise, constata-se que a matéria alusiva ao velho não se resolve 

apenas no plano do direito, embora a Constituição lhe tenha dado estatura 

jurídica permanente. Se, no direito de família, o filho ofende o pai idoso, incide 

em sanção estatutária, independente de outras aplicáveis. 

Embora o § 3º, do art. 10, do Estatuto considere dever de todos zelar pela 

dignidade do idoso, esse dever é, especialmente, dos filhos, à vista da norma 

constitucional e nos termos da lei civil, no alusivo aos alimentos (art. 11), cuja 

imposição é solidária entre os prestadores (art. 12), para processamentos nos 

termos da Lei n. 5.478/68, com suas alterações. Trata-se da solidariedade 

passiva (Código Civil, arts. 275 a 285). Dispondo o art. 265 do Código, 

repetindo o velho texto anterior, que a solidariedade não se presume, mas 

resulta da lei ou da vontade das partes, cabe examinar seus efeitos, em face 

dos direitos do idoso. Na responsabilidade por alimentos, nem sempre se 

caracteriza a solidariedade entre os prestadores. A condição de credor, para o 

idoso, se destina a ampliar sua possibilidade de ver satisfeitos os direitos 

alimentares que lhe correspondam. 
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Violência Física 

        A violência doméstica, quando é manifestada de forma física, geralmente 

é utilizada para sujeitar os idosos a realizarem algo que não desejam, causar 

por diversos motivos, ferimentos e lesões que podem gerar a morte, devido à 

fragilidade física que, comumente, fazem parte de suas estruturas corpóreas. 

Violência Psicológica  

           As ações de restrição da liberdade de locomoção, convívio social ou 

simplesmente a negação aos seus hábitos de lazer e diversão são 

considerados como um ataque à saúde mental da pessoa idosa e, 

consequentemente, como uma forma de violência psicológica. Muitas vezes, as 

pessoas agem desta forma contra os idosos devido às “dificuldades” (falta de 

tempo, dinheiro, paciência), em acompanhá-los nestes eventos. 

Abuso Financeiro ou Material 

         É uma das ações mais praticadas pelos membros da família, devido aos 

problemas de locomoção ou de incapacidades psíquicas de controlarem os 

seus rendimentos e patrimônio. Os idosos passam a ter as suas economias e 

benefícios previdenciários apropriados por outros, constituindo em uma 

exploração ilegal e indevida. 

Abuso sexual 

          A violência sexual, praticada contra os idosos pode ser de caráter hétero 

(sexo oposto) ou homo (mesmo sexo) e incluem a relação sexual ou práticas 

eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças sem o 

consentimento do idoso. 
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CAPÍITULO III 

3- CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL E ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 

ESTÁGIO 

3.1- CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR 

       Os antecedentes históricos, conhecidos em Caçador, tem por marco, a 

chegada a estas terras de Francisco Correa de Mello, que veio disputar o 

espaço com as tribos de índios Kaigang e Xokleng, únicos habitantes do lugar, 

descendentes de civilizações primitivas das tradições pré-ceramistas e 

ceramistas Umbú, Humaitá e Taquara, que dominavam o território desde cerca 

de dez mil anos atrás, e para os quais o nosso Rio do Peixe era chamado de 

"Goio-Xim". 

         Francisco Correa de Mello nasceu em 1816, na localidade de Lagoa das 

Almas, em Campo do Tenente, Paraná, região que à época, pertencia à 

Província de São Paulo. Quando ainda jovem, por problemas particulares, 

obrigou-se a deixar a terra natal, acompanhando seus onze irmãos na descida 

para os já então promissores campos de Lages, seguindo o antigo caminho de 

tropeiros que ligava São Paulo aos campos gaúchos. 

         Naqueles tempos, ainda não existia a Província do Paraná (criada em 

1853) e os campos de Lages eram reclamados pela Província de Santa 

Catarina, que os queria de São Paulo, que, na época, promovia o 

desbravamento do sertão sul-brasileiro, com as frentes pioneiras de 

Guarapuava, Palmas e União da Vitória, e de Lages, Curitibanos e Campos 

Novos, e ainda com as primeiras frentes colonizadoras de imigrantes na Lapa e 

em Rio Negro. 

         A numerosa família Correa de Mello escolheu a região de Campos Novos 

para se fixar, requerendo sesmaria da Fazenda Velha do Espinilho (atualmente 

no município de Monte Carlo). Ali, Francisco Correa de Mello casou com D. 

Felicidade Maria Gonçalves, testemunhando a criação do Distrito de Campos 
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Novos, em 1851, pelo Município de Lages; assistiu a anexação desse distrito 

em 1873 ao Município de Curitibanos. E, em 1879, com a escolha do Rio do 

Peixe para limite provisório entre as províncias do Paraná e Santa Catarina, 

sentiu-se atraído pelas terras virgens mais ao Norte. 

     O casal Francisco e Felicidade já havia constituído sua própria família, 

que se compunha de 12 filhos, quando no ano de 1881, na criação do 

Município de Campos Novos, desmembrado de Curitibanos, foi incentivado a 

se estabelecer na região setentrional da nova unidade municipalista, para 

consolidar a posse dessas terras para Campos Novos. 

         Com alguns irmãos, cunhados e filhos, o ousado homem saiu de Campos 

Novos, adentrou no Vale do Rio do Peixe e, pela sua margem esquerda, subiu 

rumo às nascentes, procurando um lugar que lhe agradasse. Foi assim que, 

um dia a expedição exploratória chegou a um local de elevações mais suaves, 

coberto de pinheiros, com caça abundante, solo fértil, peixe à vontade e muito 

pinhão, alimento natural para a criação livre de suínos. Extasiado pela 

exuberância da maior cachoeira que viu no Rio do Peixe, nas proximidades da 

qual em poucos dias caçou dezenas de antas, veados e porcos-do-mato, 

proclamou que aquele seria o seu lugar, uma vez que não poderia ir mais 

adiante, pois estaria ingressando em terras que eram administradas pela 

província do Paraná. 

         Do acampamento provisório no salto, que mais tarde chamaria de Salto 

Bom Sucesso, Francisco Correa de Mello escolheu o local para a futura 

morada. Ali deixou um de seus irmãos e os filhos que o acompanharam. De um 

pinheiro fez uma canoa, e desceu o Rio do Peixe de volta a Campos Novos, 

para buscar o restante da família. Nesta viagem, denominou dois pequenos 

rios, afluentes do Rio do Peixe: o Rio Veado e o Rio das Antas; mais adiante, 

denominou o Rio das Pedras, e em cada foz deixou um dos seus parentes. 

       Em Campos Novos, segundo as leis do Império, requereu a posse das 

terras, às quais deu o nome de Fazenda Faxinal do Bom Sucesso. De 
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regresso, com o resto da família e outros parentes, construiu a primeira casa. A 

Fazenda implantou-se como propriedade de cultura, onde se vivia da caça, da 

pesca, do plantio de cereais, da criação de gado, suínos, galinhas, soltos nos 

pinhais. 

         Nesta mesma época, as terras da outra margem do Rio do Peixe, na 

altura dos campos de São João (hoje Matos Costa) e São Roque (hoje 

Calmon), já estavam sendo ocupadas pela também numerosa família Carneiro, 

que incentivada pela Província do Paraná, através dos municípios de União da 

Vitória e de Palmas, implantava suas raízes na Fazenda Campina, na Fazenda 

Cachoeira e na Fazenda Rio do Peixe. No final do século passado, os Carneiro 

deram abrigo a diversas famílias de imigrantes, egressas das frentes pioneiras 

da colonização alemã do Paraná, com as quais logo se mesclaram. 

     Em abril de 1894, depois dos episódios do "cerco da Lapa", a família 

pioneira assistiu à passagem por suas terras de uma das colunas do líder da 

Revolução Federalista, Gumercindo Saraiva, que se retirava para o Rio Grande 

do Sul. Tanto os "maragatos" como os "pica-paus" causaram grandes estragos 

na região com o deslocamento de numerosas tropas federalistas e 

republicanas, que não só saqueavam fazendas como não hesitavam em 

liquidar adversários pela degola ou fuzilamentos sumários. 

         De 1907 a 1910, a família Correa assistiu aos trabalhos de construção da 

estrada de ferro, que com sua permissão, atravessava em paz as terras da 

fazenda. Já a família Carneiro não permitiu que a companhia ferroviária se 

apossasse do seu quinhão, mantendo os direitos de propriedade. Mas, foi com 

orgulho que o velho Francisco, já de cabelos e barbas brancas, viu a passagem 

do primeiro trem em 1910, e comoveu-se com a denominação de Rio Caçador 

à estação ferroviária, pois ele era o "Caçador" que fazia as esperas de caça do 

pequeno riacho, afluente do Rio do Peixe que se constituía em divisa natural 

com as terras da família Carneiro. Caboclos rudes e valentes, nativos, os 

Correa receberam o primeiro "estrangeiro", o alemão Guilherme Gaertner, que 

se estabeleceu com armazém no quadro da estação ferroviária, em 1911, 
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seguido de Nicola Codagnone. Aliás, a concessão original para explorar o 

comércio na estação era do italiano, então residente em União da Vitória, que a 

repassou para Gaertner, descendente de germânicos. 

         A família dos Correa sofreu o primeiro revés nestas terras em 1914. 

Discordando do fanatismo, e não querendo se envolver com os sertanejos 

revoltosos na Guerra do Contestado, tiveram suas casas incendiadas. 

Decididos, passaram a apoiar as forças militares até meados de 1915, quando 

terminaram os combates aqui, e só então reconstruíram suas moradias. 

Francisco permitiu que nas proximidades da estação ferroviária, o Exército 

Brasileiro montasse acampamento e construísse um campo de aviação. 

         Homologado o Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina, a 25 de 

agosto de 1917, Santa Catarina criou, simultaneamente, quatro municípios 

para ocupar definitivamente o Espaço Livre do Contestado: Mafra 

(desmembrado de Rio Negro), Porto União (desmembrado de União da 

Vitória), Cruzeiro (que depois mudou o nome para Joaçaba) e Chapecó, 

mantendo os municípios de Curitibanos, Campos Novos e Lages. Na ocasião, 

foi extinto Itainópolis. 

         Por Resolução de 1917 da administração catarinense, neste primeiro 

momento criaram-se no Município de Porto União, os distritos de Porto União, 

(sede), São João dos Pobres (hoje Matos Costa) e Vila Nova do Timbó, 

extinguindo-se os distritos de Taquara Verde e de Nova Galícia, herdados do 

Paraná. 

   A partir de 1919, empresas colonizadoras da estrada de ferro começaram 

o processo de colonização das terras marginais à ferrovia, no outro lado do Rio 

do Peixe. Os Correa assistiram à chegada dos novos vizinhos: Pedro Addel e 

Martinho Trindade. Os primeiros colonos, descentes de imigrantes italianos: 

Maximiliano Zampronio, Silvio Hurso, Zilio Scolaro, João Palermo, Domingos 

Sorgatto, Bortolon, e a numerosa família Bazzeggio. Com o novo povo 

chegando, Francisco Correa de Mello permitiu a instalação em suas terras, nas 
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proximidades da estação ferroviária de Virgilio Formighieri, Carlos Sperança, 

Gabriel Dias, Miguel Cury, João Zortea, e outros. Em função disso, 

gradativamente, os integrantes da família Carneiro também se aproximaram, 

chegando primeiro: Ferminiano Lima, Osório Carneiro, Genésio Costa, 

Gumercindo Carneiro, Osório de Paula Timmermann, Juvenal Fagundes, Luiz 

Tortatto e José Gioppo. 

        No ano de 1920, o velho Francisco chorou a morte de sua querida esposa 

Felicidade. Então, atendendo aos clamores dos novos moradores do lugar, fez 

a partilha de suas terras distribuindo-as em quinhões, aos filhos, permitindo-

lhes que as revendessem aos recém-chegados. Francisco sonhou com uma 

cidade. Contratou para a medição das partes, dois topógrafos, Victor Kurudz e 

Francisco Busato, reservando meia-quarta de terra no centro da sua 

imaginação, para a edificação de uma igreja, como lhe havia pedido anos 

antes, Frei Rogério. 

         Já em 1922, caíam os pinheiros para dar lugar às novas casas de 

madeira, formando-se o lugarejo denominado Rio Caçador, que recebia a 

primeira escola, a de Marcírio da Cruz Maia, e muitos novos moradores. No 

outro lado do Rio do Peixe, crescia também a Vila Caçador (esta depois 

denominada de Santelmo), implantada pela estrada de ferro. 

         Na margem esquerda do Rio do Peixe em 1923, o Município de Campos 

Novos criou o Distrito de Rio Caçador, desmembrado do Distrito de Rio das 

Antas. Em 1932, o Distrito de Rio Caçador passou para o Município de 

Curitibanos, enquanto que o de Rio das Antas continuou a ser de Campos 

Novos. 

         Em 1923, o Município de Porto União voltou a criar o Distrito de Taquara 

Verde e, em 1928, criou o Distrito de Santelmo, separado do Distrito de Rio 

Caçador apenas pelo Rio do Peixe, na outra margem.  

         Caçador recebeu nova frente a ocupação a partir de 1923, quando a 

empresa colonizadora Irmãos Coelho de Souza recebeu, do Estado de Santa 
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Catarina, uma gleba de 9 mil alqueires na Serra da Taquara Verde, em 

pagamento pelos trabalhos de construção da rodovia que ligou Lages ao Rio 

Canoas (primitivo traçado da BR-282). Taquara Verde era distrito de Porto 

União, mas os irmãos Coelho de Souza iniciaram a colonização a partir de 

Videira, e só mais tarde construiriam a estrada de rodagem ligando Taquara 

Verde a Caçador, com o que foi inevitável a anexação de Taquara Verde a 

Caçador em 1934. Nesta serra, os novos colonos vizinharam com outra grande 

família, liderada por Thomaz Gonçalves Padilha, que já ocupava a Fazenda 

Torres em milhares de alqueires, e que era ligada por laços íntimos aos Correa. 

        Em outubro de 1930, a população concentrou-se na Estação Ferroviária 

para saudar a caravana vitoriosa de Getúlio Vargas que, de trem, subia do Rio 

Grande do Sul para São Paulo. Vargas seria o segundo presidente da 

República a estar em Caçador, pois este chão recebeu, a 3 de abril de 1909, 

Affonso Penna, que veio pessoalmente inaugurar a estação ferroviária no 

Taquaral Liso, a qual recebeu o nome de Presidente Pena, a poucos 

quilômetros da estação de Rio Caçador, hoje na divisa com Calmon. 

      A comunidade se formava. Os colonos plantavam neste chão fértil. As 

serrarias se avolumaram. A cidade nascia. E Francisco acompanhava tudo com 

interesse. Suas antigas terras já estavam cortadas por ruas e divididas em 

quadras. E nascia o movimento popular que tinha a intenção de formar o novo 

Município, de tornar este torrão independente, para seguir seu próprio caminho, 

o que veio acontecer em 25 de Março de 1934. 

      A História de uma sociedade se constrói a partir dos marcos referenciais 

da sua evolução, sem o esquecimento das atividades paralelas. O período de 

1928 a 1934, assinala momentos de grandes realizações, como: a construção 

da primeira usina hidrelétrica, por Attilio Faoro, servindo a vila com iluminação 

elétrica; a abertura da estrada de rodagem Caçador-Lebon Régis-Curitibanos, 

com o esforço das famílias Paganelli e Vivan; a fundação do Clube 7 de 

Setembro, do Grêmio das Margaridas, da Associação Agrícola de Caçador; a 

descoberta de petróleo na Taquara Verde, pelos irmãos Coelho de Souza; a 
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criação da Paróquia de São Francisco de Assis, integrante da Diocese de 

Lages; a criação da Comarca Judiciária de Caçador. 

        Mas, Francisco Correa de Mello não viu a festa da independência da sua 

cidade. Velho, cansado, doente, faleceu em 1933, aos 117 anos de idade, 

deixando sua estirpe de 12 filhos, 96 netos, mais de 300 bisnetos, e que no 

final do século XX reunia mais de 5 mil pessoas, totalizando quase dez por 

cento de toda a população caçadorense na época. 

       O mesmo Rio do Peixe, que ao longo do vale dividiu povos irmãos, como 

em Joaçaba/Herval d'Oeste, Capinzal/Ouro, Piratuba/Ipira, aqui, ao contrário, 

uniu as duas comunidades através de uma ponte de madeira construída por 

Pedro Bortolon, em 1928: a de Rio Caçador, na margem esquerda, e a de Vila 

Caçador, na margem direita. 

        Até 1954, as terras hoje pertencentes a Caçador eram administradas 

pelos municípios de Porto União, Curitibanos, Campos Novos e Cruzeiro (hoje 

Joaçaba), cada um com seu quinhão. 

      Pelo Decreto Estadual 508, de 22 de fevereiro de 1934, foi criado o 

Município de Caçador, formado pelos distritos de Santelmo, Taquara Verde e 

parte de São João dos Pobres (região de Adolfo Konder), todos de Porto 

União; pelo Distrito de Rio Caçador, de Curitibanos; pelo Distrito de Rio das 

Antas, de Campos Novos; pelo Distrito de São Bento (região de Macieira), de 

Cruzeiro. 

      O novo Município ficou então formado e dividido em três distritos: o de 

Caçador (Sede), com a união de Santelmo e Rio Caçador, e mais a parte de 

São João dos Pobres; o de Taquara Verde, e o de Rio das Antas (ao qual 

pertencia, na época, o atual Município de Videira, incluindo Iomerê). 

      Pela falta de registros mais precisos, pode-se cometer injustiças com 

muitos pioneiros do lugar, que sob a liderança de Leônidas Coelho de Souza, 

envolveram-se direta e indiretamente no movimento pró-emancipação da 
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comunidade. Entretanto, se pelo esquecimento alguns não são lembrados, há 

nomes que deixaram registradas suas marcas. Além dos já citados, dentre as 

numerosas famílias de descendentes de imigrantes, oriundas do Rio Grande do 

Sul e do Paraná, encontramos nas vilas Caçador e Rio Caçador: Abdalla, 

Assef, Thomé, Farfud, Savóia, Webber, Lana, Novack, Gutoski, Bedin, Roveda, 

Corbelini, Chrisanto, Schmidt, Timm, Dreyer, Cavazotta, Padjara, Zarur, Müller, 

Stveteran, Bervanger, Bento, Ciffro, Pressanto, Castelli, Deboni, Zanoni, 

Madalosso, Thomasi, Tesser, Bleichvel, Martelli, Gazziero, Motta, Boff, Calza, 

Edder, Weiss, Strobach, Badotti, Sartori, Marcari, Sinhori, Krieger, Capellari, 

Wordell, Anjos, Lieber, Hoffmann, Liszewki, Bressiani, Zanotti, Bertotto, 

Visloski, Balena, Kleist, Socha, Favarin, Chiminassi, Castanheira, Werle, 

Salvador, Henne, Reichmann, Binder, Bendlin, Röecker, Orso, Veronezi, 

Bernardelle, De Paris, Klaumann, Haro, Zanatta, Schubert, Insberg, Beckert, 

Cury, Haymussi, Coelho, Santi, Pedrosa, Ratier, Zorzi, Fontana, Mendes, 

Picolli, Weizmann, Kraus, Conci, Burgard, Mattos, Santin, Dreyer, Bello, 

Strobach, Gomez, Escker, Bernardelle, Farh, Paezkowski, Jurkevytih, 

Criminácio, Buchsteiner, Liswizki, Bueno dos Reis, Zanki, Brusco, Figueroa, 

Lessing, Weigert, Damo, Lins, Garcia, Ribas, Justus, Dalla Lana, Grazziottin, 

Barichello, Moreira, Abrahão, Martinez, Campello, Zandavalli, Benetti, Dacol, 

Raizel, Muncinelli, Varella, Honaiser, Magalhães, Schimitt, Vierkon, Balvedi, 

Godinho, Joaquim, Francio, Coelho e Cachoeira, todas estas com chegada a 

Caçador, seguramente, antes de 1934. 

    Mais ligadas aos fazendeiros e aos caboclos da região, deixaram 

importantes registros neste tempo inicial, anterior a 1934, as seguintes famílias 

(além das já citadas): Lara, Almeida, Nascimento, Driessen, Alves, Moraes, 

Rocha, Thibes, Ribeiro, Cordeiro, Carlim, Sampaio, Pereira, Proença, Paes, 

Granemann. Castilho, Godoy, Araújo, Gomes, Freitas, Rosa, Stephanes, 

Rauen, Leite, Pontes, Oliveira, Borges, Collaço, da Luz, Santos, Fernandes, 

Silva, Rodrigues, Lima, Cruz, Teixeira, Prado, Chagas, de Jesus, Duarte, 

Ferreira, Castilho, Palhano, Mera, Santanna, Xavier, Coutinho, Pinheiro, 
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Medeiros, Assumpção, Fonseca, de Paula, Bernardo, Albuquerque, Conceição, 

Antunes, Vieira, Lemos, Mattos, Abreu, Queiroz, Nunes. 

         Com a emancipação do Município, o progresso explodiu em todos os 

campos: em apenas dois anos o povoado triplicou de tamanho, e logo estava 

ligado por estradas com Curitibanos, Porto União e Videira. Surgia assim, entre 

as colinas um novo polo microrregional. Com a implantação em 1928 do 

Ginásio Aurora, na década de 30, Caçador se firmou como centro geo-

educacional do Oeste, na saga dos educadores Dante e Albina Mosconi. 

      Antes de ser criado o Ginásio Aurora, em 1928, Albina Mosconi já dirigia 

uma pequena escola, que depois passou para Apolonia Capitulina Milis. Ali no 

Santelmo, em 1929, era criado o Tiro de Guerra nº 568 (que em 1946 

transformou-se em Tiro de Guerra nº 172), um primeiro grupo de escoteiros, 

um Curso Comercial (para formar "guarda-livros") e uma Escola Normal. Era o 

impulso para a criação, em 1934, da primeira escola pública, o Grupo Escolar 

Prof. Paulo Schieffler, e para o abrigo às catequistas da Congregação das 

Irmãs de São José, que em 1936, fundaram o Colégio Nossa Senhora 

Aparecida. 

       No decurso das décadas de 1930 e 40, a comunidade viveu o progresso 

do ciclo da madeira, atraindo famílias à nova cidade, em ritmo contínuo e 

crescente. Outros marcos referenciais marcaram a evolução, merecendo 

registro, entre outros: a fundação da Associação das Damas de Caridade, em 

1936; as instalações dos hospitais São Luiz (1935), São Francisco (1938) e 

São José (1942), que funcionaram até 1957; a fundação do Hospital de 

Caridade e Maternidade Jonas Ramos, em 1944 e sua inauguração em 1951; a 

chegada de Primo Tedesco e seu pioneirismo na fabricação de papel e no 

reflorestamento; a associação da família Faoro e Primo Tedesco para o 

fornecimento de força e luz a partir de 1942 à toda cidade; a instalação do 

Cinema Apolo; a implantação do Campo Experimental de Trigo; a fundação da 

Associação Comercial e Industrial de Caçador (1941), a construção da nova 

estação ferroviária, em substituição à primitiva destruída por incêndio. 
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   Albino Deboni lança seu livro "Brancas Nuvens" (1946), João Batista 

Sanches lança "O Poeta do Povo" (1947) e Victor Peluso Júnior contribuiu com 

o "Dicionário Corográfico de Caçador" (1947). Era fundado o Rotary Club; 

construíram-se mais pontes sobre o Rio do Peixe; criou-se a agência postal-

telefônica, o Posto de Puericultura, a Biblioteca Pública Municipal, o aeroclube; 

construiu-se a cadeia pública, o estádio de futebol; abriram-se melhores 

estradas para o interior. Era o tempo do Banco da Ind. e Com., do Banco INCO 

e do Meridional da Produção. Fundaram-se: a Rádio Caçanjurê, o Clube 1° de 

Maio, o jornal A Imprensa de Cid Gonzaga. 

      Somando-se às décadas anteriores, o ingresso nos anos 50 foi de igual 

desenvolvimento. Novas famílias já haviam chegado antes a estas plagas, 

destacando-se na indústria e no comércio, como: Maffessoni. Berardi, 

Granzotto, Thomé, Poletto, Adami, Pedrassani, Hahn, Marini, Haymussi, Fezer, 

Amorim, Fleck, Biasi, Binotto, Caramori, Lührs, Zardo, Veronezi, Zanchettin, 

Staskowian, Velasques, Ramos, Natter, Salamoni, Schneider, Graeff, Schultz, 

Heck, Sabedot, Chiarello, Pierdoná, Coldebella, Caron, Casagrande, 

Bordignon, Comazzetto, Basso, Baú, Freiberger, Fontana, Poppia, Grando, 

Fabiani, Berger, Christ, D'Agostini, Buscaron, Canalli, Petry, Peretto, Rossetti, 

Guzella, Gemelli, Pivatto, Potrick, Olsen, Matias, Menta, Machado, Lebelein, 

Linhares, Hartmann, Forestti, Natter, Dalbosco, Figueiredo, Bizinella, Ceccato, 

Dalazém, Costenaro, Dupont, Groth, Tartarotti, Coscodai, Elmessane, 

Dalmédico, Buba, Marins, Mandelli, Paupitz, Filipon, Pavelski, Pegoraro, Picoli, 

Piccinini, Moro, Menegazzo, Reginatto, Menzel, Dourado, Kimak, Soletti, Rotta, 

Zupan, Perin, De Carli, Vicentin, Kirschner, Spuldaro, Dalcanalle. Machiavelli, 

Colla, Werle, Petrikowski, Telöken, Moschetta, Leão, Haudsch, Telk, 

Fagherassi, Ferroni, Ros, Xavier, Cassol, Mingotti, Morona. Lopes, Riedi, 

Gaviolli, Lazari, Crestani. Bortolini, Martello, Neves, Kurtz, Zini, Reinehr, 

Rossetti, Fauth, Zandavalli, Bressan, Zart, Rupp, Braga, Sperotto, Tombini, 

Borghetti, Côas, Dalmas, Bolson, Giacomazzi, Kool, Pigozzi - estas nominadas 

entre centenas de outras que, de 1930 a 1950, também ajudaram a implantar o 

progresso, liderando empreendimentos. Outros sobrenomes hão de aparecer. 
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        Os novos habitantes, na maioria descendentes de imigrantes alemães, 

italianos, poloneses, e árabes, desenvolviam os mais diversos ramos de 

atividades, ligados à indústria, ao comércio, à prestação de serviços e à 

agricultura, mas sempre tendo por base a exploração madeireira, pinho e 

imbuia que cobriam todo o território, que veio a constituir a maior fonte de 

riqueza da comunidade, a ponto de, em 1948, Caçador ser declarado "o maior 

exportador de pinho da América do Sul", tal a quantidade de madeira 

produzida. 

         Na década de 30, para melhor administrar seu território, o Município de 

Caçador criou novos distritos: o de Vitória (parte do hoje Município de Videira), 

o de Rio Preto (depois chamado Princesa Isabel e hoje Distrito de Ipoméia, 

pertencente a Rio das Antas), e o de São Luiz (depois Iomerê, desmembrado 

de Videira). 

       Em 1943, foi criado o Município de Videira, ao Sul, e Caçador cedeu-lhe o 

Distrito de Vitória e de São Luiz. Em 1948, Videira arrebanhou o Distrito de Rio 

Preto, que lhe foi anexado; todavia, este distrito voltou a pertencer a Caçador 

em 1955. Em 1958, foi criado o Município de Rio das Antas, quando Caçador 

perdeu, então, o seu Distrito de Rio das Antas, e mais o Distrito de Ipoméia (ou 

Rio Preto). Antes de perder os distritos de Rio das Antas e de Ipoméia, o 

Município de Caçador criou um novo Distrito: o de Macieira, em 1953, e entrou 

na década de 60 com três distritos: Caçador (Sede), Taquara Verde e Macieira, 

que constituíram a divisão administrativa até 1993, quando Macieira se 

emancipou. 

 O dinamismo da gente caçadorense fez com que se desenvolvessem, 

também, novas atividades na comunidade, ampliando os ramos mecânico, 

metalúrgico, coureiro-calçadista, papel-papelão, alimentos, derivados e 

beneficiados de madeira. 

     Dos anos 20 até esta década, somaram milhares as pessoas que 

imigraram de diversas áreas do Sul do País, estabelecendo-se em Caçador. 
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Com o constante desenvolvimento, o centro das atenções não era mais os 

Correa, os Padilha, os Carneiro e suas clãs pioneiras, mas sim, o braço-forte, 

habitante do lugar, brioso homem trabalhador. Do empilhador de tábuas ao rico 

capitão da indústria, que, juntos, solidificariam Caçador como "Capital Industrial 

do Oeste Catarinense". Fonte (diário rio do peixe). 

3.2- CARACTERIZAÇÃO DO CREAS DE CAÇADOR 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

pactuada na Comissão Intergestores Tripartite – CIT, e aprovada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social, por meio da Resolução Nº 109, de 11 

de dezembro de 2009, o CREAS pode ofertar os seguintes serviços: Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI 

(Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à 

comunidade). 

O trabalho social especializado ofertado pelo CREAS exige que a equipe 

profissional seja interdisciplinar, contando com profissionais de nível superior e 

médio, habilitados e com capacidade técnica para o desenvolvimento de suas 

funções. Implica, ainda, em maior domínio teórico-metodológico por parte da 

equipe, intencionalidade e sistematicidade no acompanhamento a 

famílias/indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de 

direitos. Nesse sentido, numa perspectiva dialética, deve agregar instrumentos 

técnicos e operativos, bases teórico-metodológicas e ético-políticas, que 

possam proporcionar uma aproximação sucessiva e crítica à realidade social, 

de onde emergem as situações atendidas. 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

constitui-se numa unidade pública estatal, de prestação de serviços 

especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos 

violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para 

enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus 
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usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalhos 

que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado. 

Nesta perspectiva, o CREAS deve articular os serviços de média 

complexidade e operar a referência e a contra referência com a rede de 

serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial, com as 

demais políticas públicas e demais instituições que compõem o Sistema de 

Garantia de Direitos e movimentos sociais. Para tanto, é importante 

estabelecer mecanismos de articulação permanente, como reuniões, encontros 

ou outras instâncias para discussão, acompanhamento e avaliação das ações, 

inclusive as intersetoriais. 

ESTRUTURA DO CREAS DE CAÇADOR 

Informações sobre o CREAS em Caçador – SC: Unidade 1 

· Endereço: Rua VICTOR BATISTA ADAMI, 275 – CASA 

· Bairro: CENTRO 

· Ponto de Referência: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 2ª E 3ª PROMOTORIAS 

· CEP: 89500000 

· Data de Implantação: 09/May/08 

· E-mail: aiad.sagi@mds.gov.br 

· ID CREAS: 14203002381 

O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) é 

uma unidade pública, que tem como principal objetivo oferecer o trabalho social 

especializado no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para famílias 

que estão em uma situação considerada de risco pessoal ou social (por 

violação de direitos).  

Para pessoas que estão em situação de ameaça ou sendo violadas em 

seu direito, o CREAS oferece ações especializadas de orientação, proteção e 

até mesmo acompanhamento psicossocial e jurídico individualizado a: 
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· Idosos; 

· Portadores de necessidades especiais; 

· Mulheres; 

· Crianças; 

· Adolescentes. 

3.3- O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

3.3.1- O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, 

instituído pela Constituição Federal de 1988. A partir de 1993, com a 

publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é definida como 

Política de Seguridade Social, compondo o tripé da Seguridade Social, 

juntamente com a Saúde e Previdência Social, com caráter de Política Social 

articulada a outras políticas do campo social. 

A Assistência Social, diferentemente da previdência social, não é 

contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem. 

Realiza-se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da 

sociedade civil, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à 

infância, à adolescência, à velhice; amparo a crianças e adolescentes carentes; 

à promoção da integração ao mercado de trabalho e à reabilitação e promoção 

de integração à comunidade para as pessoas com deficiência e o pagamento 

de benefícios aos idosos e as pessoas com deficiência. 

Em 2005, é instituído o 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. 

Consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 

cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e 

complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade social 
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no campo da assistência social. Em 6 de julho de 2011, a Lei 12.435 é 

sancionada, garantindo a continuidade do SUAS. 

O Sistema organiza as ações da assistência social em dois tipos de 

proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção 

de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, 

serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 

social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e 

indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus 

direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso 

de drogas, entre outros aspectos. 

O SUAS engloba também a oferta de Benefícios Assistenciais, 

prestados a públicos específicos de forma articulada aos serviços, contribuindo 

para a superação de situações de vulnerabilidade. Também gerencia a 

vinculação de entidades e organizações de assistência social ao Sistema, 

mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de 

Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes, quando 

é o caso. 

A gestão das ações e a aplicação de recursos do SUAS são negociadas 

e pactuadas nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e na Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT). Esses procedimentos são acompanhados e 

aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e seus pares 

locais (Conselhos Estaduais e Municipais), que desempenham o controle 

social. 

Cabe ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado 

Desenvolvimento Social – SEDS, um papel estratégico na coordenação da 

política de desenvolvimento social do Estado: estabelecer rumos, diretrizes e 

fornecer mecanismos de apoio às instâncias municipais, ao terceiro setor e à 

iniciativa privada. 
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Ao manter a responsabilidade pelo apoio financeiro aos municípios e 

entidades de assistência social, a SEDS fixa sua atuação no apoio técnico, 

capacitação, monitoramento e avaliação das ações sociais desenvolvidas em 

todo o Estado. 

   3.3.2- O CREAS 

Considerando a definição expressa na Lei nº 12.435/2011, o CREAS é a 

unidade pública estatal, de abrangência municipal ou regional, que tem como 

papel constituir-se em lócus de referência, nos territórios da oferta de trabalho 

social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal ou social, por violação de direitos. Seu papel no SUAS define, 

igualmente, seu papel na rede de atendimento. 

Sua implantação, funcionamento e a oferta direta dos serviços 

constituem responsabilidades do poder público local e, no caso dos CREAS 

Regionais, do Estado e municípios envolvidos, conforme pactuação de 

responsabilidades. Devido à natureza público estatal, os CREAS não podem 

ser administrados por organizações de natureza privada sem fins lucrativos. 

Dada a especificidade das situações vivenciadas, os serviços ofertados 

pelo CREAS não podem sofrer interrupções, seja por questões relativas à 

alternância da gestão ou qualquer outro motivo. 

O papel do CREAS e competências decorrentes estão consubstanciados 

em um conjunto de leis e normativas que fundamentam e definem a política de 

Assistência Social e regulam o SUAS. Devem, portanto, ser compreendidos a 

partir da definição do escopo da política de assistência social e do SUAS, qual 

seja, afiançar seguranças socioassistenciais, na perspectiva da proteção social. 

O papel do CREAS no SUAS, portanto, define suas competências que, de 

modo geral, compreendem:  

· Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado 

para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação 
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de direitos, conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais; 

· A gestão dos processos de trabalho na Unidade, incluindo a 

coordenação técnica e administrativa, da equipe, o planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações, a organização e execução direta do 

trabalho social no âmbito dos serviços ofertados, o relacionamento cotidiano 

com a rede e o registro de informações, sem prejuízo das competências do 

órgão gestor de assistência social em relação à Unidade. 

As normativas que fundamentam a oferta de serviços especializados 

pelo CREAS dentre outras, podemos citar:  

· Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, 1993;  

· Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004;  

· Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, 2005;  

· Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB-RH/SUAS, 2006;  

· Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de 

Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 2009; 

· Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009; 

· Portaria nº 843, de 28 de dezembro de 2010. 

Abaixo estão elencados alguns eixos que devem nortear o trabalho 

social desenvolvido no CREAS, devendo ser observados tanto no processo de 

implantação e gestão da Unidade, quanto em seu funcionamento e na 

realização de atividades por parte da equipe profissional.  

· Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI);  

· Serviço Especializado em Abordagem Social; 
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· Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC);  

· Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias;  

· Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

· Atenção especializada e qualificação do atendimento;  

· Território e localização do CREAS;  

· Acesso a direitos sócio assistenciais; 

· Centralidade na família;  

· Mobilização e participação social;  

· Trabalho em rede.  

3.3.3- A ATUAÇÃO DO SEPREDI 

         Realiza apoio, orientação e acompanhamento a famílias de pessoas 

com deficiência e/ou idosas com algum grau de dependência, munícipes em 

situação de direitos violados. 

 Tem como objetivo criar mecanismos para fortalecimento dos vínculos 

familiares e da função protetiva da família para a permanência dos usuários no 

convívio familiar e comunitário, prevenindo sua institucionalização. 

 Também busca contribuir para o resgate e desenvolvimento da 

autoestima e autoconfiança dos usuários e de suas famílias, numa abordagem 

multiprofissional, potencializando a autonomia e o empoderamento dos 

usuários. 

 O atendimento fundamenta-se no acolhimento de denúncias de 

situações de violência e no acompanhamento psicossocial de forma 

sistemática na perspectiva de defesa e proteção de direitos. 



 

 

 

71 

 

 

 

 A forma de acesso das situações de violação de direitos de pessoas 

com deficiência (adultos) e idosas ao serviço, se dá por demanda espontânea 

(acolhimento telefônico ou presencial) e encaminhamentos documentais 

advindos de Serviços de Saúde, Socioassistenciais e demais órgãos de 

Justiça. Em relação às denúncias, há preservação do anonimato, se assim 

desejar o denunciante. 

 Quanto às denúncias de violência contra Pessoas com Deficiência 

(crianças e adolescentes), o encaminhamento se dá unicamente por requisição 

encaminhada pelos Concelhos Tutelares do município ou pela Vara da Infância 

e Juventude. 

  O acompanhamento psicossocial se dá a partir da acolhida e escuta do 

usuário e sua família. As avaliações das situações/denúncias e as intervenções 

acontecem por meio de atendimentos individuais, familiares na sede do 

CREAS, em visitas domiciliares, institucionais, além da articulação com a rede 

de atendimento socioassistencial, educacional, de saúde, entre outros. 

         É um serviço para pessoas com deficiência ou idosas, com algum grau 

de dependência, e suas famílias, que tiveram suas limitações agravadas por 

violações de direitos, como isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias 

e preconceituosas, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, entre 

outras situações que aumentam a dependência e comprometem o 

desenvolvimento da autonomia. 

Esse serviço promove atividades que garantem a autonomia, a inclusão 

social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que usam o serviço. 

Nesse sentido, visa à diminuição da exclusão social tanto do dependente 

quanto do cuidador, da sobrecarga decorrente da situação de 

dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a superação das 

violações de direitos que fragilizam o indivíduo e intensificam o grau de 

dependência da pessoa com deficiência ou idosa. 
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O serviço pode ser ofertado no Centro-Dia, no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), em Unidade referenciada ao 

CREAS e/ou no domicílio do usuário. 

Para pessoas com deficiência e/ou idosas com dependência, ou seja, 

que necessitam de cuidados de outras pessoas para realizar atividades básicas 

diárias, que tiveram seus direitos violados. Também são atendidos os 

cuidadores e familiares. 

Objetivos 

§ Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas 

com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas 

famílias. 

§ Desenvolver ações especializadas para a superação das situações 

violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da 

dependência. 

§ Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e 

outros serviços da assistência social, das demais políticas públicas 

setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos. 

§ Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e 

o acesso a serviços básicos, como bancos, mercados, farmácias, entre 

outros. 

Ações/Atividades 

Para alcançar os objetivos, esse serviço desenvolve trabalho social realizado 

pela equipe composta por profissionais de diversas áreas, como assistentes 

sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais. São desenvolvidas atividades 

para promover a defesa de direitos; de convívio e organização da vida 

cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços; cuidados 

pessoais; acesso à documentação pessoal; desenvolvimento do convívio 

familiar e social, entre outras. 
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 Formas de Acesso 

Procurar atendimento diretamente no Centro-dia, Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) ou unidade referenciada mais 

próxima de sua casa. O acesso ao serviço também pode ser feito por meio do 

encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, de outras políticas 

públicas e dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

3.4- CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS SOCIAIS DA PRÁTICA DE 

ESTÁGIO 

O número de idosos no Brasil cresce todos os anos devido ao aumento 

da expectativa de vida da população, em especial o subgrupo de idosos acima 

dos 80 anos. É considerado idoso a pessoa com mais de 60 anos. 

Hoje, para cada duas pessoas com menos de 15 anos, existe uma acima 

de 60. Além disso, segundo os dados do IBGE, até 2050 a população de 

idosos no Brasil irá triplicar. 

O tipo mais comum de violência é a negligência-abandono. A negligência 

ocorre através da omissão da família ou de instituições em que o idoso se 

encontra por falta de cuidados básicos para a proteção física, social e 

emocional do idoso. Entram nesse grupo privação de remédios, falta de 

proteção contra o frio ou calor e a negligência com a higiene da pessoa. Pode 

acontecer o abandono do idoso também, que é considerada a forma mais 

extrema de negligenciar aquela pessoa. 

De acordo com os dados mais recentes do Disque 100 (número em que 

se denuncia a violência contra o idoso) as denúncias se dividem da seguinte 

forma (lembrando que pode ocorrer mais de um tipo de violência por denúncia): 

· 77% das denúncias são por negligência; 

· 51% por violência psicológica; 

· 38% por abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial; 
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· 26% por violência física e maus tratos. 

3.4.1- PERFIL DOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DOS IDOSOS 

ATENDIDOS NO SEPREDI/CREAS 

A expectativa de vida tem crescido significativamente no Brasil e no 

mundo. Esse aumento também é previsto pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), uma vez que se calcula que o número de pessoas com 60 

anos ou mais chegue a 64 milhões – quase 30% da população em 2050 (IBGE, 

2016). Esse crescimento da população idosa implica modificações sociais e 

nas políticas públicas, pois desafios como a violência contra os idosos têm 

crescido em nossa sociedade. 

É preciso compreender como ocorre a violação de direitos contra a 

população idosa para que, de fato, as políticas públicas possam ser 

organizadas para promover um acompanhamento eficaz dos casos, visando à 

minimização dos danos causados por essas violações. Do mesmo modo, é 

necessária a compreensão da realidade para que, por meio das políticas 

públicas, se criem condições de desenvolver ações de caráter preventivo, ou 

seja, ampliar os meios para evitar a ocorrência de violações de direitos.  

Todavia, no CREAS, o assistente social trabalha com idosos cuja 

violência ou violação de direitos já está instalada, e sua atuação se dá no 

sentido da superação dessas situações. Em casos extremos, em que a vida e a 

dignidade da pessoa idosa encontram-se em risco, ocorre o acolhimento. O 

acolhimento é medida excepcional e pode ocorrer de modo temporário, até a 

reestruturação da família para o retorno do idoso ao convívio familiar ou, de 

modo permanente, dada a impossibilidade de retorno do idoso ao seio familiar. 

Nas duas famílias em que ocorreu a prática de estágio existem 

violências como: Negligência, abandono, psicológica e física, 
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Nesse sentido, os estudos de Faleiros (2007) corroboram o resultado 

desta pesquisa, pois ele afirma que os diferentes tipos de violência não podem 

ser entendidos isoladamente, uma vez que, geralmente, aparecem associados. 

3.4.2- ESTUDO DE CASO: PESSOA IDOSA COM TRANSTORNOS MENTAIS 

 Pesquisar é um mergulho no outro, que se faz a partir de teorias 
estabelecidas pelo conhecimento produzido no passado, mas que pode ser 
revisto e atualizado e que, ao mesmo tempo, produz um novo conhecimento. 
Para Minayo (2000), teoria é um: 

Conhecimento de que nos servimos no processo de 
investigação como um sistema organizado de proposições que 
orientam a obtenção de dados e a análise dos mesmos, e de 
conceitos, que veiculam seu sentido (MINAYO, 2000, p. 19). 

             A principal lei federal que assegura o direito da pessoa idosa é a (Lei 

10471/2003 – Estatuto do Idoso), porém, na prática, vem se deflagrando e se 

tornando comum o descumprimento dela, evidenciando-se situações de 

violência, maus tratos, negligência, desrespeito e violação aos direitos. Assim, 

devemos contextualizar a violência ao segmento idoso e traçar uma relação 

com a lógica do sistema capitalista e a teia das mediações Inter geracionais.  

 Segundo o Estatuto do Idoso o Art. 4º diz que: “aos seus direitos, por 

ação ou omissão, será punido na forma da lei. § 1º É dever de todos prevenir a 

ameaça ou violação aos direitos do idoso”.  

É fato que as pessoas estão vivendo mais e isso contribui para que a 

população idosa adquira visibilidade, bem como as demandas que surgem 

desse segmento, revelando novas expressões da “Questão social” que   se   

colocam   como desafios a serem enfrentados pelo profissional do serviço 

social. Neste estudo, procuramos tirar as dúvidas do caso com a Assistente 

Social para uma melhor intervenção. 

A prática de estágio foi realizada com duas famílias com pessoas idosas, 

as quais apresentam violação de direitos. Ambos os casos apresentam indícios 

de violência no meio familiar como: problemas de exploração econômica, 
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violência psicológica e física, abandono e negligência. Abordaremos nesse 

relato somente a história da Senhora “S”. 

           A senhora S, possui transtornos mentais e chegou ao Creas 

encaminhada pela delegacia de polícia, sendo que a denúncia partiu do 

Hospital Maicé, pois a idosa deu entrada no hospital em companhia da filha N., 

e, através de exames, percebeu-se que a senhorinha estava com o braço 

quebrado. 

Sendo assim, efetuou-se uma investigação no próprio hospital, onde a 

Senhora S, foi interrogada e descobriu-se que a própria filha tinha empurrado e 

derrubado a mãe depois de uma discussão, o que ocasionou a fratura no 

braço.  

A Senhora S., hoje, recebe uma renda de dois salários mínimos, possui 

casa própria e, no mesmo terreno, existe uma outra casa que pode ser 

alugada, vindo a somar com as pensões. A filha N. é a pessoa responsável 

pelo recebimento dos rendimentos da idosa, porém, não administra bem estes 

recursos.  

Durante o período de estágio, foram feitas várias visitas domiciliares, 

mas, no entanto, na maioria das vezes, a idosa encontrava-se sozinha, em 

cárcere privado, sem alimentação adequada e sem nenhum responsável junto 

a ela. 

Nas poucas vezes que encontramos a filha N. em domicílio, foram feitas 

várias indagações. Ela acabou nos relatando que não conviveu com a mãe, 

pois foi criada por uma tia, uma que a senhora S. já vinha apresentando 

problemas de ordem mental desde o nascimento do primeiro filho, pois este 

nascera com problemas. Provavelmente, adquiriu uma depressão pós-parto e 

que, certamente, não foi diagnosticada e curada na época. Desde então, a 

senhora S. vem apresentando um comportamento de transtornos mentais.  
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A senhora S. teve quatro filhos, e o mais velho, devido ao transtorno 

mental, foi internado em um manicômio, vindo a falecer neste local. Em seus 

delírios a senhora S. acredita que o filho ainda está vivo.  

Por muitos anos, quem cuidava da senhorinha, era seu esposo, o qual 

tinha todo um cuidado especial para com ela, mas, infelizmente, ele veio a 

falecer já há três anos e, desde então, a filha tomou a responsabilidade. 

Porém, o que se percebe, não é isto que está acontecendo, pois a filha N. vem 

praticando os crimes de violência física, cárcere privado, negligência e 

abandono, ferindo, assim, a dignidade da pessoa humana. 

Há dificuldade para a filha N. entender e considerar que a idosa tem 

problemas de ordem mental. A filha não cuida das medicações e nem da 

alimentação, que requer cuidados especiais porque a idosa é diabética. E não 

cuida, também, das dietas prescritas pelo médico.  

Tentou-se de várias formas fazer intervenções com a família. Foram 

realizadas duas reuniões com os filhos, uma com o pai e os irmãos da senhora 

S. com o intuito de repassar algumas orientações, e até mesmo tentar fazer 

alguns acordos, para que a idosa venha a ter os cuidados necessários e ter 

uma vida digna. Porém, tudo o que foi acordado, até o momento, nada foi 

respeitado.  

Muitas vezes, até mesmo a Assistente Social fez diversas mediações, 

mas, sozinha, não consegue resolver os problemas da “Questão Social” e, 

além disso, as famílias de hoje em dia são bastante complexas. Em muitos 

casos, como a da Senhora S., por exemplo, torna-se necessária a ajuda do 

poder judiciário. E, neste caso, especificamente, houve a necessidade de a 

Assistente Social, por meio de relatório situacional, ser a porta-voz da idosa, 

pois, devido ao seu problema de saúde, não tem condições de buscar/lutar por 

seus direitos. Encaminhou-se, assim, o documento com o teor da situação 

desta senhorinha, para decisões judiciais e aplicação do Estatuto da Pessoa 
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Idosa. Neste caso, o sistema judiciário aplica o que prevê o estatuto do idoso, 

que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado.  

No momento, a situação da senhora S. está judicializada, aguardando 

que a promotoria do Ministério Público, através da Vara de Família, se 

manifeste em audiência com os filhos e com o poder público, representado pela 

Assistente Social, para acertar quais serão os encaminhamentos necessários 

para que seja preservada a vida e a dignidade humana da Senhora S.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho de conclusão de curso – TCC teve como objetivo 

geral analisar o modo de produção capitalista e em que medida as expressões 

da “questão social” afetam a pessoa idosa em nossa sociedade, pois 

entendemos que se de um lado está uma minoria denominada "capitalista" ou 

donos dos meios de produção e de capitais, há, do outro lado, a maioria 

chamada "proletários", pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de 

um salário que garanta saúde, alimentação, transporte, lazer, etc. 

 No entanto, é nesse ponto que constitui a divisão das classes, uma vez que 

nem sempre o capitalista oferece uma remuneração que seja suficiente para 

sanar todas as necessidades básicas da maioria dos trabalhadores. Desse 

processo, o capitalista adquiriu a mais-valia, que corresponde a riqueza 

excedente do lucro oriundo do trabalho do proletário. O resultado desse modo 

de produção é a questão social. No enfrentando das expressões da “questão 

social” surge o serviço social. 

No que se refere aos direitos dos idosos a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III), tendo, no seu art. 230, privilegiado o direito a 

um envelhecimento digno, na medida em que previu a solidariedade entre a 

família, a sociedade e o Estado no dever de amparo às pessoas idosas, 

atribuindo a esses atores a obrigação de assegurar a participação dos idosos 

na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem estar, bem como 

garantindo-lhes o direito à vida. Orientada, então, pelo valor dignidade da 

pessoa humana, a legislação constitucional passou a prever uma série de 

medidas voltadas à garantia de um envelhecimento digno.  

Nesse sentido, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), e a Política Nacional do 

Idoso, conferiram ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária (art.3º) (Estatuto do idoso: lei federal nº 10.741, de 01 de 
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outubro de 2003. Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 

2003). 

Em relação aos idosos em situação de violação de direitos temos o aumento do 

número de idosos no Brasil, agência da ONU também vê necessidade de 

protegê-los contra violações de direitos e de valorizar suas contribuições para a 

sociedade. 

Na prática o que observamos que as famílias que são atendidas no SEPREDI 

não estão preparadas para assumir os cuidados dos idosos de modo que estes 

tenham uma qualidade de vida adequada, conforme preconiza o Estatuto do 

idoso e a Constituição Federal. O Estado por sua vez oferece poucas políticas 

públicas a fim de fazer valer suas responsabilidades com estas pessoas. 

E é neste contexto que se encontra a família da senhora S. podemos concluir 

que a família apresenta varias expressões da questão social que a afetam, pois 

existe negligencias pela filha N, bem como pelos outros dois filhos. A filha não 

deseja abandonar a idosa, todavia não cuida adequadamente da mesma, 

outros filhos da idosa se eximem das responsabilidades. O Estado por sua vez 

não disponibiliza de espaços de cuidado para estas pessoas. Mesmo diante de 

várias intervenções do serviço social não houve êxito sobre os cuidados da 

idosa sendo necessário o encaminhamento ao poder judiciário. O poder 

judiciário irá impor medidas de proteção para a idosa que pode inclusive 

resultar em acolhimento institucional. 

Percebe-se que a realidade das expressões da questão social no século XXI é 

complexa e dinâmica exigindo do profissional de Serviço Social uma postura 

multilateral com outras políticas, além de muita criatividade na propositura da 

superação das situações de violação de direitos.  
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