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RESUMO 

 
A presente monografia apresenta uma reflexão sobre a intervenção do Serviço Social 
com mulheres. Esta abordagem sempre esteve presente na profissão e, na 
atualidade, ganha visibilidade através de ações desenvolvidas pelos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS), unidades do Sistema Único de Assistência 
Social, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que tem por 
objetivo prevenir e proteger os usuários de riscos e violações de direitos, por meio do 
fortalecimento de seus vínculos familiares comunitários. É também um serviço 
organizado em grupos de convivência e percursos que consideram o ciclo de vida dos 
usuários para participar de encontros e atividades com função preventiva, protetiva e 
proativa em relação aos seus direitos, com vistas no fortalecimento de seus vínculos 
familiares e comunitários. Para o desenvolvimento da monografia, se apresenta, 
inicialmente, a contextualização do Serviço Social, principalmente, o seu percurso no 
Brasil e tematização sobre a questão da mulher na sociedade. Após, apresenta-se a 
análise e descrição da intervenção realizada por meio do estágio curricular obrigatório 
de Serviço Social efetivado no Centro Social Marista de Caçador e no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) Norte de Caçador. A presente monografia 
teve como objetivo refletir a intervenção do estágio supervisionado de Serviço Social 
em ambas as instituições com o intuito de apontar e analisar as possibilidades de 
intervenção do Serviço Social com grupos de mulheres, intervenção esta que se 
desenvolveu com ações junto a estes grupos pois, histórica e culturalmente, as 
mulheres vêm tendo pouco espaço de expressão na sociedade.  
 
Palavras-chave: Serviço Social. Mulheres. Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos. 
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ABSTRACT 

 
This monograph presents a reflection on the intervention of social service with women. 
This approach has always been present in the profession and today it gains visibility 
through actions developed by the Social Assistance Reference Centers (CRAS), units 
of the Unified Social Assistance System, through the service of coexistence and 
strengthening of bonds that aim to prevent and protect users against risks and 
violations of rights, through the strengthening of their community family ties. It is also 
a service organized in groups of coexistence and courses that consider the life cycle 
of users to participate in meetings and activities with preventive, protective and 
proactive role in relation to their rights, with a view to strengthening their family and 
community ties. For the development of the monograph, it is presented, initially, the 
contextualization of Social Service, mainly, its course in Brazil and the thematization 
on the issue of women in society. Next, the analysis and description of the interventions 
carried out through the compulsory curricular traineeship of the Social Work carried 
out in the Marist Social Center of Caçador and in the Center of Reference in Social 
Assistance (CRAS) Norte de Caçador are presented. The objective of this monograph 
was to reflect on the intervention of the supervised internship in social service in both 
institutions with the purpose of pointing out and analyzing the possibilities of 
intervention of the Social Work with groups of women, an intervention that was 
developed with actions with these groups, because, historically and culturally, women 
have little space for expression in society. 
 
Keywords: Social Service. Women. Coexistence and Bond Strengthening Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

As mulheres, desde as sociedades mais antigas, sempre foram marginalizadas 

e, até mesmo, tratadas como aberração, ou como um ser incompleto. A mulher era 

um ser destinado à procriação, ao lar, para agradar o outro. 

Durante o desenvolvimento das sociedades, a história registra a discriminação 

homem-mulher, principalmente em relação à educação. Ao atribuir aos homens a 

condição de donos do saber e às mulheres o papel feminino de subordinação aos 

homens, o que expressa uma profunda desigualdade de gênero. 

O movimento feminista organizado surgiu nos Estados Unidos na segunda 

metade dos anos sessenta. Expandiu-se pelo ocidente propagando a libertação da 

mulher. 

No século XX, o movimento feminista se espalhou pelo mundo com 

manifestações como: queima de sutiãs em praça pública e libertação da mulher com 

a criação da pílula. Multiplicaram-se as palavras de ordem: “Nosso corpo nos 

pertence” “O privado também é político” “Diferentes, mas não desiguais”. 

O Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, 

hoje ela é regulamentada pela Lei nº 8.662 de 07 de 1.993, balizada pelo Código de 

Ética. 

Mas pensar a profissão é também pensá-la como fruto dos sujeitos que a 
constroem e a vivenciam. Sujeitos que acumulam saberes, efetuam 
sistematizações de sua “prática” e contribuem na criação de uma cultura 
profissional (IAMAMOTO, 2008, p. 57).  
 

A formação e atuação do Serviço Social estão de marcados pelos variados 

dilemas contemporâneos.  

O objetivo do Serviço Social nas instituições é de lutar pela garantia de direitos 

dos sujeitos sociais, buscar a autonomia e a emancipação destes proporcionar um 

momento de integração, trocar de ideias, garantir a elas uma melhor qualidade de vida 

por meio da convivência e fortalecimento de vínculos. 

O profissional de Serviço Social deve estar atento às necessidades dos 

usuários, para que eles possam estar empoderados ao ponto de identificar-se como 

sujeito da sua própria história.  

O Serviço Social atua nas diversas expressões da “questão social”. Entre estas 

se localiza o trabalho com mulheres no sentido de levá-las a reconhecer o seu papel 

na sociedade contemporânea. 
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É importante notar que as próprias mulheres são corresponsáveis por 
mudanças no seu modo de ser, de pensar, de agir, contribuindo com valores 
e práticas relativos à desigualdade de gênero. Elas precisam liberta-se de 
estereótipos e ideologias que as tornam inferiores, desinteressantes, 
insignificantes (ROSALDO; LAMPHERE apud FELICIANO; RIBEIRO, 1979, 
p. 01). 
 

A presente monografia pretende contextualizar as possibilidades de 

intervenções da profissão de Serviço Social na vida de muitas mulheres, 

especificando as intervenções vivenciadas no processo de estágio no Centro Social 

Marista e no Centro de Referência de Assistência Social/CRAS Norte de Caçador SC, 

ambas estão localizadas em áreas de vulnerabilidades sociais, bem como seu 

contexto é das diversas desigualdades sociais. 

O fazer cotidiano do estagiário (a) no local de atuação, tem o dever de fugir das 

práticas do senso comum, não se pode reproduzir as ideias carregadas de 

preconceitos, julgamentos, culpabilizando a família por sua condição social, a qual 

muitas vezes impossibilita na transformação da sua realidade familiar e social. 

Para o Serviço Social o tema também é de suma importância já que os 

assistentes sociais atuam nos espaços das diversas expressões da questão social, é 

de extrema necessidade que exista grupos nas instituições, assim facilita o 

fortalecimento de vínculos familiares e sociais. 

Diante destas colocações questiona-se: Qual a história da mulher na 

sociedade? O que se entende por questão de gênero? Como se deu a luta das 

mulheres na sociedade brasileira? Qual a possibilidade de intervenção do Serviço 

Social com grupos de mulheres? Há correlação entre grupos de mulheres distintos?  

O problema apontado nesta monografia é: Quais as possibilidades de 

intervenção do Serviço Social com grupos de mulheres? 

Como objetivo geral propõe-se apontar e analisar as possibilidades de 

intervenção do Serviço Social com grupos de mulheres. 

Como objetivos específicos: 

· Refletir teoricamente sobre a questão de gênero; 

· Correlacionar à intervenção de estágio de Serviço Social com grupos de 

mulheres de diferentes instituições. 

· Caracterizar o Centro Social Marista e o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) Norte/Caçador SC; 



13 
· Refletir a intervenção do estágio supervisionado de Serviço Social em ambas 

as instituições; 

· Avaliar o processo de estágio supervisionado de Serviço Social realizado 

com grupo de mulheres. 

O primeiro capítulo desta monografia enfoca a contextualização do Serviço 

Social brasileiro em suas determinações sócio-históricas, percorrendo seu processo 

de constituição, evolução e seus avanços. Tematiza também a profissão com a 

predominância do gênero feminino em seu quadro profissional evidenciando estar 

presente no interior da profissão a afinidade e sensibilidade para as questões que 

afetam a mulher.  

No segundo capítulo, trabalha-se a história da mulher na sociedade: suas lutas, 

pois a história das mulheres não foi uma tarefa fácil, durante muitos séculos, elas não 

tinham voz perante a sociedade, não tinham direito à liberdade de expressão; elencou-

se o que é o feminino, pois é necessário romper com alguns preconceitos e tabus que 

são estabelecidos na sociedade atual; trabalhou-se o feminismo no mundo; o 

feminismo no Brasil e o movimento de mulheres. 

Finalmente o terceiro e último capítulo fala sobre as possíveis contribuições do 

Serviço: contextualizar o município de Caçador, a caracterização dos Lócus da 

intervenção de Serviço Social no Centro Social Marista e no Centro de Referência de 

Assistência Social/CRAS Norte. Também será apontado o perfil das mulheres 

usuárias dos grupos nestes dois locais e, por fim, a descrição e análise do estágio. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 O SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO DAS MULHERES 

 

O presente capítulo apresenta a contextualização do Serviço Social brasileiro 

em suas determinações sócio-históricas, percorrendo seu processo de constituição, 

evolução e seus avanços. Tematiza também a profissão com a predominância do 

gênero feminino em seu quadro profissional, evidenciando estar presente no interior 

da profissão, a afinidade e sensibilidade para as questões que afetam a mulher.  

2.1.1 As determinações Sócio-Históricas do Serviço Social no Brasil 

O Serviço Social é um produto sócio-histórico. Carlos Montaño (2009), 

referindo-se à natureza do Serviço Social diz que há duas teses, claramente opostas. 

Uma perspectiva endogenista que defende a ideia do Serviço Social tendo como 

origem as formas de caridade, da filantropia. Esta tese, segundo o autor, é 

particularista e focalista, sem análise do contexto social, econômico e político como 

determinante da criação desta profissão. 

A segunda fase apontada pelo autor, surge em oposição à anterior: 

 
A mesma entende o surgimento da profissão do assistente social como um 
produto da síntese dos projetos político-econômicos que operam no 
desenvolvimento histórico, onde se reproduz material e ideologicamente a 
fração de classe hegemônica, quando, no contexto do capitalismo na sua 
idade monopolista, o Estado toma para si as respostas à ‘‘questão social’’ 
(MONTAÑO, 2009, p.30). 
 

Assim, o Serviço Social que surge inicialmente na Europa, é resultado do 

conjunto: 

De processos econômicos, sociopolíticos e teórico-culturais que ocorrem na 
ordem burguesa, no capitalismo da idade dos monopólios, que se gestam as 
condições histórico-sociais que permitem a emergência do Serviço Social 
como profissão na Europa (MONTAÑO, 2009, p.32). 

 
O Serviço Social no Brasil, nos primeiros anos da década de 1930, surgiu nos 

setores da burguesia, integrante dos grupos hegemônicos da época, fortemente 

respaldados pela Igreja Católica, tendo como base fundante a questão social, como 

expressão das relações conflituosas entre capital e trabalho, inserido e tendo sua 
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gênese no contexto dos acontecimentos sócio-políticos e econômicos desta década, 

em que o país era governado por Getúlio Vargas. 

 
Em meados da década de 1930, do século XX, quando o Serviço Social 
surgiu no Brasil, registrava-se no País uma intensificação do processo de 
industrialização e um impulso significativo rumo ao desenvolvimento 
econômico, social, político e cultural (PEREIRA, 1999, p.5). 
 

Essas grandes mudanças no contexto sociopolítico e econômico brasileiro 

iniciaram com a famosa Revolução de 1930, que era vista e se tornou um marco da 

história contemporânea brasileira.1 

No decorrer da década de 1930, o Brasil entrou em um período maior de 

desenvolvimento econômico, que retratou no aumento da renda per capita, dos 

salários reais e do consumo. 

O crescimento da população e de urbanização acelerou-se com acúmulo da 

população nas áreas urbanas ocasionando problemas de assistência, educação, 

habitação, saneamento básico, de infraestrutura e tantos outros, expressões do 

modelo econômico que se desenvolvia. Esse movimento ampliou cada vez mais as 

desigualdades sociais, aumentando as tensões nas relações de trabalho e agravando-

se a questão social. 

Diante de todo esse contexto, logo após a revolução de 1930 Getúlio Vargas 

assumiu o poder com o intuito de melhorar a situação que o Brasil estava passando. 

Ele reconhece a questão social como a existência de uma questão política, a ser 

enfrentada e resolvida pelo Estado sem ter interferências no decorrer dos processos. 

Para conseguir a confiança e o entendimento dos trabalhadores, ele 

estabeleceu algumas medidas de política social de caráter preventivo, integradas. 

Pode-se afirmar que a questão social, que antes era encarada como uma questão de 

polícia/enfrentamento, passou a ser considerada como uma questão de Estado, que 

demandava soluções mais abrangentes para as situações ocorridas. 

 
O Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a 
classe trabalhadora, estabelecendo não só uma regulamentação jurídica do 
mercado de trabalho, através de legislação social e trabalhista específicas, 
mas gerindo a organização e prestação dos serviços sociais, como um novo 
tipo de enfrentamento da questão social. Assim, as condições de vida e de 
trabalho dos trabalhadores já não podem ser desconsideradas inteiramente 
na formulação de políticas sociais como garantia de bases de sustentação do 

                                                      

1 Foi um movimento de revolta armado, ocorrido no Brasil em 1930, que tirou do poder, através de um 
Golpe de Estado, o presidente Washington Luiz. Com o apoio de chefes militares, Getúlio Vargas 
chegou à presidência da República. 
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poder de classe sobre o conjunto da sociedade. (IAMAMOTO, 1992, p. 77- 
78). 
 

O governo de Vargas procurou o apoio da Igreja Católica, e as posições da 

Igreja relativas à questão social, contidas na Encíclica Quadragésimo Ano (Pio IX, 

1931), confirmavam as da Rerum Novarum (LEÃO XIII, 1891) quanto à necessidade 

de o Estado intervir nas relações entre o capital e o trabalho e à obrigação de realizar 

políticas sociais, era de suma importância. Por outro lado, era importante uma 

sociedade consensual e harmônica, sem se estar em conflitos.  

Com o avanço do operariado industrial, a Igreja Católica desenvolve 

consideravelmente sua postura nas atividades assistenciais, sendo responsável 

aproximadamente pelas agências de formação dos primeiros assistentes sociais.  

 
Com isso, o pensamento conservador e a influência da doutrina católica 
traçaram um perfil de ação para os profissionais de Serviço Social atrelados 
ao pensamento burguês, atribuindo-lhes tarefas de amenizar conflitos, 
recuperar o equilíbrio e preservar a ordem vigente, com frágil consciência 
política, pois envolvida pelo “fetiche” da ajuda, não conseguia ter claro as 
contradições do exercício profissional. (MARTINELLI, 2000, p.127). 
 

Para que a nova atividade se confirmasse como profissão e reconhecimento da 

sociedade, tornou-se tão necessária a elaboração e a efetivação de um conjunto de 

conhecimentos próprios e principalmente a formação de profissionais competentes, 

que dessa forma pudessem contribuir significativamente com a sociedade.  

A primeira escola de Serviço Social, no Brasil, foi fundada no ano de 1936, em 

São Paulo, onde era centralizada a maior parte da indústria nacional. No ano seguinte 

foi criado o curso de Serviço Social no Rio de Janeiro, junto ao Instituto Social.  

Conforme afirma Yazbek (2000b, p.92): 

 
Terá particular destaque na estruturação do perfil da emergente profissão no 
país a Igreja Católica, responsável pelo ideário, pelos conteúdos e pelo 
processo de formação dos primeiros assistentes sociais brasileiros. Cabe 
ainda assinalar, que nesse momento, a questão social é vista a partir de forte 
influência do pensamento social da Igreja, que a trata como questão moral, 
como um conjunto de problemas sob a responsabilidade individual dos 
sujeitos que os vivenciam, embora situados dentro de relações capitalistas. 
Tratasse de um enfoque individualista, psicologizante e moralizador da 
questão, que necessita para seu enfrentamento de uma pedagogia 
psicossocial, que encontrará no Serviço Social efetivas possibilidades de 
desenvolvimento. 
 

Nos primeiros anos como profissionais Assistentes Sociais, elas trabalhavam 

basicamente nas instituições da Igreja Católica.   

Segundo Carvalho (1980, p. 61):  
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O laicado, o apostolado social, ao servir a igreja, participando de seus 
movimentos, ao pretender servir aos pobres retirando-os da situação de 
anomia e atenuar os antagonismos de classe, está objetivamente servindo a 
manutenção e reforço do domínio de sua própria classe e das classes a que 
se aliam.  
 

Essas primeiras escolas de Serviço Social do país, 1936 e 1937, constituem-

se sob forte influência europeia, principalmente franco-belga, países estes, pioneiros 

do Serviço Social. 

Como afirma Silva (1995, p.40): 

 
O modelo franco-belga, limitou-se, portanto, a uma formação essencialmente 
pessoal e moral sendo, nesse período, o Serviço Social assumido como uma 
vocação, e a formação moral e doutrinária, enquanto cerne da formação 
profissional, visou, sobretudo, formar o assistente social para enfrentar, com 
subjetividade, a realidade social. 
 

Dessa maneira, é a partir de 1945/1947 que uma inquietação toma conta dos 

profissionais, voltando-se a atividades, pautadas em critérios técnicos e científicos 

buscando-se dentro do modelo norte-americano, suporte teórico-científico, técnico 

para a prática profissional, e inclusive o suporte filosófico para profissão.  

Portanto o Serviço Social assumiu o modelo funcional implantado pelos 

Estados Unidos e se afastou do doutrinarismo da Igreja Católica que prevalecia nos 

fins da década de 1930 e no início década de 1940. Nesse período, a ênfase na 

formação profissional é sustentada na visão terapêutica e na concepção de que os 

problemas sociais eram um desajustamento social.  

Mary Richmond, norte-americana, foi a primeira a escrever sobre a diferença 

entre fazer assistência social, caridade, filantropia e o Serviço Social2. Com ideias da 

filantropia científica ela absorvia as teorias estrutural-funcionalistas e as metodologias 

de intervenção, especialmente os métodos de serviço social de caso, serviço social 

de grupo, organização de comunidade. 

Richmond secularizou a profissão e, ao mesmo tempo, passou a oferecer as 

bases técnicas e os elementos de trabalhar nas quais os assistentes sociais se 

reconheceram por um longo período. 

Emergia a perspectiva funcionalista, vinculada ao neotomismo cristão, que 

possuía como consequência o reforço da postura terapêutica, tratamento das feridas 

                                                      

2 Mary Richmond nasceu em 05 de agosto de 1861 em Belleville, Illinois. Em 1889, quando Richmond 
começou sua carreira como assistente social. 
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sociais, nas linhas da psicologia e da psiquiatria da época, tendo em conta os 

desajustamentos sociais.  

Diante à perspectiva diz Yasbeck: 

 
Essa orientação funcionalista foi absorvida pelo Serviço Social, configurando, 
para a profissão propostas de trabalho ajustadoras e um perfil manipulatório, 
voltado para o aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas para a 
intervenção, com a busca de padrões de eficiência, sofisticação de modelos 
de análise, diagnóstico e planejamento, enfim, uma tecnificação da ação 
profissional acompanhada de uma crescente burocratização das atividades 
institucionais (YASBECK, 1984, p. 71). 
 

Nesse contexto, a legitimação do profissional Assistente Social, manifesta-se 

em seu assalariamento e ocupação de um espaço na divisão sociotécnica do trabalho, 

posiciona o Serviço Social brasileiro à frente da matriz positivista, na perspectiva de 

expandir os referenciais técnicos para a profissão. 

 
Esse processo é denominado por Iamamoto (1992, p. 21) como arranjo 
teórico-doutrinário e se caracteriza pela junção do discurso humanista cristão 
com o suporte técnico científico de inspiração na teoria social positivista, 
reiterando para a profissão o caminho do pensamento conservador mediado 
pelas Ciências Sociais. 
 

O Serviço Social de Caso proposto, orientava-se pelas teorias de Mary 

Richmond, Porter Lee e Gordon Hamilton, da qual a preocupação realizava-se na 

personalidade do cliente. O trabalho orientado por essas teorias tinha foco em 

conseguir mudanças no indivíduo, fundamentado por novas atividades e 

comportamentos. 

Na época, o indivíduo era percebido como o membro que necessitaria ser 

trabalhado, na percepção de ajustá-lo ao meio social e fazê-lo exercer bem seu papel 

no sistema vigente. 

 
O Serviço Social de Casos é o processo que desenvolve a personalidade 
através de um ajustamento consciente, indivíduo por indivíduo, entre os 
homens e seu ambiente. (RICHMOND, 1915, apud BALBINA, 1978, p. 44). 
 

O sistema principal é a pessoa em situação, e a forma de trabalho era, 

basicamente, como uma clínica tratava seus pacientes, através de diagnóstico e 

tratamento. Segundo Richmond (1915), o diagnóstico social é a tentativa para chegar 

à definição, tão exata quanto possível, de uma situação social ou da personalidade do 

cliente. 
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O Serviço Social de Casos caracteriza-se pelo objetivo de fornecer serviços 
básicos práticos e de aconselhamento, de tal modo que seja desenvolvida a 
capacidade psicológica do cliente e seja levado a utilizar-se dos serviços 
existentes para atender a seus problemas. (HAMILTON, 1958, p. 38). 
 

O Serviço Social de Grupos, começou a partir da década de 1947, era aplicado 

em uma perspectiva educacional, na dimensão em que procurava estimular a 

personalidade individual, pelo meio da capacidade de liderança, à tomada de decisão 

e ao aspecto psicossocial.  

Diante desta perspectiva, é necessário dizer que o Serviço Social de Grupo 

ajudava os indivíduos a se autodesenvolverem e a se ajustarem aos valores e normas 

vigentes no meio social em que estavam inseridos. 

O foco principal do Serviço Social de Grupos era o “terapêutico” e o sujeito era 

visto como disciplinado ao trabalho, dessa forma, o problema estaria no homem e não 

na sociedade em que está inserido. 

O Serviço Social de Grupo era, então, definido como: 

 
Um método do SS que ajuda os indivíduos a aumentarem o seu 
funcionamento social, através de objetivas experiências de grupo e a 
enfrentarem, de modo mais eficaz os seus problemas pessoais, de grupo ou 
de comunidade (KONOPKA, 1979, p. 33). 
 
[...] uma prática que visa minorar o sofrimento e melhorar o funcionamento 
pessoal e social de seus membros, através de específica e controlada 
intervenção de grupo, com a ajuda de um profissional (KONOPKA, 1979, p. 
45). 
 

A Organização de Comunidade, apresentava algumas características muito 

semelhantes à dos dois processos já citados, o mesmo objetivava o ajustamento 

social do indivíduo, ao mesmo momento em que realizava um trabalho assistencial. 

Confirma Faleiros (2005, p.26): 

 
A mobilização social e política da sociedade e a mobilização interna dos 
assistentes sociais põem em relevo a crise da profissão em meados dos anos 
60: sua desqualificação no mundo científico acadêmico, sua inadequação 
“metodológica” com a divisão em serviço social de caso, serviço social de 
grupo e desenvolvimento de comunidade e a ausência de uma teorização 
articulada. Suas práticas mais significativas faziam-se longe dos graves 
problemas sociais, sem consonância com as necessidades concretas do 
povo. As ações de transformação ficavam “à margem”. 
 

Baseando-se nas primeiras iniciativas da profissão de Serviço Social, esse 

processo era marcado pelos grupos predominantes, representados pelo gênero 

feminino, vinculados às atividades de ajudar os indivíduos pobres. Eram designadas 

a cuidar e ensinar esses sujeitos, e a Assistência ao longo do tempo sofreu várias 
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mutações até transformar-se um ''direito do cidadão', como prevê a atual Lei Orgânica 

da Assistência Social do Brasil. 

Diante de todo esse contexto, o Serviço Social tradicional latino-americano 

entrou em crise quando iniciou o seu processo de erosão, na década de 1950. 

O Serviço Social incorpora a política desenvolvimentista, proposta pelo governo 

de Juscelino Kubitschek enfatizando um movimento de aceleração na economia. O 

Desenvolvimento de Comunidade, foi um método apresentado para ter a garantia da 

prosperidade, cuja centralidade era o capitalismo. 

Neste período, o presidente Juscelino Kubitschek, tinha como foco apresentar 

à nação o seu projeto: o Plano de Metas. Esse programa econômico estipulou 31 

metas para a promoção do desenvolvimento econômico e da industrialização do 

Brasil. O Plano de Metas tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, 

transporte, indústria pesada e alimentação. Para disparar essa ideia, a candidatura de 

Juscelino Kubitschek ressaltou o slogan que marcou sua campanha: 50 anos em 5. 

A ideia do slogan era declarar que, durante os cinco anos do governo de JK, o 

Brasil avançaria seus índices econômicos de maneira considerável, não se pode 

esquecer que a candidatura de Kubitschek apresentou o apoio de grupos da burguesia 

industrial brasileira. 

O governo de Juscelino alcançou alguns resultados muito importantes, porém 

ele lutou abertamente para agravar alguns problemas crônicos do país.  

De acordo com Brum (1985, p.61), “atendendo aos anseios da burguesia 

cosmopolitista, implementa-se um modelo econômico que busca atrair e forçar as 

empresas estrangeiras a investirem no país”, assim, o capital estrangeiro assume o 

comando do processo de industrialização do Brasil. 

Algumas questões agravaram-se e estouraram durante os anos 1960, 

principalmente nos anos do governo de João Goulart. No período de 1961 a 1964 o 

país entra em um período de recessão e estagnação. A inflação é altíssima e o 

desemprego é grande. 

Já na década de 1960 grupos de assistentes sociais latino-americanos se 

posicionam e organizam um movimento para dar um novo conceito ao Serviço Social 

na América Latina, com o objetivo de construir e estruturar um Serviço Social que 

atendesse às necessidades da América Latina. Este movimento ficou conhecido como 

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

A conjuntura política e o precário desenvolvimento econômico dessas 

sociedades se configuravam como as principais causas do seu estado de pobreza, 

bem como dos problemas vividos por essa população. A força de programas sociais 

para o desenvolvimento do terceiro mundo era a solução encontrada para tirar da 

miséria a grande massa da população do continente.  

E os assistentes sociais eram conclamados a participarem ativamente do 

processo de desenvolvimento dessas sociedades. Para isso, entretanto, era 

necessário que o Serviço Social encontrasse seu próprio caminho, procurando 

desvencilhar-se da influência estrangeira: europeia e norte-americana, a fim de 

encontrar as soluções próprias para a realidade continental. Entre as conclusões do 

evento, uma das principais propostas para os profissionais era a de "atuar sobre as 

causas dos problemas sociais". 

 
A ruptura com o Serviço Social tradicional se escreve na dinâmica de 
rompimento das amarras imperialistas, de luta pela libertação nacional e de 
transformações da estrutura capitalista excludente, concentradora, 
exploradora. (FALEIROS, 1987, p.51). 
 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social latino-americano acontece 

num momento em que sucessivamente, se deflagra golpes militares em vários países 

da América Latina com a implantação de governos ditatoriais. 

Os integrantes do movimento de reconceituação, conhecidos como “Geração 

65” compunham-se de assistentes sociais que buscavam estabelecer um serviço 

social que rompesse com as influências importadas. Segundo Iamamoto (2010, p.205) 

“é dominado pela contestação ao tradicionalismo profissional, implicou um 

questionamento global da profissão: de seus fundamentos ídeo-teóricos, de suas 

raízes sociopolíticas, da direção social da prática profissional e de seu modus 

operandi”, é um processo que busca dar ao Serviço Social uma prática mais eficaz, 

que busque caminhos em novos fundamentos teórico-metodológicos. 

Este conjunto de ideias se dá no ano de 1965, no Primeiro Seminário Latino-

Americano de Serviço Social, realizado na cidade brasileira de Porto Alegre. Com o 

tema "Serviço Social frente às mudanças sociais na América Latina", o Seminário tinha 
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como eixo central o estudo dos aspectos referentes à realidade política e social vivida 

pelos países do continente. 

Neste mesmo tempo, no Brasil, o golpe de 1964 ficou literalmente marcado pelo 

dia 1º de abril que foi a data de tomada do poder por parte dos militares brasileiros, 

depondo o governo de João Goulart. Pode-se ressaltar que foram muitas as 

transformações sofridas pela sociedade brasileira com a chegada e a permanência do 

regime militar. 

 
O Brasil vivenciava um momento de tensionamento político econômico: 
Jango tentava implementar as reformas de base em uma direção 
nacionalista, sendo questionado pela burguesia nacional e veementemente 
contraposto pelos latifundiários, os índices inflacionários eram altíssimos, 
ocorria rigidez de pauta para exportações e fechamento da economia para o 
capital estrangeiro; explicitava-se a luta de classes. Mesmo longe de significar 
uma possibilidade concreta de reversão da ordem capitalista, os interesses 
do capital nacional e internacional foram colocados em jogo, e a explicitação 
da luta de classes apontou para a possibilidade de organizações que 
levassem a processos pré-revolucionários (CARDOSO, 2013, p. 126). 
 

A sociedade brasileira passou por diversas transformações negativas com o 

regime militar, o elemento mais triste e árduo durante a ditadura foi o da violação de 

direitos e a repressão.  

O Serviço Social brasileiro começa a romper com suas práticas da época de 

1964, e passa a expor todas as suas polêmicas construtivas, coerência nas propostas 

interventivas, insiste por uma construção teórica mais consistente e essencialmente 

indica sua laicização. 

A renovação do Serviço Social é efeito de um: 

 
Processo histórico que facilita o pluralismo no seio do Serviço Social, ao 
encontrarmos a diferença no que diz respeito a polidez de encarar a realidade 
social, de compreender e entender a questão social e o exclusivo Serviço 
Social. Diversidade teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa na 
profissão: do modo de pensar, fazer e escolher. (CARDOSO, 2013, p. 135). 

 
José Paulo Netto, em seu livro “Ditadura e Serviço Social”, publicado em sua 

primeira edição em 1991, tece uma análise do percurso do serviço social brasileiro 

pós 1964. São descritas e analisadas as três direções constitutivas do processo de 

renovação que o Serviço Social brasileiro: a primeira é a perspectiva modernizadora, 

a segunda é a perspectiva de reatualização do conservadorismo e terceira e última é 

a perspectiva renovadora (proposta de ruptura com o Serviço Social tradicional). 
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A perspectiva modernizadora, se configura, como o nome sugere, em adequar 

o Serviço Social conservador às exigências do momento histórico vivido pelo Brasil. A 

perspectiva teve hegemonia até os anos 1970, iniciando-se no Seminário de Araxá 

em 1967 e se consolidando no Seminário de Teresópolis em 1970. Buscou modernizar 

o Serviço Social a partir da mesma razão instrumental vigente na profissão. É a 

primeira expressão da renovação do Serviço Social: o assistente social se insere 

nesse contexto como um “real funcionário do desenvolvimento”.  

A confirmação da presente perspectiva se dá com a realização do Seminário 

de Araxá, onde será debatido o aspecto sociotécnico do Serviço Social. O indivíduo é 

apontado como desajustado por questões de estruturas indesejáveis e os objetos de 

intervenção são as “situações sociais-problema”. 

A cristalização dessa perspectiva se dá com a realização do Seminário de 

Teresópolis, onde ocorre o coroamento do transformismo. O deslocamento da 

perspectiva modernizadora acontece com a realização dos seminários de Sumaré e 

do Alto da Boa Vista, os quais tiveram uma repercussão menor em comparação aos 

dois primeiros. 

Nesses dois seminários já consta a perspectiva de reatualização do 

conservadorismo, com a incidência da fenomenologia, essa perspectiva traz consigo 

uma exigência e uma valorização enérgica de elaboração teórica que se prolonga ao 

nível da formação. 

A vertente da reatualização do conservadorismo (ou fenomenológica) buscou 

desenvolver procedimentos diferenciados para a ação profissional, a partir do que 

seus teóricos conceberam como referencial fenomenológico.  

Segundo Barroco (2003, p.138): 

 
A fenomenologia se apresenta como um método de ajuda psicossocial 
fundado na valorização do diálogo e do relacionamento; com isso, reatualiza 
a forma mais tradicional de atuação profissional: a perspectiva psicologizante 
da origem da profissão. [...] e o marco referencial teórico dessa metodologia 
é constituído por três grandes conceitos: diálogo, pessoa e transformação 
social. 
 

Na década de 1970, a abertura da participação popular em movimentos 

contrários ao regime militar se massifica, os movimentos estudantil e sindical ganham 

forma e aquela proposta de Estado ditatorial começa a ser superada. 

Desta forma, vinculado a uma proposta alternativa ao projeto hegemônico 

capitalista, o Serviço Social, na sua vertente crítica, relaciona-se a grupos sociais e 
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partidos políticos que compactuam do mesmo desejo de transformação societária. 

Diante desse contexto a profissão exerce como dimensão teórico-metodológica, o 

marxismo, e se dispõe eticamente favorável à ideia de emancipação humana. 

Pode-se afirmar que um dos princípios fundamentais na construção dessa 

vertente foi o Método Belo Horizonte – Método BH, o mesmo caracteriza-se por uma 

proposta profissional alternativa ao tradicionalismo e demonstra uma preocupação 

com critérios teóricos, metodológicos e interventivos, que teve ênfase na década de 

1970 na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais. É em 

Belo Horizonte que é visível a primeira formulação brasileira da intenção de ruptura, 

com a elaboração de uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo profissional. 

A última das perspectivas apresentadas está vinculada, diferente das 

anteriores, a uma “crítica sistemática ao desempenho ‘tradicional’ e aos seus suportes 

teóricos, metodológicos e ideológicos.” (NETTO, 2010). 

Desse modo, a década de 1980 é apontada como um período de maioridade 

intelectual do Serviço Social, visto que, a partir de sua consolidação acadêmica, 

observa-se uma proximidade e envolvimento com a perspectiva ontológica original de 

Marx.  

Questão primordial para um entendimento acerca do significado social da 

profissão na sociedade capitalista, da mesma maneira que suas ambiguidades, 

inerentes à prática profissional, ou melhor, no dilema de se mostrar enquanto 

trabalhador liberal e na prática atuar na condição de assalariado, além de mediar as 

relações entre quem demanda, que são os (trabalhadores) e quem remunera, que são 

os (patronato/Estado) seus serviços. 

 
No Brasil, o projeto de ruptura com o Serviço Social conservador consolida-
se em 1980 com o movimento de vanguarda profissional. Intelectuais como 
Vicente de Paula Faleiros, Aldazia Sposati, Maria Carmelita Yazbek, Nobuko 
Kameyama, José Paulo Netto, Marilda Iamamoto, Maria Ozanira Silva e Silva, 
dentre outros, intensificam discussões e publicações para subsidiar o debate 
e as proposições no âmbito da profissão na perspectiva crítica, ainda que 
com abordagens diversas. (BATTINI, 2016, p. 164). 

 
Por meio de um pequeno grupo de vanguarda, essa perspectiva remeteu a 

profissão à consciência de sua inserção na sociedade de classes, gerou um 

inconformismo tanto em relação à fundamentação teórica quanto à prática, fazendo 

emergir momentos de debates e questionamentos que se estendem não 

exclusivamente ao que ocorre dentro da profissão.  
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A década de 1980 foi um período de significativas mudanças e de novos 

ordenamentos no quadro político da sociedade brasileira. O início do processo de 

abertura política, após longo período de árdua ditadura militar acabou possibilitando o 

surgimento de novas organizações da sociedade civil e da sociedade política. 

Nessa década, surgem novos atores no cenário político e social, diante da 

organização de sindicatos, associações científicas e comunitárias, novos partidos 

políticos e organizações não governamentais que começavam a desenvolver ações 

que não eram assumidas pelo Estado. 

No mesmo momento foram retomadas as campanhas para eleições diretas em 

todos os cargos eletivos, facilitando a chegada, a alguns Estados e Municípios, de 

grupos que buscavam desenvolver políticas públicas voltadas para atender às 

necessidades e interesses da maioria da população. 

“Diretas Já”3 que ocorreu no ano de 1984, foi um grande movimento político 

democrático com uma forte influência da participação popular. Era propicio para o 

famoso deputado Dante de Oliveira4. 

No decorrer do movimento a população se organizou e se manifestou em 

diversas cidades brasileiras em prol das carreatas e dos comícios. No dia 25 de abril 

de 1984, a população teve uma grande decepção, pois a eleição direta não foi 

aprovada, depois de quase um ano, no dia 15 de janeiro de 1985, aconteceu a eleição 

indireta e o ilustre Tancredo Neves5 foi eleito o presidente do Brasil. 

Já em 1988 se proclama a Constituição da República Federativa do Brasil, um 

marco na história da redemocratização, após ter passado por um grande período 

de ditadura militar, de 1964 a 1985, o país se via em um novo processo de 

redemocratização, então se via a necessidade de devolver ao povo todos os direitos 

que haviam sido retirados deles durante o processo ditatorial.  

No dia 5 de outubro era promulgada a Constituição Federal, que tinha como 

objetivo garantir os direitos sociais, econômicos, políticos e culturais que desde o 

período anterior haviam sido suspensos pelos governos no período da ditadura. Bem 

                                                      

3 O nome do movimento refere-se às eleições que ocorreriam em 1985 para a Presidência da 
República, para as quais os movimentos de oposição ao Regime Militar clamavam pelo voto direto. 
4 Dante Martins de Oliveira cursou engenharia civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
nos anos 1970 e fez parte do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), dissidência do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB).  
5 Tancredo de Almeida Neves, nasceu no dia 4 de março de 1910, em São João del Rei (MG), Advogado 
formado em 1932 pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte (MG).  
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como conhecida como a Constituição Cidadã, ela foi a sétima na história do Brasil 

desde que ele passou pela independência. 

Vale mencionar o fato de que ela, de fato, trouxe novamente o povo ao jogo 

político, permitindo que se participasse das decisões dos órgãos de estado. Não se 

pode deixar de citar um dos fatos mais importantes da constituição: a divisão dos três 

poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, que mesmo sendo 

independentes possuem responsabilidades de controle recíprocos. 

A Carta Magna elencou como garantia, que todo cidadão brasileiro tinha direito 

a saúde e a educação, trazendo para a sociedade uma nova fase, garantindo que 

todos fossem iguais perante a lei, pelo menos no papel. 

Não se pode esquecer e nem negar que, a Constituição Federal de 1988 foi 

uma grande conquista no âmbito democrático aos direitos sociais e as políticas 

públicas, permitindo a sociedade exercer a cidadania plena em busca da efetivação 

do sistema democrático com a participação dos cidadãos em prol da garantia de seus 

direitos, integrando a sociedade na vida política do país e na divisão, de forma 

igualitária, da riqueza socialmente produzida.  

A mesma também veio para universalizar o acesso a bens e serviços e ao 

direito de ir e vir, tendo o cidadão, a liberdade de escolha de acordo com suas 

capacidades, necessidades e valores (culturais, religiosos, étnicos, etc.). 

Já na década de 1990, o serviço social encontra a sua maturidade. Os eventos 

que vão acontecendo na realidade brasileira, com a instituição do Estado Democrático 

de Direito, a normalização das políticas sociais evidenciadas na constituição federal, 

como direitos, recompõe a profissão num novo patamar. A nova regulamentação 

profissional, o novo código de ética profissional, as análises da realidade social e dos 

componentes da intervenção, sob a luz teórica do marxismo, permitem à profissão 

efetivar a ruptura com o tradicionalismo e conservadorismo que orientou a profissão 

por longos anos. 

Mas estes saltos de qualidade profissional, a partir da década de 1990, foram 

perpassados por grandes contradições. Os governos de Fernando Henrique Cardoso, 

Luíz Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef apresentaram avanços e recuos, não só 

aos brasileiros, mas também à profissão.  

A adoção pelos governos, do Neoliberalismo como orientação política e 

econômica, os impactos da reestruturação produtiva ocorrida em 1970 e agora 
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implantada no país, as crises internas do capitalismo, no período; os efeitos da 

mundialização e financeirização capitalista mundial vão se fazendo presentes, 

agudizam-se no país a partir do ano de 2000 e vão repercutindo na profissão. 

No momento, constata-se a retração dos ideais lançados com o final do regime 

ditatorial. Vive-se momentos de atitudes e ideias reacionárias, de um 

neoconservadorismo exacerbado, de desmonte das políticas sociais e consequente 

desmonte dos direitos sociais adquiridos. A profissão, imersa no movimento social da 

realidade, continua sua luta por percorrer os ideais do projeto ético-político-

profissional. 

2.1.2 A Construção do Projeto Ético Político Profissional – O Amadurecimento do 

Serviço Social 

Com a abertura política na sociedade brasileira, o Serviço Social, munido dos 

referenciais anteriores desenvolveu-se amadurecendo na sua dimensão interventiva 

e político-acadêmica. Abriu-se para o debate plural, contraditório e voltado para nova 

direção social e política da formação e da prática profissional. Tomava corpo a 

discussão sobre a unidade teoria-prática já se desenhando a trajetória para a 

consolidação do Projeto Ético-político Profissional.  

O termo Projeto Ético-Político Profissional significa uma projeção coletiva que 

envolve sujeitos individuais e coletivos, em torno de uma determinada valoração ética, 

que está intimamente vinculada a determinados projetos societários, presentes na 

sociedade que se relacionam com diversos projetos coletivos em disputa na mesma 

sociedade. 

De acordo com Forti e Coelho (2015, p. 15), destaca que o projeto ético-político 

profissional representa: 

 
Desdobramentos de uma inspiração mais crítica iniciada na profissão a partir 
da década de 1960, com o movimento de Reconceituação do serviço social 
latino-americano, como vimos anteriormente, e, está intimamente relacionado 
com a estrutura macrossocietária tendo em vista a própria história da 
profissão. 
 

Pode-se ressaltar que no âmbito da categoria profissional de Serviço Social, 

Netto (2001), foi um dos primeiros autores a escrever sobre o assunto. Ainda sobre o 

pensamento do autor, o mesmo apresentou o projeto ético-político como 
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“autoimagem” da profissão, de construção coletiva, cuja materialização se dá através 

de componentes legais, técnicos e éticos direcionando assim o fazer profissional. 

 
Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus 
objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) 
para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos 
profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os usuários de 
seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições 
sociais privadas e públicas (inclusive o Estado, a que cabe o reconhecimento 
jurídico dos estatutos profissionais). (NETTO, 2001, p.4). 

 
O projeto ético-político profissional hoje ainda se encontra em construção e 

fortemente tensionado pelos rumos neoliberais da sociedade e por uma nova reação 

conservadora no seio da profissão. 

 
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. 

 
O Projeto Ético-Político não foi construído de maneira efêmera, esse mesmo 

projeto avançou nos anos 1980, num processo de redemocratização da sociedade 

brasileira, recusando o conservadorismo profissional ainda presente no Serviço Social 

brasileiro. 

O período da década de 1990 apresenta profundas transformações societárias, 

que impactaram em diversos setores da sociedade, o Código de Ética/1993 foi 

formulado no sentido de adequar a profissão as condições postas, com vista à 

construção de um novo perfil profissional comprometido com a emancipação do 

homem, vinculado à dimensão ética e política direcionada a uma sociedade 

democrática. 

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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O Projeto ético-político profissional desta categoria é conflitante e ao mesmo 

tempo desafiador. A própria palavra ética na sua essência, já normatiza os valores 

essenciais à vida social destes profissionais e acima de tudo no tocante a sua postura 

enquanto agente social da transformação deste país. Segundo Yasbeck (2004, p. 12), 

o processo de construção do projeto ético-político envolve: 

 
[...] um conjunto de componentes que necessita se articular: são valores, 
saberes, e escolhas teóricas, práticas, ideológicas, políticas, éticas, 
normatizações acerca de direitos e deveres, recursos políticos 
organizativos, processos de debate, investigação, interlocução crítica 
com o movimento da sociedade, da qual a profissão é parte e expressão. 
 

No entanto, o projeto ético-político profissional representa o posicionamento 

crítico, responsável e, acima de tudo, de transformação social destes profissionais 

imbuídos de uma vontade social de mudanças nas relações entre o capital e o 

trabalho. As condições necessárias para desenvolver e aprofundar o projeto ético-

político são: 

· Condição política, que teve na luta pela democracia seu principal 

rebatimento, onde as aspirações democráticas e populares foram incorporadas e 

intensificadas pelas vanguardas do Serviço Social.  

· Espaço legitimado na academia, que permitiu a profissão estabelecer 

fecunda interlocução com as Ciências Sociais, criar e revelar quadros intelectuais 

respeitados no conjunto da categoria.  

· Debate sobre a formação profissional, cujo empenho foi dirigido no sentido 

de adequá-la às novas condições postas, em um marco democrático da questão 

social. 

Em suma, a construção de um novo perfil profissional. 

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. 
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No interior da categoria profissional, modalidades prático-interventivas 

tradicionais foram ressignificadas e novas áreas e campos de intervenção foram 

emergindo devido, sobretudo, às conquistas dos direitos cívicos e sociais que 

acompanharam a restauração democrática na sociedade brasileira (práticas 

interventivas junto a categorias sociais como criança, adolescente, mulheres e outras.  

Pode-se citar como componentes que materializam o Projeto Ético-Político:  

Dimensão da produção de conhecimento no interior do Serviço Social: é a 

esfera da sistematização das modalidades práticas da profissão, onde se apresentam 

os processos reflexivos do fazer profissional.  

Dimensão político-organizativo da profissão: fóruns de deliberação e as 

entidades representativas (conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e as demais 

associações político-profissionais, movimento estudantil representado pelo conjunto 

dos CA’s e DA’s e pela ENESSO). É aqui que são tecidos os traços gerais do projeto, 

quando são reafirmados (ou não) determinados compromissos e princípios.  

Dimensão jurídico-política da profissão: aparato político-jurídico estritamente 

profissional (Código de Ética Profissional e a Lei de Regulamentação da Profissão – 

Lei 8.662/93 e as novas Diretrizes Curriculares do MEC; aparato jurídico-político de 

caráter mais abrangente (conjunto das leis advindas do capítulo da Ordem Social da 

Constituição Federal de 1988).  

A ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social: os valores são 

determinações da prática social, resultantes da atividade criadora tipificada no 

processo de trabalho. 

É ao projeto social aí implicado que se conecta o projeto profissional do Serviço 

Social - e cabe pensar a ética como pressuposto teórico-político que remete ao 

enfrentamento das contradições postas à profissão, a partir de uma visão crítica, e 

fundamentada teoricamente, das derivações ético-políticas do agir profissional.  

No ano de 1993, com a promulgação da Lei 8662/93, revogando aspectos 

considerados ultrapassados nos códigos de Éticas dos anos anteriores, houve nos 

cenários sociais revisões importantes nos códigos, favorecendo o crescimento do 

ideal de ética profissional. 

O Código de Ética Profissional veio se atualizando ao longo da trajetória da 

profissão. Em 1993, após um rico debate com o conjunto da categoria em todo o país, 
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foi aprovada a quinta versão do Código de Ética Profissional, instituída pela Resolução 

273/93 do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). 

O mesmo representa a dimensão ética da profissão, tendo caráter normativo e 

jurídico. Ele delineia parâmetros para o exercício profissional, define direitos e deveres 

dos assistentes sociais, buscando a legitimação social da profissão e a garantia da 

qualidade dos serviços prestados.  

Ele expressa a renovação e o amadurecimento teórico-político do Serviço 

Social e evidencia em seus princípios fundamentais, o compromisso ético-político 

assumido pela categoria. 

O compromisso do Projeto Ético Político do Serviço Social, pauta-se na 

liberdade como valor ético central, na emancipação e expansão dos indivíduos sociais 

e com a autonomia dos sujeitos e do próprio profissional, enfim, nos seus onze 

princípios. No código de ética profissional encontra-se os princípios fundamentais que 

regem a profissão, quais sejam: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a elas inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 

sociais; 

 II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; 

III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 

toda   sociedade, com   vistas   à   garantia   dos   direitos civis sociais e políticos das 

classes trabalhadoras; 

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; 

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure   

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas   

sociais, bem como sua gestão democrática; 

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados à 

discussão das diferenças; 

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual; 
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VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

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

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

orientação sexual, idade e condição física. 

Ativa neste campo profissional uma nova postura da profissão mediante a 

sociedade, seus usuários e os gestores públicos. 

Como desafios impostos ao Projeto Ético-Político Profissional aponta-se com a 

consolidação e expansão do neoliberalismo que conduz a perdas dos direitos sociais 

já conquistados, induzindo a massa trabalhadora a um aumento da precariedade de 

suas condições de vida e de trabalho, diminuindo a empregabilidade, a remuneração, 

em contrapartida, aumentando a miséria e o Estado tirando sua responsabilidade 

sobre o investimento nas políticas sociais. 

Esse é o desafio posto aos assistentes sociais nos dias atuais: como reforçar e 

consolidar este projeto político profissional em um terreno profundamente adverso? 

como atualizá-lo ante o novo contexto social, sem abrir mão dos princípios éticos 

políticos que o norteiam? Ora, a vitalidade deste projeto encontra-se estreitamente 

relacionada à capacidade de adequá-lo aos novos desafios conjunturais, 

reconhecendo as tendências dos processos sociais, de modo que torne possível a 

qualificação do exercício e da formação profissional na concretização dos rumos 

perseguidos.  

A profissão de Serviço Social no mundo e no Brasil apresenta 

predominantemente um caráter feminino e não está livre da apropriação do trabalho 

feminino pelo capital. Ter em mente as condições de vida das mulheres na sociedade 

como um todo é, realmente um objetivo para o avanço da profissão. 

De acordo com o contexto do gênero, observa-se encharcamento das 

subalternidades, discriminações e lutas das mulheres no mundo do trabalho. Como 

destaca Iamamoto (1994, p. 49): 
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A imagem social da profissão e do profissional encontra-se profundamente 
estigmatizada pelos estereótipos criados em torno da mulher, aparecendo 
como uma extensão profissionalizante de seu ‘papel na sociedade’, como 
uma alternativa a vida doméstica e a participação política. 

 
Diante todo esse marco, o Serviço Social, com sua marca histórica de 

‘‘feminização’’ acarreta a desvalorização e a subordinação de uma profissão realizada 

por mulheres devido à desigualdade estrutural de gênero. Segundo o Izquierdo: 

 
Manifestações da desigualdade estrutural de gênero são o fato de que o nível 
salarial, de formação, de prestigio e/ou de poder para as atividades femininas 
é inferior ao que se outorga às atividades masculinas, independentemente de 
serem desenvolvidas por mulheres ou homens. (IZQUIERDO apud 
CARVALHO, 1998, p. 402). 

 
A profissão do Serviço Social é composta por mulheres e encontra-se 

relacionada em toda a trajetória histórica desta profissão, desde muitos anos até os 

dias atuais. Diante do fato, a predominância do sexo feminino dentro do âmbito 

profissional, não é uma exclusividade da profissão de Serviço Social que possui em 

seu contexto histórico essa característica, mas, esse aspecto se encontra também 

inserido historicamente em outras profissões. 

Desde a emergência da profissão do Serviço Social no Brasil analisa-se a 

predominância do sexo feminino entre tais profissionais. Assim, a predominância 

feminina na profissão do Serviço Social em suas origens, está vinculada às 

características enraizadas e culturalmente legitimadas ao âmbito feminino, abaixo 

pode-se observar a citação: 

 
Aceitando a idealização de sua classe sobre a vocação natural da mulher 
para as tarefas educativas e caridosas, essa intervenção assumia, aos olhos 
dessas ativistas, a consciência do posto que cabe à mulher na preservação 
da ordem moral e social e o dever de tornarem-se aptas para agir de acordo 
com suas convicções e suas responsabilidades. Incapazes de romper com 
essas representações, apostolado social permite àquelas mulheres, a partir 
da reificação daquelas qualidades, uma participação ativa no 
empreendimento político e ideológico de sua classe, e da defesa faculta um 
sentimento de superioridade e tutela em relação ao proletariado, que legitima 
a intervenção (IAMAMOTO; CARVALHO, 2007, p. 172). 

 
Na Tese apresentada na 4ª Semana de Ação Social em São Paulo em 1940 

por Maria Kiehl pode-se observar que: 

 
Intelectualmente o homem é empreendedor, combativo, tende para a 
dominação. Seu temperamento prepara-o para a vida exterior, para a 
organização e para a concorrência. A mulher é feita para compreender e 
ajudar. Dotada de grande paciência, ocupa-se eficazmente de seres fracos, 
das crianças, dos doentes. A sensibilidade torna-a amável e compassiva. É, 
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por isso, particularmente indicada a servir de intermediária, a estabelecer e 
manter relações. (KIEHL apud IAMAMOTO; CARVALHO, 2007, p.171). 
 

Essa individualidade de feminilização da profissão desde sua origem permeou, 

por muito tempo, a trajetória histórica do Serviço Social. Na contemporaneidade, até 

o momento pode-se observar a prevalência das mulheres na profissão de Serviço 

Social, sendo que, no imaginário da população, a mulher apresenta as características 

mais óbvias para o exercício do Serviço Social, ainda nos modelos utilizados e 

considerados no início da história do surgimento da profissão. 

Pode-se dizer que, na atualidade, foram realizadas algumas pesquisas no que 

se refere ao perfil dos Assistentes Sociais e, na maioria, uma questão primordial diz 

respeito ao perfil feminino da categoria profissional do Serviço Social. Neste aspecto, 

no ano de 2005 foi publicada uma pesquisa pelo Conselho Federal de Serviço Social 

– CFESS intitulada “Assistentes Sociais no Brasil: Elementos para o Estudo do Perfil 

Profissional” no qual 97% dos Assistentes Sociais pesquisados eram do sexo feminino 

enquanto apenas 3% do sexo masculino. 

Diante de todo esse contexto histórico, na sociedade contemporânea depara-

se com questões negativas que envolvem a profissão do Serviço Social, no que se 

responsabiliza a questão de gênero, em contrapartida, ressalta-se a importância da 

contribuição. Desta forma, o desenvolvimento da profissão facilitou eminentemente 

para as mulheres que contribuíram, enfrentaram grandes desafios e condições 

objetivas não favoráveis para o desenvolvimento e efetivação da profissão do Serviço 

Social como um todo.  

Todas essas mulheres que superaram essas condições adversas, e se 

muniram de conhecimento e formação técnica e científica foram de extrema 

importância para a garantia e essencialmente para a evolução de uma intervenção 

que seja formada e legitimada como necessária dentro de um contexto histórico, 

político e econômico. 
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3 A MULHER NA SOCIEDADE: SUA HISTÓRIA, SUAS LUTAS 

 

Escrever a história das mulheres não é uma tarefa fácil, durante muitos séculos 

elas não tinham vozes perante a sociedade, não tinham direito à liberdade de 

expressão, como desde as sociedades mais antigas, sempre foram marginalizadas e, 

até mesmo, tratadas como aberração ou como um ser incompleto, a mulher era um 

ser destinado à procriação, ao lar, para agradar ao outro. De acordo com o 

pensamento de Nietzsche, entende que o homem tem de “[...] conceber a mulher 

como 'posse' como propriedade a manter sob sete chaves, como algo destinado a 

servir e que só então se realiza.” (NIETZSCHE, 1992, p.143). 

A mulher era marcada por traços que comprovavam a dependência masculina, 

fazendo-as acreditarem que eram o sexo frágil e que necessitavam de um homem 

para ampará-las e ajudá-las, o papel da mulher nas décadas passadas, sempre foi 

vista como reprodutora, seu bem maior era o seu útero que possibilitava gerar filhos 

e assim perpetuar sua função na sociedade.  

Sua subordinação ao homem se deu principalmente pelo fato de ser 

considerada a reprodutora da espécie humana. “A mulher era considerada mais frágil 

e incapaz para assumir a direção e chefia do grupo familiar”. (SILVA, 2016, p.3). Por 

estar vinculado à ideia de poder e força, o homem tornou-se o chefe da família e 

autoridade na sociedade. 

Após um longo período de opressão e submissão ao controle masculino, que 

decorreu desde os primórdios do homem primitivo, a passagem do século XIX para o 

XX ficou lembrada pelo aumento intenso do movimento feminista, o qual passaria a 

ganhar mais notabilidade política em todo o mundo na questão da luta pelos direitos 

das mulheres.  

As lutas feministas nunca foram fáceis e sim, batalhadas, uma vez que iriam 

modificar toda a bagagem histórico-cultural de muitas sociedades, se tornava uma 

tarefa árdua, recaía sobre a mão de mulheres fortes e determinadas à conseguirem o 

que queriam: a igualdade. O movimento feminista foi o grande momento em que se 

começou a libertação feminina, novas portas foram abertas para as mulheres 

guerreiras e com isso novos obstáculos também começaram a surgir. 

Com a importante evolução das lutas femininas nas diversas sociedades, pode-

se dizer que a mulher, hoje, tem uma maior autonomia e liberdade de expressão, sem 
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ter medo de expressar sua opinião. As mulheres do século XX e XXI foram assumindo 

um espaço significante na sociedade, com novas liberdades, possibilidades e 

responsabilidades, pode-se ressaltar que essa foi uma das suas conquistas.  

A mulher em momento algum deixou de fazer a história, porém entre todas 

essas divergências foi escolhido não registrar as suas falas e ações. Para muitos, as 

mulheres não são consideradas pertencentes da sociedade.  

Isso as excluía de todos os possíveis campos de atuação, dessa maneira não 

havia possibilidades para qualquer transformação ou construção das suas próprias 

histórias. Em virtude de todo o histórico árduo, o papel da mulher durante séculos e 

em diversas sociedades foi o de não mais que uma doméstica, uma dona de casa, 

sem falar que elas eram totalmente presas em uma sociedade machista e repressora, 

segundo Siqueira (2016, p.4): 

 
A posição social pública é desapropriada para elas a menos que sejam 
membros da casa imperial; é esperado que manifestem as virtudes 
tradicionais de modéstia, castidade, e devoção aos deuses e à família. O 
objetivo da vida das mulheres é o casamento e a gravidez, e este também é 
o fator mais importante na saúde delas. Devem ser protegidas da exploração 
de sua fraqueza por homens indignos de confiança e prevenidas de 
autoafirmação, falta de modéstia. Quanto aos seus defeitos apontam o fato 
de falarem muito e se preocuparem demasiadamente com sua aparência, 
necessitando de ajuda para conter seus impulsos [...]. 
 

A mulher pobre, solteira que não conseguia manter sua própria casa e seus 

bens, teria que procurar um patrão que a abrigasse e passaria a ser seu responsável 

até ela mudar de emprego, casar ou voltar para a casa dos pais, mudaria totalmente 

sua vida/história. 

As mulheres nobres eram designadas a casamentos arranjados que serviam 

para firmar alianças e procriar. As camponesas cuidavam de plantações e de 

artesanatos e nem assim alcançaram sua liberdade, pois seus patrões eram rígidos 

perante elas.  

A alfabetização era quase inexistente no Brasil colônia para a maioria dos 
habitantes. A que existia era permeada por alta rigidez disciplinar, e ainda 
assim, quando se tratava de homens, pois em relação à mulher, a educação 
não se fazia muito presente, pois ela era criada para ser uma esposa boa, e 
não para pensar e discutir. (ARAUJO, 1993, p.7). 
 

Na época, as mulheres negras e escravas eram submetidas a manter relações 

sexuais obrigadas com seus patrões (senhores), sem a liberdade de expressão ou de 

se posicionar sobre a situação. De acordo com Menezes et al, 2009, relata ainda que:  
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O enclausuramento em que vivia tanto a mulher portuguesa quanto a 
brasileira. Nessas sociedades, a mulher deveria apresentar qualidades que a 
tornavam semelhante a uma monja: calada, sofrida, sem enfeites, sendo 
comum encontrar senhoras de famílias abastadas ainda analfabetas. Essa 
situação só começaria a se modificar com as reformas do Marquês de 
Pombal, permitindo que aos poucos as mulheres tivessem acesso à 
educação escolar. (MENEZES et al, 2009, p. 44). 
 

Já Rocha – Coutinho, destaca que:  

 
Na história do nosso país, herdeiro da cultura lusa, a mulher também 
conquistou tardiamente o direito de escolarizar-se. Após a Independência, 
buscando inserir o Brasil no mundo moderno, foram surgindo escolas 
fundadas tanto por ordens religiosas quanto por leigos. Contudo, havia um 
maior número de escolas para meninos do que para meninas. Além disso, 
existia também uma diferenciação nos currículos: nas escolas primárias 
masculinas, ensinavam-se a leitura, a escrita e conhecimentos de aritmética, 
geografia e línguas; nas femininas, ensinavam-se as primeiras letras, 
gramática portuguesa e francesa, os “trabalhos de agulha”, a música, o canto 
e a dança (ROCHA-COUTINHO, 1994, p.80). 
 

Em 2018, quando são comemorados os 86 anos da conquista do voto feminino, 

se faz necessário relembrar as situações degradantes e sofridas que viveram as 

mulheres durante muitos séculos. A vivência das mulheres da época foi rigorosa e 

árdua. Lutaram persistentes para que chegassem e se sentissem cidadãs, assim 

como as outras pessoas da sociedade. 

As mulheres batalharam e lutaram para conquistar seus direitos civis e 

políticos, um deles foi a luta pelo acesso à Educação, elas também se envolveram 

nos grandes e importantes movimentos que ajudaram a construir a nação, como as 

lutas pela independência, a campanha abolicionista6 e a proclamação da República.  

 

3.1 O QUE É FEMININO  

 

Nos dias atuais, são constantes os desafios a serem superados pelas 

mulheres, difíceis e árduos de serem enfrentados. É necessário romper com alguns 

preconceitos e tabus estabelecidos pela sociedade atual. Um exemplo é que muitos 

homens se consideram superiores. Diante disso, é preciso garantir a igualdade de 

oportunidades para todas as mulheres. A importância de certos modelos de conduta 

                                                      

6 O abolicionismo foi um movimento político e social que defendeu e lutou pelo fim da escravidão no 
Brasil, na segunda metade do século XIX, teve grandes conquistas como: Lei do Ventre Livre (1871), 
Lei dos Sexagenários (1885) e Lei Áurea (1888). 
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e expectativa para homens e mulheres, é construída socialmente através dos tempos 

e não determinados pelo sexo. 

Estes são desenvolvidos a partir das relações durante todo o processo de 

crescimento e desenvolvimento dos seres humanos, determinando papéis e funções 

na sociedade, impostos e adaptados ao período histórico, ideologia, cultura e religião, 

acompanhando o desenvolvimento econômico (SWAIN, 2001, p. 1), simbolizando, 

portanto, uma retradução cultural do biológico, definido por qualidades opostas 

atribuídas ao homem e a mulher. 

Dedicar o trabalho nas questões das relações de gênero é compreender que 

esse conceito vai muito além do que se pensa e daquele dado biologicamente. O 

gênero é construído sócio/culturalmente ‘‘através de uma educação diferenciada para 

homens e mulheres, induzindo e fortalecendo papéis e estereótipos’’ (LISBOA & 

PINHEIRO, 2005, p. 04). 

O termo: gênero, passou a ser utilizado pelo Movimento Feminista 

Contemporâneo para se referir à construção social das relações entre os sexos e 

referindo-se ao conceito de gênero, passou a ser destacado como o responsável pela 

diferenciação e categorização social dos seres em masculinos ou femininos. 

Helena Altmann relata que a: 

 
Ênfase dada pelo conceito de gênero à construção social das diferenças 
sexuais não se propõe a desprezar as diferenças biológicas existentes entre 
homens e mulheres, mas a considerar que, a partir destas outras [diferenças] 
são construídas. (ALTMANN, 1988, p. 9). 
 

Sendo assim Cabral e Diaz (1999, p. 1): 

 
Ressaltam que as questões relativas à mulher são tratadas sob o termo de 
gênero, construído socialmente buscando compreender as relações 
estabelecidas entre homens e mulheres, os papéis que cada um assume na 
sociedade e as relações de poder estabelecidas entre eles. Assim, desde 
pequena a mulher é conduzida ao papel que deve desempenhar, sendo 
estimulada em brincadeiras consideradas tipicamente femininas, como 
bonecas, casinha, entre outras. Os brinquedos infantis expressam as 
diferenças de sexo, mais que os instintos naturais, uma convenção social. 
 

É fundamental lutar pela igualdade de gênero pois é necessário para que possa 

viver uma real e plena democracia na sociedade atual. José Eustáquio D. Alves (2003, 

p. 19) diz que: 

 
[...] as desigualdades de gênero perpassam as desigualdades de classe e 
raça e são transversais às outras dimensões do social. Qualquer que seja o 
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corte utilizado para definir as classes, os estratos sociais e a raça, pode-se 
perceber que as desigualdades de gênero estão presentes. E pior, as 
desigualdades de gênero reforçam as desigualdades de classe e raça. O 
fenômeno da feminização da pobreza nada mais é que a constatação de que 
entre pobres as mulheres são maioria e sofrem mais diretamente os efeitos 
da exclusão social. É maior a presença das mulheres entre as camadas mais 
desfavorecidas da sociedade brasileira, assim como é menor a presença 
feminina no topo da pirâmide de renda.  
 

A figura da mulher passou a ser extremamente importante e respeitada na 

sociedade atual. Ela pode exercer, cada vez mais, seu papel de protagonista atuante, 

apesar de ainda sofrer algumas cobranças hierárquica, históricas do sistema social 

patriarcalista em seu cotidiano. As mulheres vêm ampliando o seu espaço nas 

estruturas sociais, deixando de lado a figura de mera dona de casa, assumindo postos 

de trabalho, cargos importantes em empresas, se tornando donas do seu próprio 

negócio e estruturas hierárquicas menos submissas.  

Não é por acaso que a influência do feminismo tem crescido e expandido cada 

dia mais na sociedade, mesmo que muitas pessoas tenham impregnado em suas 

raízes, a questão dos mitos e do senso comum. A luta feminista é focada pela 

igualdade entre mulheres e homens na sociedade, o objetivo é se posicionar contra o 

machismo e o patriarcalismo, lutando fortemente pela liberdade individual. Os homens 

podem estar atuando por essa luta, porém as lideranças são constituídas pelas 

mulheres: nada mais justo. 

 

3.1.1 Feminismo no Mundo 

 

O Feminismo é o movimento social que defende, protege a igualdade de 

direitos e status entre homens e mulheres em todos os campos. Ao longo da história 

do movimento surgiram três marcos importantes para o Mundo, chamados ‘‘ondas’’. 

A primeira onda apoia o sufrágio feminino, movimentos do século XIX e início do 

século XX, estavam preocupados com o direito ao voto da mulher. 

Em muitos sentidos, a segunda onda é resposta ao feminismo da primeira 

onda; às ideias e ações associadas com os movimentos de liberação feminina, 

iniciados na década de 1960, tinham o objetivo de lutar pela igualdade legal e social 

das mulheres.  

A terceira e última onda, teve seu início na década de 1990 e seria uma 

continuação da segunda onda. 
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Vale ressaltar que o Movimento Feminista iniciou na Revolução Francesa, visto 

que a grande e importante prioridade eram as conquistas civis através do direito à 

propriedade de si próprias, pelo fato dos maridos se considerarem donos de suas 

mulheres e de seus filhos. Buscavam, também, o direito ao voto. Desta forma, as 

mulheres passaram a participar fortemente na vida política francesa com diversos 

grupos de ativistas, elas já não eram totalmente submissas a participar 

obrigatoriamente como donas de casa e sim, tinham seu emprego e participavam 

ativamente da renda familiar.  

No início do século XX, surgiram as primeiras mudanças no mundo inteiro, a 

Revolução Russa de 1917, concede o direito de voto as mulheres, na Finlândia 1906, 

na Noruega 1913 e no Equador 1929, por volta de 1950 a lista compreendia mais de 

100 nações. 

Vale mencionar que, após a 2º Guerra Mundial, o feminismo vem à tona para 

reivindicar a liberdade feminina relacionada ao seu corpo e pensamento oprimidos por 

uma cultura extremamente masculina. Entre elas, estavam a luta pelo direito ao 

aborto, igualdade salarial e o acesso a todos os cargos ocupados exclusivamente por 

homens. Na década de 1960, o advento da pílula anticoncepcional permitiu uma 

libertação dos comportamentos sexuais antes restritos à monogamia e às relações 

matrimoniais.  

Um protesto marcante foi o da queima de sutiãs, pela busca da renovação da 

ideologia social deflagrada. Apesar das grandes conquistas feministas terem se 

estabelecido no mundo atual, ainda não se pode dizer que é uma conquista mundial, 

outra razão que influenciou o movimento feminista foi a Revolução Industrial, devido 

a sua mão-de-obra ser mais barata e precária, do que a dos homens, como o lucro 

dos patrões seria maior, eles começaram a mandar os homens para as guerras e as 

mulheres se direcionavam às fábricas para trabalhar.  

Diante de todo o contexto feminista, elas analisaram que poderiam ter sua 

liberdade sem depender dos homens, foi aí que começaram a realizar manifestações, 

no dia 8 de março de 1857, as operárias têxteis de Nova York entraram em greve 

ocupando a fábrica onde trabalhavam, para então reivindicarem a redução da carga 

horária, de 16,  para 10 horas por dia, sendo que as operárias  trabalhavam igual aos 

homens e recebiam menos de um terço do salário. 
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As operárias foram trancadas na fábrica e a greve terminou em uma grande e 

inesperada tragédia, os patrões não cederam e mandaram atear fogo ao prédio 

matando em torno de 130 mulheres.  

No ano de 1910, em uma Conferência Internacional de Mulheres, realizada na 

Dinamarca, foi decidido em homenagem àquelas mulheres, instituir a data de 8 de 

março, como o dia Internacional da Mulher. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas (ONU), os 12 direitos das mulheres são:  

· Direito à vida; 

· Direito à liberdade e a segurança pessoal; 

· Direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação; 

· Direito à liberdade de pensamento; 

· Direito à informação e a educação; 

· Direito à privacidade; 

· Direito à saúde e a proteção desta; 

· Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família; 

· Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los; 

· Direito aos benefícios do progresso científico; 

· Direito à liberdade de reunião e participação política e 

· Direito a não ser submetida a tortura e maltrato. 

Se na sociedade atual, existem vários direitos defendendo as mulheres, é 

porque muitas delas sofreram para conseguir, batalharam com muita garra, 

conquistaram muitas vitórias que, têm igualando cada vez mais os direitos e 

liberdades das mulheres e dos homens. 

Muitas pessoas, relacionam o termo feminista com mulheres exageradamente 

radicais que querem tirar os direitos dos homens. Na realidade, a maioria das pessoas 

não conhece a história do feminismo e sua importância nos movimentos até chegar 

aos dias atuais. 
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3.1.1.1 O feminismo no Brasil e o movimento de mulheres 

 

No século XVIII, as mulheres lutaram pelo seu direito à cidadania no Brasil, mas 

somente no século seguinte, as lutas e manifestações cederam lugar aos movimentos 

feministas. De acordo com a autora Céli Regina Pinto destaca que: 

 
[...] o feminismo no Brasil não foi uma importação que pairou acima das 
contradições e lutas que constituem as terras brasileiras, foi um movimento 
que desde suas primeiras manifestações encontrou um campo de luta 
particular [...]. (PINTO, 2003, p. 10). 

 
Vale mencionar que a famosa representante pioneira feminista no Brasil foi 

Berta Lutz, conforme a autora PINTO, a pioneira ‘‘exerceu inegável liderança durante 

a década de 1920 e se manteve ligada às causas da mulher até sua morte em 

avançada idade, na década de 1970’’ (PINTO, 2003, p. 13). Apenas no dia 24 de 

fevereiro de 1932 que o direito ao voto foi literalmente conquistado, em virtude da 

Revolução de 1930.7 

Durante os anos de 1940 a 1970, o movimento enfrentou grandes mudanças e 

divergências. As mulheres não desistiram de atuar na sociedade, enfrentando 

diversos parâmetros, preconceitos de diversas conjunturas e lutando por direitos 

como: a luta que ocorreu no ano de 1950 contra a elevação do custo de vida. De 

acordo com o tema para Pinto: 

 
As mulheres começam a falar a partir de sua própria condição de mulher, 
condição esta que é constituída a partir do reconhecimento da opressão, do 
reconhecimento da história pessoal e coletiva de interesses e lutas próprias. 
(PINTO, 2004, p. 15). 
 

Com a implantação da famosa ditadura depois do golpe militar de 1964, o 

movimento feminista foi rigorosamente proibido de se manifestar, os militares se 

utilizavam do poder coercitivo, ou ameaça para destruir o oponente. Nos anos de 

1970, há uma continuidade velada do movimento resistindo ao sufocante regime 

vigente da época. 

Em 1975, a ditadura ainda estava em seu auge, foi nesse momento que, a ONU 

(Organização das Nações Unidas) declara o Ano Internacional das Mulheres, podendo 

assim contribuir e possibilitar o fortalecimento dos movimentos feministas. 

                                                      

7 Foi um movimento armado, liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, 
insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais e que resultou em um golpe de Estado. 
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A grande luta que as mulheres teve ao enfrentar tudo e todos na sociedade, foi 

a busca de direitos mais justos e igualitários dentro de uma sociedade totalmente 

conservadora e desigual, com forte distinção entre gênero. Vale destacar que as 

mulheres eram vistas e totalmente julgadas como participantes da classe burguesa, 

taxadas como desorientadas e desajustada. 

Ainda, durante a ditadura, o Brasil sofria forte repressão, sem sequer ter a 

liberdade de expressão, não se podia reivindicar muita coisa na sociedade, inclusive 

quando se tratava do feminismo, as mulheres que queriam dar continuidade ao 

movimento sempre se encontravam às escondidas, se algum militar descobrisse, elas 

eram massacradas até a morte.  

Novo momento no período pós ditadura, foi o famoso período de 

redemocratização que deu nova ênfase (forma) às lutas sociais, teve um despertar 

democrático, dessa forma possibilitando à sociedade exigir seus direitos. 

Os movimentos de mulheres ressurgiram no Brasil, em 1970. Eles são 

relacionados com questões da vida concreta das mulheres, de ordem socioeconômica 

e reivindicam questões de ordem sociocultural, pode-se dizer que a história do 

movimento de mulheres não é linear, os primeiros e importantes caminhos dados por 

elas foram em busca da emancipação enquanto cidadãs: a luta pelo voto, por 

igualdade na educação, por igualdade civil.’’ (SOUZA-LOBO, 1991, p. 209). 

Outra visão para Souza-Lobo, 

 
No Brasil, cada vez que falamos nos movimentos de mulheres somos 
dirigidas a abrir parênteses e explicar subcategorias: o movimento popular de 
mulheres, as feministas, os movimentos por creches, os clubes de mães. 
Apesar de incômodo, o procedimento é necessário. (EVERS, 1984, p. 16). 
Na medida em que ‘‘os novos movimentos sociais estão inseridos no contexto 
social e político dominante de seus respectivos países’’, os movimentos de 
mulheres emergem nos espaços e franjas do tecido social brasileiro, como a 
heterogeneidade de um patchwork que combina desenhos e cores variados.  

 
De acordo com a Autora Elizabete Souza-Lobo (1991, p. 242) só é considerado 

chamar de movimento de mulheres quando ‘‘aqueles que remetiam a questões 

definitivamente femininas ou que eram exclusivamente de mulheres’’. 

Os movimentos de mulheres cresceram nas periferias das cidades e nos 

bairros onde elas viviam, Sader (1995, p. 197), destaca que: 

 
A fragmentação de movimentos sociais aparece em primeiro lugar vinculada 
à diversidade das próprias condições em que emergem. A heterogeneidade 
constitutiva da estrutura social induziria a reprodução das diversidades no 
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plano das manifestações sociais. Nesse aspecto a diversidade em si mesma 
não constitui uma novidade. O que talvez seja um elemento significativo, que 
diferencia os movimentos sociais da década de 1970, é que eles não apenas 
emergiam fragmentados, mas ainda se reproduziam enquanto formas 
singulares de expressão. Ou seja, embora tenham inclusive desenvolvido 
mecanismos de coordenação, articulação, unidade, eles se mantiveram como 
formas autônomas de expressão de diferentes coletividades, não redutíveis 
a alguma forma ‘‘superior’’ e ‘‘sintetizadora’’. 

 
Nos anos de 1971 e 1972, as mulheres que faziam parte do clube de mães, 

dispensaram os trabalhamos das primeiras-damas e resolveram realizar os 

trabalhamos elas mesmas, esse resultado teve o papel significativo da igreja.  

O cotidiano das mulheres era sufocante e árduo perante a sociedade, foi muito 

significativo o surgimento do clube de mães, o mesmo tinha por objetivo a participação 

de cada uma das mulheres e a liberdade de se expressar. Assim elas tinham facilidade 

de ampliar suas vivências e compartilhar com todas, sem medo de sofrer alguma 

repressão.  

As reuniões eram divididas em dois momentos, o primeiro era trabalhado com 

atividades manuais, assim poderiam conversar e trocar experiências, e o segundo 

momento era trabalhado com diversos temas, referentes à saúde, educação, entre 

outros fundamentais. A partir desse momento, as mulheres começaram a 

compreender que sofriam diversas injustiças na sociedade, desta maneira os: 

 
[...] problemas que antes eram pensados como naturais e privados – a rotina 
doméstica, repetida e sem sentido; a obrigatoriedade de ficar em casa para 
cuidar dos filhos; a dependência diante do marido – passam a ser encarados 
como problemas sociais, que são compartidos com tantas outras e que 
podem ser alterados por novas práticas sociais (SADER, 1995, p. 2017). 
 

Para lutar contra a desigualdade de gênero, contra a exploração e opressão 

das mulheres, os movimentos de mulheres passam a ser usados criticamente, 

constroem e transformam continuadamente seu próprio movimento, contribuem com 

novas reflexões e novas experiências a partir das quais novas pautas de lutas são 

instituídas, enriquecendo o próprio feminismo.  

De acordo com o conceito sobre os movimentos de mulheres, Souza-Lobo 

(1991, p. 180) diz que: 

 
O significado dos movimentos de mulheres, da participação das mulheres no 
conjunto dos movimentos sociais (BLAY, 1984) e das correntes feministas 
surgidas no final da década de 1970 no Brasil é indicador de que novas 
formas de relações sociais, novas formas de pensar a política e de definir 
espaços de participação estavam em jogo.  
 



45 
Aos poucos, os movimentos de mulheres foram se fortalecendo nos estados, 

avançando nas lutas específicas e gerais, na organização da base, na formação de 

lideranças e na compreensão do momento histórico.  

No ano de 1980, os partidos políticos começaram a incorporar os interesses 

feministas em seus programas de campanha, com direito a departamentos femininos, 

o que possibilitou o engajamento das mulheres nas legendas partidárias, dessa forma 

o Feminismo foi adentrando na esfera política e conquistando, aos poucos, seu 

espaço em órgãos públicos importantes. 

No ano de 1980, o período de redemocratização impulsionou o surgimento de 

novos grupos feministas, alguns anos depois, em torno de 1985, foram criadas as 

primeiras delegacias para as mulheres, com o objetivo de sinalizar que a violência 

contra a mulher não era algo natural, portanto, era necessário e importante denunciá-

la.  

Alguns exemplos do contexto foram a implantação do Conselho Estadual de 

Condição Feminina pelo PMDB, marcando o terceiro momento do movimento 

feminista brasileiro e, no ano de 1985 se destaca a instituição do Congresso Nacional 

dos Direitos da Mulher (CNDM), criado pelo governo federal; para que isso viesse à 

tona, o resultado foi uma mobilização que iniciou com a Campanha das “Diretas Já”. 

Já na década de 1990, as lutas começam a ser compreendidas pela sociedade, 

que passa a não tolerar mais preconceitos raciais e de gênero. Segundo Céli Pinto 

(1992, p. 132), 

 
[...] para lutas contra uma condição: não é a luta por políticas públicas, por 
revisões de códigos de direitos ou mesmo por creches, delegacias, etc. Que 
constituem o movimento, mas a luta contra uma condição dada 
historicamente pela desigualdade nas relações de gênero, que se expressam 
ao nível público e ao nível privado, ao nível da razão e do afeto, do trabalho 
e do prazer, da obrigação e do desejo.  
 

Com o decorrer dos anos, surgiram novas conquistas, como a instituição da 

Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, vinculada à justiça em 2002, a Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres, e 2003, tento como função a articulação de 

políticas públicas para mulheres que atendam aos interesses e/ou necessidades das 

mulheres brasileiras. 
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4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL  

 

Após tecer considerações referentes à mulher, pretende-se neste terceiro e 

último capítulo, contextualizar o município de Caçador, a caracterização dos Lócus da 

intervenção de Serviço Social sendo que o mesmo se desenvolveu no Centro Social 

Marista e no Centro de Referência de Assistência Social/CRAS Norte. Também será 

apontado o perfil das mulheres dos grupos nestes dois locais e, por fim, a descrição e 

análise do estágio.  

Para fazer uma análise do processo de intervenção de Serviço Social, é 

necessário ter domínio e total clareza sobre a profissão. Como já foi apontado, a 

mesma foi uma das principais profissões da área social e a Lei nº 8.662 de 

Regulamentação Profissional, foi assinada no dia 7 de junho de 1993. 

A Profissão de Serviço Social está inserida na divisão social e técnica do 

trabalho tendo caráter sociopolítico, crítico e interventivo e, como objeto de 

intervenção, as mais diversas expressões da ‘‘questão social’’. A profissão de Serviço 

Social passou por diversas transformações tanto positivas quanto negativas, hoje o 

profissional Assistente Social possui um papel importantíssimo na luta pela garantia 

dos direitos sociais, além de ter um vasto campo profissional de atuação no mercado 

de trabalho. 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR  

 

Nos anos de 1800, a região do Alto Vale do Rio do Peixe era uma enorme 

floresta de mata fechada, os índios foram os que chegaram primeiro nesta enorme 

mata e no início do século XIX chegaram os demais habitantes para se apossarem 

das terras8. 

O município de Caçador e região foi palco da maior luta por conflitos de terra 

da América Latina, entre os anos de 1912 a 1916, a denominada: Guerra do 

Contestado, entre os Estados de Santa Catarina e Paraná. O Governo Federal 

concedeu o direito à Companhia norte-americana Brazil Railway, responsável pela 

                                                      

8 Os habitantes eram os mais conhecidos como caboclos oriundos da miscigenação de portugueses e 
espanhóis com os nativos Kaigang e Xokleng. 
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construção da ferrovia de São Paulo ao Rio Grande do Sul, de explorar a matéria-

prima na extensão de quinze quilômetros de cada lado da ferrovia. 

Os moradores desta região foram expulsos de suas terras. Por essa situação, 

acabou acontecendo uma grande revolta, destruindo o que havia se organizado na 

região. Determinados incendiários, numerosos núcleos de povoamento, em cinco 

anos de guerra, 9 mil casas foram queimadas e cerca de 20 mil pessoas morreram. 

Com a abertura da estrada de Rodagem de Caçador-Curitibanos, em 1933, deu 

grande impulso à região, com a chegada de imigrantes, a instalação de serrarias, em 

meio às inúmeras matas de Pinheiros, passam a explorar a madeira nativa encontrada 

em abundância na região. 

A História de uma sociedade se constrói a partir dos marcos referenciais do seu 

processo de evolução. O período de 1928 a 1934 assinala momentos de grandes 

realizações, tais 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 criação 

da Paróquia de São Francisco de Assis, integrante da Diocese de Lages; a criação da 

Comarca Judiciária de Caçador. 

A população teve um crescimento expressivo, o impulso de indústrias 

madeireiras, a expansão comercial, a projeção econômica e social da região tornou-

se justificativas para a emancipação, que aconteceu no dia 25 de março de 1934, 

através do Decreto nº 5083. 

No dia 22 de fevereiro de 1934, foi criado o município de Caçador-SC, através 

do decreto estadual n° 508, que diz o seguinte: fica criado o município de Caçador e 

o território constituído dos distritos de: Santelmo, Taquara Verde e parte de São João 

dos Pobres, desmembrados de Porto União; Rio Caçador, de Curitibanos; Rio das 

Antas, de Campos Novos e São Bento, de Cruzeiro. 

Com a emancipação, Caçador começa a criar condições que implica na 

chegada de mais colonos e indústrias, as instituições como: comarca, cartório, 

delegacia, prefeitura e bancos, sendo que não se pode esquecer de mencionar sobre 

a criação da Escola Estadual Paulo Schieffler em 29 de maio de 1934. 
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Na década de 1940, o setor madeireiro torna-se a marca de Caçador, que fica 

conhecido como o maior produtor de pinho da América do Sul, e a Capital Brasileira 

da Madeira, dessa forma é válido ressaltar sobre os demais acontecimentos a partir 

da década de 1940: 

Em 1941: a Criação da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Caçador, 

no ano de 1944, a construção da nova Estação Ferroviária em Alvenaria, em 1947, 

inauguraram o primeiro cinema em Caçador, em 1948, a inauguração da Rádio 

Caçanjurê, em 1953, criaram o distrito de Macieira; Em dezembro de 1957 

inauguração do Hospital de Caridade e Maternidade Jonas Ramos, no ano de 1964, 

foram inauguradas as novas instalações do Colégio Marista Aurora, em 1968, 

Caçador passa a ser a sede diocesana e seu primeiro bispo foi Octacílio Dotti, (D. 

Orlando Dotti), em 1967 foi inaugurada a Praça Nossa Senhora Aparecida e em 6 de 

setembro de 1968 é inaugurado, pelo prefeito Jucy Varella, o prédio próprio da 

Prefeitura. 

Na década de 1970 foi criada Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do 

Peixe (FEARPE), passando a se chamar Universidade do Contestado e agora, 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), um marco para a educação 

superior em Caçador. Em 1976, inicia a construção do hospital Maicé. 

No ano de 1983, ocorre o maior dos desastres naturais no Município de 

Caçador, a enchente afeta diversas famílias e deixa a cidade isolada por algum tempo. 

Diante das diversas situações, muitas famílias foram instaladas em caráter de 

urgência na chamada Vila Santa Terezinha, Bairro Martello. Quem passou pela 

situação, têm muitos relatos significativos, diante de todo o desastre que a cidade 

passou, acabaram aumentando as vulnerabilidades socioeconômicas. 

O município de Caçador tem como base econômica o extrativismo, um aporte 

industrial e agrícola, só no ano de 2000 que começam, com modificações na economia 

caçadorense, diversas empresas começam a sua recuperação da enorme quebra que 

a enchente causou. 

Na Rede Socioassistencial9, o município de Caçador conta com os programas 

desenvolvidos em nível de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, de 

                                                      

9 A Rede Socioassistencial é uma política social constituída por um conjunto de serviços, programas, 
projetos e benefícios que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e são prestados 
diretamente ao cidadão ou por meio de convênios com organizações sem fins lucrativos. 
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Média e Alta Complexidade, todos em consonância com a Política Nacional de 

Assistência Social. 

O Município de Caçador conta com o suporte de Conselhos responsáveis pela 

fiscalização das políticas públicas e controle social, tais como: Conselho Municipal de 

Assistência Social; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar; Conselho Municipal de Habitação 

Popular, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Saúde e Conselho da 

Mulher, tudo isso só aconteceu por que teve todo o processo histórico envolvido, não 

muito feliz, porém necessário. 

 

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS LÓCUS DA INTERVENÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL  

 

O processo de intervenção de estágio curricular obrigatório de Serviço Social 

foi realizado com grupos de mulheres de diferentes instituições tais como: o Centro 

Social Marista e o Centro de Referência de Assistência Social/CRAS NORTE, do 

Município de Caçador/SC, ressalta-se que ambas as instituições trabalham com o 

mesmo público-alvo e com o mesmo Serviço10. 

 

4.2.1 CENTRO SOCIAL MARISTA DE CAÇADOR (CESMAR) 

 

Para contextualizar o Centro Social Marista de Caçador/SC, precisa-se, 

primeiramente, entender quem foi o fundador. O principal representante foi Marcelino 

José Bento Champagnat que dedicou praticamente toda sua vida a missão de tornar 

Jesus conhecido e amado por todos, principalmente pelos jovens em situação de 

vulnerabilidade social.  

Baseado na missão de formar cidadãos éticos, justos e solidários para a 

transformação da sociedade, e fundamentados em valores, que nascem diretamente 

do legado de Marcelino Champagnat, o Grupo Marista atua em diversas áreas como: 

educação, saúde, comunicação e solidariedade, frentes de atuação que se constituem 

em campos de aplicação e multiplicação da Missão. 

                                                      

10 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
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A organização tem como objetivo contribuir do jeito Marista para educar 

crianças, adolescentes e jovens, sobretudo, aqueles que estão em situação de 

vulnerabilidade social.  

A Missão do CESMAR é formar cidadãos éticos, justos e solidários para a 

transformação da sociedade, por meio de processos educacionais fundamentados 

nos valores do Evangelho, do jeito Marista. 

Como Visão, pretende até 2022 ser reconhecido na Igreja e na sociedade pela 

excelência nas suas áreas de atuação, fidelidade ao carisma Marista, vitalidade, 

viabilidade, e impacto de sua missão junto a crianças e jovens. 

Os Valores são baseados em sete princípios: 

Amor ao Trabalho: Realiza-se o trabalho com disposição, excelência, 

perseverança, generosidade e espírito cooperativo, desenvolvendo os talentos a 

serviço do bem comum. 

Espiritualidade: Vive-se a espiritualidade mariana e apostólica, encarnada, 

relacional e afetiva, fundamentada em Jesus Cristo e no seu Evangelho, legada por 

São Marcelino Champagnat. 

Presença: São presença significativa e acolhedora junto às pessoas com 

disponibilidade, transparência, confiança, justiça, vivendo relações que testemunhem 

o cuidado e o respeito. 

Interculturalidade: Busca-se a unidade na diversidade, por meio do respeito, do 

diálogo, da acolhida e da sinergia resultantes das relações entre as diferentes 

identidades e culturas, seus agentes e suas respectivas expressões e contextos. 

Simplicidade: Vive-se a simplicidade nas ações, relacionamentos e processos, 

com autenticidade e humildade, disponibilizando as potencialidades em favor da 

missão, em um esforço contínuo de reconhecimento e superação de nossas 

limitações. 

Espírito de Família: Afirmamos nosso espírito de família compreendendo-nos 

como diferentes e complementares ao vivenciar o acolhimento, o amor, o diálogo e a 

esperança, na ação constante para construir comunidades como espaços de vida. 

Solidariedade: Somos comprometidos e perseverantes na busca do bem 

comum, na promoção e defesa dos direitos, preferencialmente com os pobres e 

excluídos que vivem em situação de fronteira, criando laços de responsabilidade 
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recíproca e equânime na construção da paz, da justiça socioambiental, como sinal de 

esperança no mundo. 

O Centro Social Marista de Caçador integra a Rede Marista de Solidariedade 

que atua diretamente na promoção e na defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, sendo assim, é formada por 25 unidades educacionais e sociais Maristas 

e pelo Centro Marista de Defesa da Infância, a Rede abrange ainda os programas de 

bolsas de estudo para a Educação Básica e Superior, e diversas outras iniciativas 

voltadas ao desenvolvimento e transformação local. 

As Unidades Maristas estão presentes em cinco estados, como por exemplo: 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, a Rede 

atende mais de 16 mil crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 

social, de forma direta e continuada, ofertando os serviços de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Apoio Socioeducativo, Qualificação Profissional 

fora os projetos  de  promoção  da  cidadania  e  geração  de  renda, voltados para as 

famílias dos educandos11. 

O CESMAR está dentro da territorialidade do Bairro Martello. Localizado no 

Loteamento Vila Santa Terezinha, região onde está concentrada a maioria das 

famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. 

Este Loteamento originou-se de uma emergência que ocorreu durante a grande 

enchente que atingiu a cidade no ano de 1983. Sua população residia originariamente 

em terrenos às margens dos rios e tiveram suas casas totalmente destruídas pela 

correnteza, muitas famílias não tinham para onde ir e de momento acabaram ficando 

desabrigadas. 

Foi necessário então, ao poder público municipal construir, às pressas, 

moradias econômicas para abrigar as famílias, sem possibilidade de tempo para 

projetos planejados com toda a infraestrutura necessária. Esta situação deu origem a 

um grande índice de pobreza centralizando em um só local: no bairro Martello. Assim, 

com estas famílias mais carentes e em maior situação de vulnerabilidade e risco, 

ampliou-se ainda mais a situação de exclusão social. 

Estes dados nos remetem ao conceito de Santos (1998, p.115), que afirma que:  

 
Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. A pobreza gerada 
pelo mercado econômico, segmentador do mercado de trabalho e das 

                                                      

11 Educandos: são as crianças, adolescentes e jovens que estão matriculados no Cesmar. 
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classes sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modelo territorial. Este 
afinal determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar 
neste ou naquele lugar. 
 

D’Andrea (2013, p.45-46) focaliza seu conceito em periferia como: 

 
De fato, a preponderância sobre a utilização do termo periferia começou a 
mudar de mãos quando uma série de artistas e produtores culturais oriundos 
dos bairros populares começou a pautar publicamente como esse fenômeno 
geográfico/social e subjetivo deveria ser narrado e abordado. Eram 
escritores, cineastas, artistas plásticos, músicos, cantores e compositores. 
Todos estes artistas foram rompendo o cerco da invisibilidade e colocando 
seus produtos culturais na cena artística paulistana e brasileira, propiciando 
assim uma maior circulação de suas ideias e de seu ponto de vista sobre o 
mundo. O cerne da preponderância do discurso deste movimento cultural foi, 
sem dúvida, o fato de falarem da periferia sendo moradores da periferia. O 
falar “de dentro” foi utilizado como recurso para relativizar outros postos de 
observação. 
 

O loteamento onde está localizada a Unidade Marista, tem um contexto com 

diversas expressões da questão social, tais como: desemprego, trabalho informal, 

trabalho infantil, pessoas sem alfabetização e letramento, condições inadequadas de 

habitação e saneamento básico, violência contra a mulher e a criança, envolvimento 

com o narcotráfico, prostituição de adolescentes, abuso infantil e negligência das 

políticas públicas.  

A mantenedora do Centro Social Marista de Caçador é a Associação Brasileira 

de Educação e Cultura (ABEC) que conforme a Lei nº 2.151, de 20 de dezembro de 

2004, passam a vigorar com a seguinte redação: "Artigo. 1º Fica declarada de 

Utilidade Pública a Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC - associação 

civil de direito privado, de caráter assistencial, educacional, cultural, religioso e 

filantrópico, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 60.982.352/0001-11, 

mantenedora do Centro Social Marista Caçador, inscrita no CNPJ sob o nº 

60.982.352/0046-13, com sede na Avenida Albino Phelippe Potrich, nº 1.880, Bairro 

Martello, em Caçador – SC. 

A instituição Marista de Caçador trabalha com projetos tanto com crianças, 

adolescentes e jovens, quanto para o público das famílias (mulheres), a Unidade conta 

com os seguintes projetos sendo eles: Projeto Terráqueo que atende crianças de 05 

a 07 anos com objetivo de auxiliar na alfabetização e no letramento e O Projeto 

Matraca que trabalha com educandos com idade a partir de 12 anos, com o objetivo 

de oportunizar a aptidão e a aprendizagem nas ferramentas da fotografia. 
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O Projeto Sinais atende crianças com idade a partir de 08 anos, com o objetivo 

de proporcionar contato com suas próprias histórias de vida. O Projeto Alquimistas 

trabalha com crianças com idade a partir de 08 até os 17, com o objetivo de serem 

criadores de diversos objetos. A unidade é composta por uma biblioteca mais 

conhecida como Biblio-Livre com o objetivo de empréstimos de livros para educandos, 

para suas famílias e para a comunidade, sendo que a BIblio-Livre sempre esteve com 

parcerias aos projetos que o CESMAR oferece. 

Por fim, o Projeto Cidadania, composto pelo grupo de mulheres, mães das 

crianças matriculadas nos projetos e mulheres da comunidade em geral, tendo por 

objetivo, despertar nos familiares dos educandos moradores do bairro Martello, o olhar 

para as potencialidades e possíveis fragilidades que este território oferece. Constitui-

se numa proposta de reflexão contínua e de vivências por meio do resgate histórico, 

com trocas de saberes e fortalecimento dos vínculos e da cidadania. 

Todo este trabalho é realizado por uma equipe multiprofissional composta por 

um diretor chamado Dione Gomes, Coordenador Pedagógico; representante da 

Pastoral, assistente pastoral, Assistente Social, psicóloga, três pessoas no cargo 

administrativo, seis educadores, uma auxiliar de biblioteca, equipe de apoio composta 

por cinco pessoas, a equipe de limpeza é composta por três pessoas, um pequeno 

aprendiz e três estagiários, inclusive uma de Serviço Social. 

A população do Bairro Martello não possui nenhum espaço comunitário 

destinado à prática de esportes, apenas os ginásios das escolas que são 

disponibilizados somente para os alunos. 

Sendo assim, o Centro Social Marista de Caçador conseguiu construir o mais 

esperado parquinho para a comunidade do Martello, dessa maneira as famílias têm 

um espaço para lazer com seus filhos, tanto que oportuniza as vivências entre pais e 

filhos. 

O bairro Martello/Vila Santa Terezinha tem difícil acesso aos equipamentos de 

serviços e a políticas sociais, o que torna a população resignada às ações 

emergenciais de caráter assistencial, reforçando o desconhecimento ou a não 

apropriação de seus direitos fundamentais. 
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4.2.2 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NORTE DE 

CAÇADOR/SC 

 

O CRAS Norte é uma unidade dentro da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social. A Política Nacional de Assistência 

Social foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social no ano de 2004 e 

representa todo o cumprimento das deliberações da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, realizada no ano de 2003 em Brasília/DF. 

Ela define o novo modelo, de gestão e apresenta as diretrizes para a efetivação 

da assistência social como um direito da nossa cidadania e um dever do Estado. 

A política Nacional de Assistência Social é uma política que, junto com as 

políticas setoriais, conceitua as desigualdades sócio/territoriais, visando seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos direitos sociais. O público-alvo da Política são 

os cidadãos que se encontram em diversas situações de riscos, e o mais importante 

é que não é preciso a contribuição prévia para a provisão dessa proteção.   

Para esclarecer elenca-se os principais princípios democráticos que regem a 

Política Nacional de Assistência Social, em consonância com o disposto na Lei 

Orgânica da Assistência Social, capítulo II, seção I, artigo 4º, são eles:  

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências 

de rentabilidade econômica;  

II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, 

vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;  

IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais e a 

V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 

para sua concessão. 

É significativo compreender que a organização da Assistência Social tem 

algumas diretrizes importantes, que são baseadas pela Constituição Federal de 1988 

e na LOAS: 
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I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e 

de assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de 

governo, respeitando-se as diferenças e as características sócio territoriais locais; 

II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de 

Assistência Social em cada esfera de governo e a 

IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos. 

É oportuno enfatizar que o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS é um 

sistema unificado, hierarquizado, entretanto particularizado de assistência social, o 

mesmo é organizado em diversos níveis de complexidade de atendimento por 

intermédios de programas, projetos, serviços e benefícios. 

De acordo com a Sposati (2006, p. 11) o SUAS: 

 
É de instaurar em todo o território brasileiro um mesmo regime geral de 
gestão e alcance da política brasileira de assistência social com a perspectiva 
de responder à universalidade de um direito de cidadania. 

 
É relevante destacar que o SUAS conceitua dois tipos de proteção social: a 

primeira como básica e a segunda como especial, a seguir discorre-se sobre o 

primeiro serviço que é o da proteção básica, como por exemplo: Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é quem atua com os 

serviços que foram mencionados acima. É uma Unidade pública governamental 

descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e 

oferta de serviços emergenciais e/ou continuados às famílias e aos indivíduos que se 

deparam em situação de vulnerabilidade social. 

O segundo serviço é o da Proteção Social Especial (PSE), este serviço focaliza 

nas famílias e nos indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos 

tenham passado por violações ou sidos ameaçados. Para compor as ações do 
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serviço, é indispensável que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de 

direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; 

abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar 

devido à aplicação de medidas. 

A Proteção Social Básica tem um caráter preventivo e a PSE atua com natureza 

totalmente protetiva. As ações/atividades da Proteção Especial são diferenciadas 

conforme os níveis de complexidade (média ou alta) e de acordo com a situação 

vivenciada pelo indivíduo ou pela família. 

Como anteriormente já foi descrito, dentro do Serviço da Proteção Social 

Especial existem dois níveis de complexidades. Sendo que disponibiliza atendimento 

especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade com 

direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar, a convivência familiar está 

mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo gravemente 

ameaçados. 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI); b) Serviço Especializado em Abordagem Social; c) Serviço de Proteção 

Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); d) Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias e o 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

A segunda complexidade é a alta, o serviço oferta atendimento às famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de 

direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de 

origem. Para ter clareza do que está sendo descrito, é necessário apresentar alguns 

dos serviços da alta complexidade, tais como: Serviço de Acolhimento Institucional, 

nas seguintes modalidades: abrigo institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem, 

Residência Inclusiva, Serviço de Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora e o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências. 

O local onde são realizados os devidos serviços é o Centro de Referência 

Especializada em Assistência Social (CREAS) que é uma unidade pública estatal que 

oferta serviços da proteção especial, especializados e continuados, gratuitamente à 

famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. 



57 
Sendo que além da oferta de atenção especializada, o CREAS tem o papel de 

coordenar e fortalecer a articulação dos serviços com a rede de assistência social e 

as demais políticas públicas. 

A Política de Assistência Social não está pronta, ela está em construção e 

sendo qualificada pela ação ético-política, teórico-metodológica e técnica-operativa 

dos seus agentes. 

O CRAS Norte está localizado na Rua Bernardo Primo Nora, n°0, no 

Loteamento Nossa Senhora Salete e associado às novas casas do PAC II. O mesmo 

abrange sete territórios, que são eles: Gioppo, Santa Catarina, Bello, Nossa Senhora 

Salete, Rancho Fundo, Kurtz e São Cristóvão. 

De acordo com o Regimento Interno do CRAS, seu funcionamento segue as 

exigências do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), sendo 

quarenta horas semanais, cinco dias por semana e oito horas diárias, o expediente 

oficial do CRAS é de segunda a sexta-feira, das 08 às 12h e das 13 às 17h. 

Para execução eficiente destes serviços, o CRAS deverá contar com uma 

equipe de referência, sua composição é regulamentada pela Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS e depende do número de 

famílias referenciadas ao CRAS. São eles: 

I. Quatro técnicos de nível superior (dois assistentes sociais, um psicólogo, 

pedagogo ou outro profissional do SUAS, conforme Resolução CNAS nº 17/2011). 

II. Quatro técnicos de nível médio (orientador social e assistente 

administrativo). 

A equipe de referência dos CRAS pode ser ainda, complementada por 

estagiários. A regulação da inserção de estagiários no SUAS está prevista na NOB-

RH/SUAS, mas de modo preliminar recomenda-se que o estágio realizado no CRAS 

seja regulado por meio de convênio entre o órgão gestor da política de assistência 

social (municipal, do DF e/ou estadual) e instituições de ensino superior.  

Os estagiários devem, obrigatoriamente, contar com a supervisão de um 

técnico de nível superior da equipe de referência do CRAS. Destaca-se que os 

estagiários não podem, em hipótese alguma, substituir os profissionais que compõem 

a equipe de referência do CRAS, sejam de nível superior ou médio. 
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Vale ressaltar que o CRAS Norte tem como fatores identitários12 dois 

importantes eixos estruturantes do SUAS, sendo eles: a matricialidade sociofamiliar e 

a territorialização. 

· O primeiro eixo refere-se à centralidade da família como o núcleo social 

fundamental para a efetividade de todas as suas ações e os serviços da política 

de Assistência Social.  

· O segundo e último eixo refere-se à centralidade do próprio território como 

um fator determinante para a compreensão das situações de vulnerabilidade e 

risco social, bem como para o seu enfrentamento.  

Estes serviços, de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados 

diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe compatível. 

Quando desenvolvidos no território do CRAS, por outra unidade pública ou entidade 

de assistência social privada sem fins lucrativos, devem ser obrigatoriamente a ele 

referenciados. 

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

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

as funções exclusivas de oferta pública do trabalho social com famílias do Programa 

de Atenção Integral à Família (PAIF)13.  

O PAIF oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do 

trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como 

objetivos: 

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

qualidade de vida; 

· Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social, vivenciadas; 

· Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; 

                                                      
12 Relativo a identidade, é relacionado com o conjunto de características que define e caracteriza algo 
ou alguém, não podendo esquecer que diferencia esta pessoa ou coisa dos demais. 
13 O PAIF, reconhecendo a família como espaço privilegiado de proteção e desenvolvimento das 
pessoas, tem por objetivo o fortalecimento da convivência familiar e comunitária – uma das garanti as 
afiançadas pela PNAS (2004) e somente pode ser ofertado pelo poder público, por meio da equipe de 
referência do CRAS. 
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· Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e 

serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede 

de proteção social de assistência e 

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

de direitos.  

O trabalho social com famílias do PAIF é desenvolvido pela equipe de 

referência do CRAS e a gestão territorial pelo coordenador do CRAS, auxiliado pela 

equipe técnica, sendo, portanto, funções exclusivas do poder público e não de 

entidades privadas de assistência social. 

 
O SUAS reinterpreta esses ensaios, adota e insere essa última terminologia 
– sob a sigla do CRAS – no seu novo dicionário atribuindo-lhe, entretanto, 
novo significado para utilização nacional: na nova acepção, o CRAS é a base 
física de sustentação do sistema, responsável por uma de suas vertentes, a 
proteção social básica, cabendo-lhe exprimir localmente os valores universais 
da política: política de Estado, decentralizada e participativa (SUAS, 2008, 
p.76). 

 
O CRAS deve localizar-se em áreas/territórios que concentram maior número 

de famílias em situações de vulnerabilidade social, portanto a Norma Operacional 

Básica/SUAS (2005) reconhece que diagnosticar a incidência de situações de 

vulnerabilidade e risco social é uma tarefa complexa, em especial no que diz respeito 

à obtenção de informações sociais interurbanas municipais, bem como informações 

de difícil mensuração ou sobre as quais não se dispõe de estatísticas nacionais, tais 

como situações de violência, negligência e abandono. 

De acordo com as palavras do ministro Patrus Ananias na Revista CRAS, este 

equipamento é um lugar de (re) fazer histórias.  

 
As unidades do CRAS são espaços físicos localizados em regiões mais 
pobres das cidades, voltadas para atendimento socioassistencial, a equipe 
dos CRAS identifica as necessidades dos indivíduos e das famílias de cada 
localidade, acolhe e insere em atividades coletivas e/ou, se necessário, 
encaminha os integrantes do grupo familiar para outros atendimentos. Nessa 
condição, eles se configuram como instrumento estratégico dentro da rede 
de proteção e promoção social no Brasil. Não por acaso, são conhecidos 
também pelo nome Casas de Famílias. Isso porque se organizam a partir do 
foco de atendimento na família. Dessa forma, além de potencializar o alcance 
das ações e políticas sociais, promovem o apoio para manter e sustentar os 
vínculos familiares e comunitários, com todos os bons efeitos que tem a 
sociedade. (ANANIAS, 2007, p. 02). 
 

Todo CRAS deve dispor dos seguintes espaços: recepção; sala de 

atendimento; sala de uso coletivo; sala administrativa; copa e banheiros, uma atenção 
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especial deve ser dada à acessibilidade, os espaços físicos devem atender às normas 

de acessibilidade da ABNT14, em particular devem possuir: 

a) acesso principal adaptado com rampas, com rota acessível desde a calçada 

até a recepção do CRAS; b) rota acessível aos principais espaços do CRAS 

(recepção, sala de atendimentos, sala de uso coletivo e banheiros); c) banheiro 

adaptado para pessoas com deficiência; d) pessoas disponíveis e treinadas para o 

atendimento de pessoas com deficiência (com conhecimento em Libras, treinados em 

auxiliar pessoas em cadeiras de roda, com deficiência visual, entre outros).  

Toda instituição deve ter por foco a visão, missão e valores, sendo assim o 

CRAS Norte se referência por meio dos três elementos elencados acima, desta 

maneira conceituaremos:  

MISSÃO: contribuir efetivamente no trabalho social junto às famílias e 

indivíduos para que possam superar as situações de vulnerabilidade e riscos sociais.  

VISÃO: ser referência no estado de Santa Catarina, no trabalho social com 

famílias até 2020. 

VALORES: Compromisso, Participação, Comprometimento, Autonomia, Ética, 

Respeito, Diálogo, Educação, Acolhida, Paciência, Tolerância e Resiliência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

14 As normas de acessibilidade são reguladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
A norma que se refere à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos é a 
NBR 9050. Outro documento importante no que se refere à acessibilidade é o Decreto-Lei nº 5296 de 
02/12/2004, que regulamenta o atendimento às necessidades específicas de pessoas portadoras de 
deficiência no que concerne a projetos de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e 
informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham 
destinação pública ou coletiva. 
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4.3 CONCEPÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Na intervenção de estágio respaldou-se no conhecimento sobre o serviço social 

apreendido em sala de aula e já referenciado no capítulo primeiro deste trabalho. 

Atualmente, o Serviço Social é considerado uma profissão de caráter sociopolítico, 

crítico e interventivo, que se utiliza de instrumental científico multidisciplinar das 

Ciências Humanas e Sociais para análise e intervenção nas diversas expressões da 

“questão social”. 

Isto é, no conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre a 

socialização da produção e a apropriação privada dos frutos do trabalho. Assistentes 

sociais se inserem nas mais diversas áreas: saúde, previdência, educação, habitação, 

lazer, assistência social, justiça etc. Com papel de planejar, gerenciar, administrar, 

executar e assessorar políticas, programas e serviços sociais, atuam nas relações 

entre os seres humanos no cotidiano da vida social, por meio de uma ação global de 

cunho socioeducativo e de prestação de serviços. 

O exercício da profissão, conforme Iamamoto (2003, p.21): 

 
É uma ação de um sujeito profissional que tem competência para propor, 
negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo de 
trabalho, suas qualificações e funções profissionais. Requer, pois, ir além das 
rotinas institucionais e busca apreender o movimento da realidade para 
detectar tendências e possibilidades nela presentes passiveis de serem 
impulsionadas pelo profissional.  
 

O objeto de intervenção consiste nas expressões da “questão social”, que são 

o conjunto de problemas econômicos, sociais, políticos e culturais, advindos do 

conflito entre capital e trabalho, ocasionando as desigualdades sociais. 

A concepção de “questão social” está enraizada na contradição capital e 

trabalho, em outros termos, é uma categoria que tem sua especificidade definida no 

âmbito do modo capitalista de produção. 

Para Iamamoto (1999, p.27), 

 
Questão social apreendida como o conjunto das expressões das 
desigualdades sociais da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz em 
comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos mantém-se 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 

 
A concepção de questão social mais difundida no Serviço Social, Carvalho e 
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Iamamoto (1983, p.77): 

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

A profissão tem o seu Projeto Ético Político, o qual é um processo em contínuos 

desdobramentos e tem, em seu núcleo, o reconhecimento da liberdade e da justiça 

social como valores centrais, tendo como pressuposto a equidade e a democracia. 

Esse projeto ilumina o trabalho profissional para novas descobertas, para uma 

reflexão crítica, por constituir-se aparato mediador de fazer e do ser, o instrumental 

implicando na condução da prática, na direção da defesa de um projeto ético-político 

societário. 

A prática profissional do Serviço Social, que requer crítica, implica em três 

dimensões: 

Dimensão Teórico-Metodológica: exige do profissional uma qualificação que 

subsidiará o conhecimento da realidade, para isso é necessária uma fundamentação 

teórica e metodológica, que lhe permite enxergar a sociedade para além dos fatos 

aparentes, sempre desvendando esse “real” que se apresenta num primeiro instante 

como uma situação que merece ser escutada, analisada, planejada para após realizar 

a intervenção. 

Pensar nessa dimensão da prática profissional é pensar num ponto de partida 

para a apreensão da realidade a ser trabalhada, um ponto de partida onde o olhar 

possa estar munido de um embasamento teórico capaz de decifrar os diversos 

aspectos que se apresentam no cotidiano do ser social. Precisa-se conhecer para 

poder intervir e para isso, é necessário, segundo Iamamoto (2007, p. 80): 

 
Uma bagagem teórico-metodológica que lhe permita elaborar uma 
interpretação crítica do seu contexto de trabalho, um atento 
acompanhamento conjuntural, que propicie o seu espaço ocupacional, o 
estabelecimento de estratégias de ação viáveis, negociando propostas de 
trabalho com a população e entidades empregadoras. 

 
Dimensão Ético-Politica: A dimensão ética e política do Serviço Social define-

se por princípios e valores orientados e fundamentados no projeto profissional desta 

categoria, indicando assim o papel social da profissão. 
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Dentro dessa perspectiva, a dimensão ético-política apresenta-se como uma 

dimensão do agir profissional, pressupõe uma visão crítica e reflexiva do assistente 

social, frente à realidade social cotidiana, correspondente ao compromisso social 

dessa profissão com a sociedade, pois: 

 
[...] a reflexão ética é um dos instrumentos que permitem a compreensão dos 
limites e possibilidades de atuação profissional frente aos desafios colocados 
pela modernidade, na medida em que indaga sobre a realização objetiva dos 
valores que se assumem (BONETTI, 1998, p. 123). 
 

 

 

Dimensão Técnico-Operativa: Ao falar em dimensão técnico-operativa refere-

se aos meios de trabalho adotados pelos profissionais na sua prática, ou seja, a 

habilidade de colocar o conhecimento em ação. 

Considera a prática social com suas determinações sócio-históricas que se 

revelam e contaminam instituições (famílias, profissões, organizações, 

governamentais, movimentos) nas suas dimensões produtivas, investigativa e social 

política. Implica em uma direção ético-política definida, esta dimensão impulsiona 

ações profissionais em defesa definida, éticos universais e modos próprios de 

reconstruí-los e operá-los em espaços diversos de relações sociais. 

 

4.4 PROJETO DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

No CRAS, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 

trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do SUAS15, e é regulamentado pela 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais16, foi reordenado em 2013 por 

meio da Resolução CNAS17 nº 01/2013. 

O Serviço é ofertado de maneira complementar ao trabalho social com famílias, 

efetuado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) 

e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

O SCFV dispõe um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 

afirmação de direitos, sendo que os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir 

                                                      

15 Sistema Único de Assistência Social. 
16 Resolução CNAS nº 109/2009. 
17 Conselho Nacional de Assistência Social. 
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de faixas etárias. O trabalho no grupo deve ser realizado de forma coletiva. Falar sobre 

o SCFV, e não mencionar os objetivos principais é uma injustiça, devido a esta 

observação, conforme a PNAS os objetivos são: 

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

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

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

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

convivência familiar e comunitária;  

· Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a 

rede de proteção social de assistência social nos territórios; 

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

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

usufruto dos usuários aos demais direitos; 

· Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação 

cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

· Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades 

e 

· Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando 

trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e 

os vínculos familiares e comunitários. 

Para além do objetivo geral, é valido ressaltar quais são os objetivos 

específicos do SCFV, tendo em vista as especificidades de cada etapa do 

desenvolvimento dos sujeitos, neste parágrafo será referenciado apenas jovens e 

adultos18. Basicamente são objetivos do SCFV ofertado a jovens de 18 a 29 anos que 

consta na (Resolução CNAS nº13/2014): 

· Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no 

desenvolvimento dos jovens e no fortalecimento dos vínculos familiares e 

sociais;  

                                                      

18 Por ter sido o foco e o público alvo da atuação da estagiária durante o processo de estágio. 
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· Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e 

o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, 

de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária;  

· Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos 

jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos 

projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de 

autonomia e protagonismo social, detectar necessidades, motivações, 

habilidades e talentos; 

· Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como 

direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho 

e competências específicas básicas;  

· Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema 

educacional e no mundo do trabalho, assim como no sistema de saúde básica 

e complementar, quando for o caso e 

· Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos jovens, estimulando 

a participação na vida pública no território, ampliando seu espaço de atuação 

para além do território além de desenvolver competências para a compreensão 

crítica da realidade social e do mundo moderno.  

As especificidades do serviço para jovens de 18 a 29 anos (Resolução CNAS 

nº13/2014), objetiva fortalecer vínculos familiares e comunitários, assegurando 

espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, de modo 

a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária.  

Contribui para a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos 

jovens, bem como estimula o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos 

de vida; propicia sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e 

participação social; detecta necessidades, motivações, habilidades e talentos. 

Os Objetivos do SCFV ofertado a adultos de 30 a 59 anos (Resolução CNAS 

nº13/2014): 

· Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  



66 
· Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e 

o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros 

intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência familiar e 

comunitária; 

· Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem 

como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de 

vida, propiciar sua formação cidadã e detectar necessidades e motivações, 

habilidades e talentos;  

· Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, 

estimulando a participação na vida pública no território, além de desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

moderno;  

· Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como 

direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho 

e competências específicas básicas;  

· Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos adultos no sistema 

educacional, no mundo do trabalho e no sistema de saúde básica e 

complementar, quando for o caso e 

· Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social, ampliando seu espaço 

de atuação para além do território. 

As especificidades do serviço para adultos de 30 a 59 anos, o SCFV objetiva 

fortalecer vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações complementares, 

assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade solidariedade e encontros 

intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária.  

Contribui para a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem 

como estimula o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida; 

propicia sua formação cidadã e detecta necessidades e motivações, habilidades e 

talentos, propiciando vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, 

estimulando a participação na vida pública no território, além de desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno. 
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O SCFV é uma intervenção social planejada, que se materializa por meio dos 

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

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

Assim, os encontros dos grupos do SCFV visam criar situações de convivência para 

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

de vulnerabilidades e a construção de alternativas.  

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

e os problemas do outro como procedentes e legítimos;  

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

suas experiências - segurança, interesse, etc.;  

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

horizontais de igualdade, a realização compartilhada, a colaboração; 

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

sobre as motivações e interesses envolvidos no ato de escolher; 

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

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

assumir uma escolha;  

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

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

compartilhamento e engajamento nos processos resolutivos ou restaurativos; 

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

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

conduta, de atitude, de entendimento do outro;  

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

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

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

capacidade de adiar realizações individuais em prol do coletivo; 

· Aprendizado e ensino de forma igualitária: trata-se de construir, nas relações, 

lugares de autoridade para determinadas questões, desconstruindo a 

perspectiva de autoridade por hierarquias previamente definidas;  

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

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

situações que disparam sentimentos intensos e negativos e 
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· Reconhecimento e admiração da diferença: trata-se de exercitar situações 

protegidas em que as desigualdades e diversidades podem ser analisadas e 

problematizadas, permitindo que características, condições e escolhas sejam 

tomados em sua raiz de diferença e não a partir de um juízo de valor 

hegemônico. 

Os usuários atendidos no SCFV podem ser também acompanhados pelo PAIF, 

com outros integrantes do núcleo familiar, cabendo à equipe de referência do CRAS 

avaliar a necessidade da sua participação em outras atividades e/ou serviços 

socioassistenciais.  

O SCFV pode ser ofertado no Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS, desde que este tenha espaço compatível para tal, sem prejudicar a oferta do 

PAIF. 

As principais normativas vigentes para organização e oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos são:  

· Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 

Social - NOB-RH/SUAS. 

· Resolução CIT n° 7/2.009, que traz, no âmbito das ações do MDS, a 

implantação nacional do Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 

e Transferência de Renda no âmbito do SUAS. O Protocolo estabelece 

procedimentos necessários para garantir a oferta prioritária de serviços 

socioassistenciais para as famílias do Programa Bolsa Família, do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil e do Benefício de Prestação Continuada, 

especialmente aquelas que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade.  

· Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que apresenta o SCFV, elencando o 

seu público alvo, os objetivos gerais e específicos para cada faixa etária, as 

provisões necessárias para a sua oferta, bem como as aquisições que os 

usuários poderão conquistar por meio de sua participação, o impacto social 

esperado com o serviço, o período de funcionamento, entre outras 

informações.  
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· Resolução CIT nº 5, de 8 de junho de 2011, que padroniza prazo para a 

demonstração das implantações dos equipamentos públicos da assistência 

social e da prestação dos serviços socioassistenciais e dá outras providências.  

· Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011, que ratifica a equipe de 

referência definida pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS e Reconhece as 

categorias profissionais de nível superior para atender as especificidades dos 

serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS.  

· Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2.011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social.  

· Resolução CNAS nº 33, de 28 de novembro de 2011, que define a Promoção 

da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e 

estabelece seus requisitos. 

· Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011, que define a Habilitação 

e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisitos.  

· Resolução CNAS nº 35, de 29 de novembro de 2011, que recomenda a 

elaboração das adequações relativas à regulamentação das alíneas c e d do 

inciso I, do artigo 2º da LOAS.  

· Resoluções nº 1/2.013, da CIT e do CNAS, que tratam do reordenamento do 

SCFV e, entre outras proposições relacionadas ao cofinanciamento do serviço, 

apresentam a junção dos pisos destinados ao público do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do PROJOVEM e às crianças de 0 a 6 

anos e pessoas idosas, os quais já eram atendidos pelo SCFV. Além disso, 

elencam as onze situações consideradas prioritárias para a inclusão de 

usuários no serviço, com impacto para o seu cofinanciamento. 

· Portaria nº 134, de 28 de novembro de 2013, que dispõe sobre o 

cofinanciamento federal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - SCFV, por meio do Piso Básico Variável - PBV, e dá outras 

providências.  

· Resolução CNAS nº 9, de 15 de abril de 2014, que ratifica e reconhece as 

ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e 
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fundamental do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em consonância 

com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-

RH/SUAS.  

· Resolução CNAS nº 13, de 13 de maio de 2014, que inclui na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução nº 

109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social 

– CNAS, a faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos.  

· Portaria MDS nº 36/2.014, que dispõe acerca dos procedimentos a serem 

adotados no âmbito do Sistema Único da Assistência Social, decorrentes do 

monitoramento da execução financeira realizada pelo Fundo Nacional de 

Assistência Social, e dá outras providências.  

· Portaria MDS nº 88/2015, que altera a Portaria nº 36, de 25 de abril de 2014, 

que dispõe sobre a suspensão temporária do repasse de recursos do 

cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social para os 

Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências. 

· Resolução CNAS nº 11, de 23 de setembro de 2.015, que caracteriza os 

usuários, seus direitos e sua participação na Política Pública de Assistência 

Social e no Sistema Único de Assistência Social, e revoga a Resolução nº 24, 

de 16 de fevereiro de 2006.  

No CESMAR desenvolve-se a legislação e o serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos na rede marista de solidariedade, desta maneira descreve-

se as formas significativas da experiência da Rede Marista de Solidariedade (RMS), 

com a magnífica oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), o mesmo estrutura-se com base forte de articulação com o disciplinamento 

legal.19 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/93, e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.842/94, que por sua vez mobilizaram a 

sociedade civil e as instituições que atuavam direta ou indiretamente na estrutura da 

assistência social e da criança e do adolescente.  

                                                      

19 REDE MARISTA DE SOLIDARIEDADE: Relatório Social Grupo Marista 2015-2016, p. 125. 
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Foi a partir de 2015 que passou a desenvolver o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, referenciado ao Centro de Referência da Assistencial 

Social- CRAS, equipamento da Assistência Social. Em 2014, surgiu uma nova 

proposta curricular, a qual passou a se chamar “Conviver Marista”20. 

A proposta socioeducativa busca atuar na garantia do atendimento de crianças, 

jovens, adolescestes e as famílias, por meio de uma perspectiva de emancipação dos 

sujeitos e de transformação pessoal e comunitária. 

O conviver é elemento de suma importância no desenvolvimento da cidadania 

ativa e do protagonismo, que é entendido como movimento autônomo, a autonomia 

está fazendo contraponto ao conceito de heteronomia que é entendida como ação 

motivada por regras e consequências externas, ou como capacidade de agir de 

acordo com os princípios morais de sua autorregulação. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos traz como proposta de 

trabalho sua realização em grupos, com diferentes formas de atuação, de acordo com 

a faixa etária do público atendido.21 

 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos por sua vez, é um 
serviço voltado para o atendimento dos membros da família que estejam 
vivenciando situações de vulnerabilidade e que tenham vivenciado situações 
de violações de direito, os quais precisam ter os vínculos familiares e 
comunitários fortalecidos ou reconstruídos (BRASIL, 2016, p. 20). 
 

É necessário entender e compreender a melhor maneira de conviver de forma 

respeitosa, tranquila, valorizando as diferenças dos outros e aceitando suas escolhas 

e opiniões, de acordo com olhar crítico para o cotidiano referente ao Serviço, pode-se 

ressaltar que nas Unidades Sociais da RMS traz à tona um conjunto de diversas 

situações que indicam a necessidade de novas e importantes mudanças, tendo como 

objetivo, uma oferta melhor e mais significativa às demandas e aos anseios das 

crianças, adolescentes e as famílias.22 

 

 

 

                                                      

20 REDE MARISTA DE SOLIDARIEDADE, Conviver Marista p.21. 
21 WOREL, Aracely. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em territórios de 
vulnerabilidade social: uma análise com educandas e educandos do centro social marista – Caçador. 
Acesso em: 20 de dezembro de 2018, p. 3.  
22 Conviver Marista: um novo caminho para a educação em contextos não escolares/organização C766 
Rede Marista de Solidariedade. – Curitiba: Champagnat, 2016. p.140 
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4.5 PROJETO ACADÊMICO 

 

A prática de estágio desenvolvida junto aos grupos de mulheres teve como 

objetivos: 

CESMAR 

 
 GERAL 

    
Desencadear processo de intervenção teórico/crítico que responda as expectativas 

da classe proletária, (objeto da profissão). 

 

 
ESPECÍFICOS 

 
a) Acompanhamento sistemático dos profissionais do psicossocial, com foco no 

profissional de Serviço Social; 

b) Acolhida das famílias, das crianças e adolescentes; 

c) Caracterizar a realidade institucional; (tendo presente a estrutura e 

funcionamento da instituição e a sua relação com as políticas setoriais e por 

segmento); 

d) Elaboração de Plano de Trabalho junto ao grupo Cidadania composto pelos 

familiares dos Educandos; 

e) Caracterizar o espaço sócio-ocupacional do Assistente Social, localizando-o e 

descrevendo-o; 

f) Elencar referencial teórico que dê sustentação ao processo de intervenção de 

estágio; 

g) Construir pautas de intervenção coerente com as necessidades dos sujeitos 

sociais e 

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

processo de intervenção. 
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CRAS 

OBJETIVO GERAL 

 

Desencadear o processo de intervenção teórico/crítico que responda as expectativas 

da classe proletária, (objeto da profissão). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Acompanhar de modo sistemático a atuação dos técnicos do CRAS;  

b) Caracterizar a realidade institucional; (tendo presente a estrutura e 

funcionamento da instituição e a sua relação com as políticas setoriais e por 

segmento); 

c) Contextualizar o referencial teórico que dê sustentação ao processo de 

intervenção de estágio; 

d) Perceber as possibilidades e limites da intervenção profissional; 

e) Identificar as principais vulnerabilidades vivenciadas pelos usuários do CRAS, 

com foco nas mulheres; 

f) Acompanhamento sistemático dos profissionais do psicossocial, com foco no 

profissional de Serviço Social do CRAS; 

g) caracterizar a realidade institucional; (tendo presente a estrutura e 

funcionamento da instituição e a sua relação com as políticas setoriais e por 

segmento); 

h) Caracterizar o espaço sócio-ocupacional do Assistente Social, localizando-o e 

descrevendo-o e 

i) elencar referencial teórico que dê sustentação ao processo de intervenção de 

estágio. 

Para isso, utilizou-se os seguintes instrumentais técnico-operativos: 

Segundo Martinelli (1994, p. 137): 

 
A utilização dos instrumentais no cotidiano da prática profissional é um fator 
preponderante para o assistente social. Como todos os profissionais têm seus 
instrumentos de trabalho, e sendo o assistente social um trabalhador inserido 
na divisão social e técnica do trabalho, necessita de bases teóricas, 
metodológicas, técnicas e ético-políticas necessárias para o seu exercício 
profissional.  Os instrumentais técnico-operativos são como um “conjunto 
articulado de instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização da 
ação profissional. 
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· Entrevista: A entrevista é um ato que reúne duas ou mais pessoas, com a 

finalidade de compreender, constatar ou identificar uma determinada situação. 

É um momento de escuta, pois ouvir é uma atividade do Assistente Social, não 

é apenas receber informações do usuário, vai muito além de um bate-papo. Ao 

ouvir atentamente (escuta ativa), o profissional irá concomitante elencando 

possíveis situações para intervir nas questões/demandas postas pelo 

entrevistado. 

· Estudo Social: O Estudo Social é um instrumento utilizado para conhecer e 

analisar detalhadamente a situação vivida por determinados sujeitos ou grupos 

de sujeitos sociais, com demandas específicas. 

· Visita Domiciliar: é um instrumento que reúne pelo menos três técnicas: a 

observação, a entrevista e a história ou relato oral. Permite o conhecimento dos 

modos de vida da população e o reconhecimento das condições 

socioeconômicas. 

Segundo Mioto (2001, p. 148), conceitua-se visita domiciliar como: 

 
Um dos instrumentos que potencializa as condições de conhecimento do 
cotidiano dos sujeitos, no seu ambiente de convivência familiar e comunitária. 
As visitas domiciliares têm como objetivo conhecer as condições (residência, 
bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do cotidiano das suas 
relações, aspectos esses que geralmente escapam a entrevistas de gabinete. 
 

· Escuta Qualificada (ativa): A escuta é uma técnica de comunicação que 

implica em um diálogo. O ouvinte tem de interpretar e compreender a 

mensagem que recebe. Parece óbvio que quem ouve deve prestar atenção ao 

que lhe transmitem, mas, na verdade, uma boa parte da informação de uma 

conversa não chega corretamente ou é mal interpretada pelo ouvinte. A escuta 

ativa é fundamental para fomentar o bom relacionamento, pois facilita o bom 

entendimento entre diferentes partes e reduz os conflitos. Ao ouvir 

atentamente, o profissional irá concomitantemente elencando possíveis 

situações para intervir nas questões/demandas postas pelo entrevistado. 

· Observação: A observação consiste na ação de perceber, tomar conhecimento 

de um fato ou conhecimento que ajude a explicar e compreender a realidade. 

A observação é um instrumento importante em momentos de decisão em que 

o Assistente Social precisa ter segurança, podendo alcançar os objetivos 

desejados. 
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4.6 PERFIL DAS MULERES USUÁRIAS DOS GRUPOS 

 

Apontar-se-á aqui, características das usuárias dos dois grupos em que foi 

realizado o estágio curricular obrigatório de serviço social. 

 

4.6.1 Mulheres usuárias do centro social marista Caçador-SC 

 

O nome do projeto era “Que Território é Esse”, com o foco de despertar nas 

mulheres moradoras do bairro Martello, o olhar para as potencialidades e possíveis 

fragilidades que este território oferece, constitui-se numa proposta de reflexão 

continua e de vivências por meio do resgate histórico objetivando trocas de saberes e 

fortalecimento da cidadania entre as participantes. 

A estagiária trabalhou com o grupo de mulheres, sendo que todas residiam no 

território do Martello. O grupo começou com apenas onze integrantes e terminou com 

dezoito, com idades entre 17 e 67 anos, muitas tinham dois ou mais filhos, sendo que 

uma faixa destas mulheres tinha baixa renda e a outra faixa, nenhum tipo de renda. 

As que tinham baixa renda trabalhavam por dia aleatoriamente na colheita de 

cebola e de tomate, algumas recebiam o benefício do Programa Bolsa Família e as 

que não tinham nenhum tipo de renda eram por que os companheiros tinham ciúmes 

de deixá-las trabalhar fora. Outro elemento que as impedia de arrumar trabalho era o 

fato de as empresas exigirem ensino médio completo e muitas das mulheres não 

tinham nem ensino fundamental. Sendo assim, as vulnerabilidades sociais se 

multiplicam.  

Estas mulheres têm seus filhos matriculados nos Projetos do CESMAR, 

contraturno escolar. De acordo com o olhar crítico da estagiária, observou-se que as 

mulheres do Projeto Cidadania não se sentiam pertencentes ao seu espaço, na sua 

casa, na sua família e no seu bairro, desta maneira elas não tinham vozes ativas 

dentro do Projeto. Sendo assim, as ações que a estagiária planejava tornavam-se 

trabalhosas, pois elas eram envergonhadas, tímidas, sem empoderamento de 

comunicação, não participavam com frequência das atividades, mantinham 

aparências tristes e não interagiam com todo o grupo.  
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Porém, todas as sugestões de atividades das próprias mulheres e as ações 

propostas pela estagiária foram realizadas com ênfase na ética profissional, nos 

instrumentais técnicos-operativos e nas dimensões constitutivas da profissão. 

O projeto teve como foco atender mulheres, prioritariamente, em situação de 

vulnerabilidade social do município de Caçador, dando a elas autonomia, priorizando 

a qualificação e oportunidade de geração de trabalho e renda. 

Teve como base a construção do conhecimento considerando as experiências 

não formais adquiridas pelas mulheres ao longo das suas vidas, considerando os seus 

anseios pessoais e profissionais. A ideia era permitir às mulheres, o desenvolvimento 

da construção do saber da mulher e suas potencialidades individuais para geração de 

renda. 

A proposta foi construir junto a elas, a capacidade de poderem se olhar na 

sociedade como membro participante e determinante, capaz de interagir, mudar e 

transformar o meio onde estão inseridas, dando subsídios para que busquem 

conhecer seus deveres e direitos como saúde, trabalho, educação, moradia e lazer.  

É importante colocar que se fez um grande esforço para que as participantes 

não se sentissem apenas como público-alvo, onde as ações chegam prontas, mas 

como participantes do processo da construção do grupo. Experienciou-se o ato de 

conversar, ouvir, concordar, discordar, descobrindo que o grupo é capaz, inteligente 

e criativo com objetivos e metas para alcançar.  

Teve foco, atividades e momentos educativos que levaram a construção da 

cidadania, bem como o resgate de suas identidades e autonomia, sendo que o projeto 

vinculou todas as atividades e ações voltadas para o serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos.  

Mulheres unidas com seus talentos, sentimentos, emoções e opiniões. 

Mulheres unidas por um sonho: de ser participantes da sociedade, de serem ouvidas, 

enfim de conquistarem seu espaço. 
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4.6.2 Mulheres do centro de referência da assistência social-CRAS norte de Caçador-

SC  

 

Neste momento é oportuno relatar que durante a fase da realização do 

processo de estágio, o principal objetivo de intervenção foi atuar com o grupo de 

mulheres, como uma das propostas de intervenção da estagiária foi a escuta 

qualificada, a mesma deu a oportunidade para as mulheres escolherem o nome para 

o grupo, denominaram como ‘‘Encantadas’’, com a escolha feita e aprovada todas se 

sentiram valorizadas. 

O CRAS Norte abrangia sete bairros: Gioppo, Santa Catarina, Bello, Nossa 

Senhora Salete, Rancho Fundo, Kurtz e São Cristóvão, sendo que as mulheres que 

participaram do grupo residiam todas nestas localidades e tinham de 18 a 59 anos, 

com total de vinte integrantes. 

Uma das integrantes recebia o Benefício de Prestação Continuada Deficiência: 

na juventude sofreu um acidente de moto, e perdeu 80% da fala, sendo assim nos 

primeiros encontros a estagiária sentiu algumas dificuldades para compreender sua 

dicção. Porém, no decorrer dos encontros, a estagiária dedicou-se muito para não 

excluir e sim incluir a integrante junto as demais. 

Algumas das mulheres tinham casa própria, umas moravam sozinhas, outras 

com algum parente próximo, 10 % tinham filhos pequenos. 

O desenvolvimento do estágio começou sendo significativo mesmo com 

algumas lacunas de dificuldade e nos dois primeiros encontros, as mulheres estavam 

um pouco envergonhadas, pois como a estagiária era nova e com muitas ações 

diferenciadas, ficaram ressabiadas de início porem em seguida aderiram muito bem 

as atividades propostas. No começo, tinham receio de expor suas ideias, de dar 

sugestões e até mesmo questionar, porém, no desenvolvimento, as integrantes 

sentiram-se ouvidas e confiantes para serem protagonistas das suas próprias 

escolhas e ações. 

O grupo era desenvolvido de acordo com o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, com o intuito de promover o convívio, autoconfiança, a 

autonomia, autoestima, o reconhecimento do seu valor enquanto mulher na 

sociedade, a valorização das qualidades e de atuação para a iniciativa da construção 
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de seus próprios planos diante da vida feminina, entre outros fatores relevantes que 

eram de interesse da mulher. 

No contexto atual as usuárias são identificadas como protagonistas do 

processo interventivo e não como receptoras dos serviços estabelecidos previamente 

pelo poder público ou mesmo pelas organizações nas quais o Assistente Social é 

encontrado. As usuárias têm acesso aos seus direitos, a ser protagonista da sua 

própria realidade, têm direito a sua autonomia a liberdade e a expressão.  

 
É importante notar que as próprias mulheres são co-responsáveis por 
mudanças no seu modo de ser, de pensar, de agir contribuindo com valores 
e práticas relativos à desigualdade de gênero. Elas precisam libertar-se de 
estereótipos e ideologias que as tornam inferiores, desinteressantes, 
insignificantes (ROSALDO; LAMPHERE, 1979 apud FELICIANO; RIBEIRO). 

 

 

4.7 RELATO E ANÁLISE DO ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Neste item apresenta-se a descrição e análise do processo de estágio curricular 

obrigatório do curso de Serviço Social. O processo de intervenção de estágio realizou-

se no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Norte de Caçador SC e no 

Centro Social Marista de Caçador SC, o processo de estágio vivenciado e realizado 

pela acadêmica teve como usuários, na sua intervenção, mulheres. O 

desenvolvimento dos grupos se deu mediante às necessidades de problematizar e 

empoderar estas mulheres para buscar seus direitos. 

O Estágio curricular obrigatório é um momento que se consolida como uma rica 

oportunidade de relacionamento entre a teoria e a prática, sendo que as mesmas são 

indissociáveis. O estágio é de extrema importância para os acadêmicos e futuros 

profissionais, pois possibilita pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante 

quatro anos de universidade, bem como, refletir sobre a sua futura profissão, é 

necessário ressaltar que foi construído um desenvolvimento saudável de maneira 

significativa para a construção da identidade do profissional. 

A busca pelo conhecimento é uma tarefa árdua e desafiadora que envolve 

múltiplas determinações e comprometimentos. 

 
A prática não deve acontecer sem respaldo, ou somente acontecer por mero 
senso comum. Podemos perceber isso na escrita da autora onde ela afirma 
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“o estágio supervisionado como unidade indissociável entre ensino e 
pesquisa. (GUERRA, 1999, p. 5). 
 

O estágio é uma atividade curricular para auxiliar na formação do futuro 

profissional e que vai além de cumprir as exigências acadêmicas e universitárias, 

possibilitando uma ampliação e dedicação no campo da formação, já que, cada vez 

mais, há uma preocupação de que o profissional que trabalha com as diversas 

vulnerabilidades sociais esteja em um patamar teórico-metodológico suficientemente 

capaz de ressignificar as demandas vulneráveis vivenciadas. 

Este é um processo vivido fora da Universidade que permite, enquanto alunos 

e futuros profissionais, uma grande contribuição para a formação, na medida em que 

possibilita conhecer e vivenciar o cotidiano dos usuários. O estágio curricular 

obrigatório constituiu-se no grande desafio de pensar competências e habilidades 

profissionais a partir das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-

operativas. 

[...] “o estágio curricular se bem fundamentado, estruturado e orientado, 

configura-se como um momento de relevante importância no processo de formação” 

(FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008, p. 217). 

O estágio curricular obrigatório nada mais é do que colocarmos em prática tudo 

o que aprendemos em sala de aula e honrar a dedicação que buscamos para um 

futuro melhor. As atividades desenvolvidas durante o processo de estágio, transcorreu 

desde uma abordagem individual até uma abordagem grupal, a atuação teve 

objetividade, domínio nas atividades elaboradas tendo como princípio o olhar crítico 

diante a realidade de cada usuário (a), perante todo esse processo foi fundamental o 

embasamento teórico, dessa forma as atividades planejadas tiveram efetividade e 

qualidade. 

No CRAS o estágio ocorreu no período de julho de 2017 a maio de 2018 

totalizando 150 horas, o público-alvo era grupo de mulheres que se reunia todas as 

quartas-feiras das 13h00 às 17h00 e, quando era necessário, no período da manhã. 

No CESMAR, foi de fevereiro a junho de 2017, totalizando 150 horas, a atuação 

da estagiária perpassou com o grupo de mulheres que se reunia nas terças-feiras, 

das 13h30min às 16h00. 

Durante a caminhada do processo de estágio, foram desenvolvidas diversas 

linguagens com foco nos objetivos vinculados com o SCFV. Atuou-se com base nos 



80 
instrumentais técnicos operativos da profissão de Serviço Social. Sendo que todas as 

atuações eram sob supervisão da assistente social do local de estágio.  

Desta maneira apresentam-se alguns relatos técnicos que foram 

imprescindíveis para o processo de intervenção da estagiária no desenvolvimento 

construtivo do estágio, para demostrar o quão é importante trabalhar na garantia dos 

direitos das pessoas.  

 

RELATOS DA INSTITUIÇÃO CRAS/NORTE 

 

AGOSTO 

Identificação da Ação: Abordagem Grupal 

Data: 02/08/2017 

Local: CRAS NORTE 

Participantes: Aline Estagiária, Suza, Ana Paula A.S, grupo de mulheres. 

Estagiária: Aline Cristiane da Silva 

Horário: 13h30min as 17h00min 

Duração: 03h30min 

Objetivo: apresentar a estagiária de serviço social para o grupo de mulheres e dar 

início na atividade da colcha de retalhos. 

Pauta: apresentação da estagiária junto a uma breve conversa de boas-vindas ao 

grupo de mulheres e a atividade da colcha de retalhos.  

Instrumentais Técnico-Operativos: Observação, Orientações, Interação, intervenção, 

Escuta Qualificada e Diário de Campo. 

 

Relato técnico: 

 

No primeiro momento iniciou-se com uma breve conversa sobre as férias do 

grupo, acolheram-se todas com muitos abraços. Logo em seguida a Assistente Social 

Ana Paula apresentou a nova estagiária. 

Vale ressaltar que a recepção foi boa por parte de todas, sendo assim deu-se 

continuidade nas atividades, elaborou-se a dinâmica do pico picolé, cujo objeto era o 

resgate histórico do território ou até mesmo da cidade de Caçador.  
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Logo depois, a colcha de retalhos: o processo consistiu em fazer um desenho 

em folha branca e, depois de pronto, passar para o tecido e pintar bem colorido para 

que ficasse alegre e bonito. 

Sendo assim, depois dessa parte concluída o passo seguinte era costurar todos 

os tecidos para que se tornasse uma colcha de retalhos. O trabalho em equipe 

favoreceu para que o desempenho do grupo fosse bem reconhecido. 

 

Avaliação da estagiária:  

 

A estagiária fica muita honrada por poder fazer parte da equipe do CRAS e é 

de extrema alegria e importância estar junto ao grupo de mulheres, elas são incríveis.  

 

 

FEVEREIRO 

Identificação da Ação: Visita Domiciliar  

Data: 23/02/2018  

Local: CRAS Norte 

Participantes: Aline Estagiária de Serviço Social e Ana Assistente Social 

Estagiária: Aline Cristiane da Silva 

Horário: 13h00min as 17h00min 

Duração: 04h00min 

Objetivo: realizar visita domiciliar  

Pauta: realizou-se visita domiciliar para conhecer melhor o cotidiano do usuário, que 

solicitou o kit alimentação.  

Instrumentais Técnico-Operativo utilizados: Observação, Visita Domiciliar, 

Orientações, Interação, Escuta Qualificada, Diário de Campo e Intervenção. 

 

Relato técnico: 

 

No dia 22/02/2018 compareceu um senhor no CRAS, solicitando kit 

alimentação, realizou-se uma conversa para compreender sua realidade e suas 

necessidades, ele relatou que residia no Município de Joaçaba com uma irmã e três 

netas, o senhor verbalizou que, entre a família, tiveram um desentendimento que 
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gerou alguns conflitos e a própria irmã o expulsou da casa, dessa forma, ficou 

desamparado. 

O motivo que o levou a residir em Caçador, foram os conflitos familiares que 

estavam ocorrendo no momento, sua vinda foi facilitada por ter parentes estáveis na 

cidade. Desta forma, a primeira iniciativa foi alugar uma casa próxima a sua família. 

Casa pequena, com três cômodos pelo valor de R$400,00, recebe BPC D (pessoa 

com deficiência) veio apenas com uma mochila de roupa nas costas. Desta forma, 

realizou-se a visita domiciliar para conhecer o cotidiano. 

Ao chegar na porta da sua residência, encontrou-se a seguinte situação: na 

cozinha, uma geladeira que não funcionava, não tinha pia de lavar louça, e sua única 

panela foi uma doação. Seu pouco alimento estava todo exposto ao chão, por falta de 

móveis, inclusive, mesa. Todos as coisas básicas, não tinha por causa de sua 

condição financeira. 

Convidou-nos para entrar e conhecer os outros cômodos da sua residência. O 

banheiro exercia várias funções além do normal, a pia de lavar as mãos e o rosto era 

o lugar onde ele lavava sua louça, as roupas eram lavadas no chuveiro. No seu quarto, 

tinha apenas um colchão e poucas cobertas. 

Sua condição no momento estava, de certa forma, abalada, orientou-se o 

senhor a procurar outra moradia com o valor do aluguel mais barato, assim sobraria 

mais dinheiro para ele ter possibilidade de conseguir investir na alimentação.  

 

Avaliação da estagiária: 

 

Diante de toda a intervenção e escuta qualificada, observa-se que, naquele 

momento, ele realmente estava necessitado do benefício eventual, desta forma 

concedeu-se o kit alimentação ao usuário. 
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FEVEREIRO 

Identificação da Ação: abordagem grupal  

Data: 28/02/2018  

Local: CRAS NORTE 

Participantes: Aline Silva estagiária do Curso de Serviço Social e o grupo de mulheres  

Estagiária: Aline Cristiane da Silva 

Horário: 13h00min as 17h00min 

Duração: 04h00 

Objetivo: desenvolver atividades que instigam a empatia entre as integrantes do 

grupo. 

Pauta: realização de atividade que vale instigar a empatia entre as mulheres do grupo, 

se colocando no lugar uma da outra, com elaboração de dinâmica. 

Instrumentais Técnico-Operativos: Observação, Orientações, Interação, Intervenção, 

Escuta Qualificada e Diário de Campo. 

 

Relato técnico: 

 

Nesse primeiro momento realizou-se a acolhida do grupo, um pouco de 

conversa, pedindo como elas estavam e como tinham passado o final de semana; 

esses momentos são muito importantes para entender o que cada integrante passa 

no seu âmbito familiar. 

Logo depois deu-se sequência com a dinâmica da teia da amizade; com o 

objetivo de interação e empatia entre as integrantes, o procedimento da dinâmica se 

deu da seguinte forma: todas ficaram em círculo uma do lado da outra, uma das 

mulheres deveria pegar o rolo de barbante, amarrar em seu dedo e escolher alguém 

para falar suas qualidades, palavras bonitas que façam a colega ficar feliz, jogar o rolo 

para a escolhida e assim, sucessivamente até que todas participassem. 

Dessa forma, o trabalho em equipe foi o que formou a teia da amizade, o grupo 

refletiu sobre como foi bom ter feito a dinâmica, pois tem muitas coisas a se pensar 

referentes ao cotidiano.  

Logo em seguida, uma atividade de protagonismo, seu procedimento ocorreu 

da seguinte forma: separados subgrupos, e cada grupo deveria escolher um tema 

para apresentar às demais, e além da fala, deveriam se expressar com o corpo. 
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Através dessas atividades elas conseguiram entender e compreender o próprio corpo 

e os seus limites. 

O grupo verbalizou que gostaram das atividades, assim elas movimentam os 

corpos, por que quando estão em casa, não têm tempo de cuidar de si mesmas, ora 

porque tem serviço da casa para realizar, ora porque tem os filhos para cuidar, e no 

CRAS o grupo tem facilidade de acessar diversas atividades. 

 

Avaliação da estagiária: 

 

Quando a empatia falta, o ser humano torna-se egocêntrico, não enxerga o 

outro como indivíduo, não respeita seus momentos e processos pessoais, trata os 

demais como estereótipos, e o grupo das mulheres não teve nenhuma dificuldade em 

realizar a atividades.  

 

 

MARÇO 

4º relato 

Identificação da Ação: abordagem grupal 

Data: 21/03/2018  

Local: Salão da Igreja do Gioppo 

Participantes: Aline Estagiária de Serviço Social, Suza e Rose Monitora e grupo de 

mulheres do CRAS Norte e do Martello 

Estagiária: Aline Cristiane da Silva 

Horário: 13h00min as 17h00min 

Duração: 04h00min 

Objetivo: socializar os objetos da troca solidária  

Pauta: momento de socializar os itens que as integrantes levaram para o evento. 

Instrumentais Técnico-Operativos: Observação, Orientações, Intervenção, 

Abordagem grupal, Interação, Escuta Qualificada, e Diário de Campo. 
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Relato técnico: 

 

Trabalhou-se alguns encontros refletindo sobre a troca solidária no grupo, e 

nessa tarde reuniu-se o grupo de mulheres do CRAS Norte e do Martello com o intuito 

de proporcionar a interação entre todas as integrantes e fortalecer os vínculos entre 

elas. 

A troca solidária não é uma ação de caridade e sim, uma ação de cidadania, 

tem por objetivo, reaproveitar o máximo os objetos que cada integrante trouxe para 

que esse evento acontecesse.  

Frisou-se sobre a importância de que, quem fosse trazer algum objeto, era para 

estar em estado de uso para que ficasse justo. O procedimento se deu da seguinte 

forma: Escolha por sorteio, assim todas tiveram a oportunidade de estar participando 

e levando vários itens de utilização para casa. 

A atitude de ajudar ao próximo é um valor que cada uma carrega e constrói a 

cada dia. As mulheres gostaram da tarde diferenciada, assim elas puderam ter a 

oportunidade de ter pertences variados com o estado de bom uso. 

Fotos exclusivas da troca solidária, com o grupo de mulheres do CRAS Norte 

e do Martello. 
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Fonte: (ACADÊMICA PESQUISADORA, 2018). 
 

Avaliação da estagiária: 

 

Toda mulher é linda, não importa como ela seja, as mulheres se sentiram bem, 

realizando essa boa ação, pois se elas não usam os objetos, têm outras pessoas que 

gostariam de ganhar.  

 

 

ABRIL 

Identificação da Ação: abordagem grupal 

Data: 04/04/2018  

Local: Salão da Igreja do Gioppo 

Participantes: Aline Estagiária de Serviço Social e o Grupo de mulheres 

Estagiária: Aline Cristiane da Silva 

Horário: 13h00min as 17h00min 

Duração: 04h00min 
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Objetivo: Proporcionar momento de interação através de dinâmica do abraço e 

momentos de demonstrar os sentimentos pelas colegas. 

Pauta: realização da dinâmica do abraço e vinculação com a atividade da carta para 

a amiga, assim precisavam demostrar seus sentimentos.  

Instrumentais Técnico-Operativos: Observação, Orientações, Interação, Abordagem 

grupal, Escuta Qualificada, Diário de Campo e Intervenção. 

 

Relato técnico: 

 

No CRAS são ofertados serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 

através dos diversos grupos. Nessa tarde iniciou-se com uma roda de conversa, para 

entender e compreender o que cada integrante entende por abraço, o que significava 

o abraço para elas, e o que representa o abraço para cada uma das mulheres. 

Em seguida vinculou-se as falas com a dinâmica chamada: abraço; com o 

objetivo de interação e fortalecimento dos vínculos entre as integrantes, com o 

seguinte procedimento: cada integrante relatou sobre o que estava sentimento no 

momento, diversas mulheres verbalizaram que estavam felizes, e poucas não se 

sentiram à vontade em expressar seus sentimentos, com toda ética, respeitou-se cada 

decisão e opinião. 

Elaborou-se carta, cartão, mensagens com sentimentos, energias boas e 

positivas com objetivo de expressar carinho, afetividade. Em troca da carta, abraços. 

O grupo relatou que adoraram desenvolver atividades para as colegas. 



88 

  
Fonte: (ACADÊMICA PESQUISADORA, 2018) 
 

Refletiu-se sobre a dinâmica e sobre a atividade elaborada, as integrantes 

gostaram, pois possibilita a expressão da fala, e cada dia fortalece a construção dos 

vínculos entre elas. Dinâmica do abraço com o intuito de promover a interação entre 

o grupo.  
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Fonte: (ACADÊMICA PESQUISADORA, 2018) 
 

 

Avaliação da estagiária: 

 

A dinâmica do abraço pode proporcionar alegria, sorrisos, sentimentos e 

palavras. Abraçar é uma terapia das mais fortes, tem o poder de acalmar e é de cunho 

afetivo. A atividade de demostrar os sentimentos foi gratificante, pois saíram lindas 

cartas com maravilhosas palavras, frases e textos expressando o enorme significado 

que cada uma tem para a colega.  
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ABRIL 

Identificação da Ação: capacitação profissional  

Data: 05/04/2018  

Local: CRAS Martello 

Participantes: Aline Estagiária de Serviço Social e a equipe do CRAS Norte e Martello 

Estagiária: Aline Cristiane da Silva 

Horário: 08h00min as 12h00min 

Duração: 04h00min 

Objetivo: capacitar a equipe profissional para melhores atuações. 

Pauta: capacitação profissional para melhor atendimento aos usuários, a palestrante 

era a Assistente Social Luciana Marques com o tema: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

Instrumentais Técnico-Operativos: Observação, interação, Capacitação profissional, 

Escuta Qualificada e Diário de Campo. 

 

Relato técnico: 

 

Reunião no CRAS Martello para refletir, discutir sobre o que é e o objetivo do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a Profissional Assistente Social 

Luciana Marques foi quem passou todas as informações sobre o Serviço que os CRAS 

oferecem. 

Vale ressaltar que as capacitações que os CRAS oferecem são realmente de 

extrema importância tanto na vida acadêmica como na vida profissional, e é 

necessário empenho para realizar com eficiência o Serviço que o CRAS oferece para 

as famílias e a sociedade.  

Por esse e outros motivos que a Profissional Luciana Marques refletiu com a 

equipe do CRAS sobre o que é o SCFV e para que serve; ele é um serviço que 

materializa as ações da proteção social básica da Política de Assistência Social. O 

serviço é organizado em grupos, como forma de ampliar a convivência e as vivências 

das diversas culturas e idades. Dessa forma, o intuito é de promover o 

desenvolvimento de pertença e de identidade.  

A roda de conversa com toda a equipe foi significativa, todas as integrantes 

foram participativas, colocaram-se dúvidas, angustias sobre o serviço, e as ideias 
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também. Uma das falas da Profissional foi: “a convivência é a forma de como atuamos 

e os vínculos são os resultados das nossas ações”. 

Vale ressaltar o quanto são necessárias formações e capacitações para o 

embasamento teórico e prático mais crítico diante de toda a realidade, para que o agir 

profissional seja eficiente. 

 

Avaliação da estagiária: 

 

As capacitações profissionais são de extrema importância para a atuação do 

profissional Assistente Social pois desenvolve a melhoria na produtividade do 

atendimento aos usuários e sem falar que aperfeiçoa cada dia mais a motivação de 

toda a equipe. 

 

 

RELATOS DA INSTITUIÇÃO CESMAR 

 

MARÇO 

Identificação da Ação: Abordagem Grupal 

Data: 15/03/2017 Quarta-Feira 

Local- Centro Social Marista Caçador/SC 

Participantes- Estagiária Aline Cristiane da Silva, Assistente Social Aracely Worel, 

Educandos, Educadores. 

Estagiária- Aline Cristiane da Silva 

Horário: 08h00 as 11h20min 

Duração: 03h20min 

Objetivo- Interagir com os Educandos nas ruas do território. 

Pauta- Trabalho nas ruas do Território para mobilizar os demais moradores do local 

sobre a importância de como é necessário cuidar bem dos animais.  

Instrumentais Técnico-Operativos- Observaçao, Intervenção, interração e Diário de 

Campo. 
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Relato técnico:  

 

No primeiro momento foi realizada a acolhida dos educandos na Unidade, é 

gratificante cada abraço. Logo mais, os educandos tomaram o café da manhã, e foram 

encaminhados para suas salas dos projetos. 

Realizou-se algumas leituras sobre os projetos que a Unidade desenvolve, 

compreendeu-se, então o objetivo de cada um. Na sequência, estagiária, educadores 

e educandos, foram para as ruas do território. Os mesmos foram corajosos e 

identificaram que o maior problema no momento era o abandono dos animais no 

Bairro Martello. Utilizaram a técnica do lambe-lambe para distribuir lindos cartazes nos 

postes. A atividade teve como objetivo, sensibilizar os moradores em relação ao 

abandono dos animais. 

Confeccionaram cartazes com desenhos representando os animais e frases do 

gênero (cuide dos animais, não maltrate os animais, cuidem dos animais como se 

fossem seus filhos entre outras) para eles o valor foi significativo.  

Essa ação ofereceu, aos educandos, a oportunidade da participação, o 

desenvolvimento, e o reconhecimento do seu próprio território, perante o grupo, o 

ambiente escolar e familiar, assim, se tornam muito importantes essas ações 

coletivas. 

 

Avaliação dos Educandos: 

 

Gostaram, porque eles puderam mostrar para os demais, como os animais são 

importantes na vida de todos. 

 

Avaliação da Estagiária: 

 

Foi maravilho ver que os Educandos são capazes de realizar atividades 

educativas para sensibilizar outras pessoas do seu próprio território. 
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 Fonte: (ACADÊMICA PESQUISADORA, 2018) 
 

Fonte: (ACADÊMICA PESQUISADORA, 2018) 
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Fonte: (ACADÊMICA PESQUISADORA, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (ACADÊMICA PESQUISADORA, 2018) 
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MARÇO 

Identificação da Ação: Abordagem Grupal 

Data: 21/03/2017 Terça-Feira 

Local: Centro Social Marista Caçador/SC 

Participantes: Estagiária Aline Cristiane da Silva, Psicóloga Janete e o grupo de 12 

mulheres do Projeto Cidadania. 

Estagiária: Aline Cristiane da Silva 

Horário: 13h30min as 17h00min 

Duração: 03h30min 

Objetivo: Intervir com o grupo de mulheres do Projeto Cidadania. 

Pauta: O momento era para que todas se apresentassem, logo depois, algumas se 

sentiram dispostas a falar sobre suas vidas, suas batalhas e conquistas. 

Instrumentais Técnico-Operativos: Observação, abordagem, Interação, Intervenção, 

Diário de Campo e Escuta qualificada.  

Relato técnico:  

 

No primeiro momento, aconteceu a organização da sala para receber o grupo 

de mulheres do Projeto Cidadania, desejando as boas-vindas a todas. Em seguida 

ressalta-se sobre a importância do dia 08 de Março que se comemora o Dia 

Internacional da Mulher, Relatou-se a verdadeira e dolorosa história: no dia 08 de 

março de 1857, aconteceram as grandes manifestações pela redução da jornada de 

trabalho que 129 tecelãs da fábrica de tecidos Cotton, em Nova Yorque cruzaram os 

braços e paralisaram os trabalhos pelo direito a uma jornada de 10 horas, conduzidas 

unicamente por mulheres.  

Violentamente reprimidas pela polícia, as operárias, acuadas, refugiaram-se 

nas dependências da fábrica, dessa maneira os patrões e policiais trancaram as 

portas do local e atearam fogo. As mulheres morreram carbonizadas, depois desse 

horrível acontecimento foi declarado o dia Internacional da Mulher 08/03. 

O magnífico foi que algumas delas sabiam falar sobre a história, percebeu-se 

que as demais ficaram surpreendidas com tamanha crueldade contra as mulheres. 

Em círculo, logo pediu-se para que todas se apresentassem, abordou-se sobre 

o assunto: a história de vida. Todas as mulheres sentiram-se encorajadas em contar 

para as demais sobre suas lutas, desafios, batalhas e grandes conquistas. O maior 
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objetivo era passar informações a elas, e frisar que no cotidiano devemos lutar por 

nossos direitos que são instituídos por lei. 

Teve o relato de uma mulher que tem sete filhos, está separada (o marido 

agredia ela e além de tudo era alcoólatra), chegou um momento de sua vida em que 

a separação foi a melhor decisão. Porém, muitas vezes o fardo é pesado, mas ela não 

vai abandonar os filhos, ela está sendo acompanhada pela rede.  

 

Avaliação das mulheres: 

Segundo as mesmas, foi muito significativo terem relatado sobre suas próprias 

histórias de vida, as mesmas se sentiram seguras em verbalizarem sobre segredos, 

ficaram mais leves e tranquilas.  

 

Avaliação da estagiária:  

Teve relatos fortíssimos, sentidos afloraram, porém, optou-se pelo sigilo e 

ética diante de toda e qualquer situação. 

Fonte: (ACADÊMICA PESQUISADORA, 2018) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar o perfil dessas mulheres e comparar a atuação da intervenção do 

estágio, encontrou-se diversas características em comum entre os dois grupos de 

mulheres, como por exemplo: a vergonha, a timidez, problemas relacionados à 

alfabetização, o estresse, a baixa escolaridade, carência afetiva, a baixa renda, a 

destruição da autoestima, ansiedade, problemas físicos, emprego indefinido… Muitas 

delas são jovens, moradoras de bairros subalternizados, baixo nível de poder 

aquisitivo e número elevado de filhos.  

Observou-se que quando era realizada roda de conversa com as participantes, 

a estagiária necessitava ser muito dinâmica para conseguir fazer com que as 

mulheres participassem sem nenhum medo, porém no CESMAR, as integrantes 

tinham maior dificuldade do que as do CRAS Norte. 

De acordo o Documento Conviver Marista (2016, p. 60):  

 
[...] compreendemos que esse princípio perpassa o cotidiano das oficinas e 
linguagens, bem como o conjunto das atividades diárias, as discussões, 
ações, rodas de conversa e orientações, fortalecendo o respeito à diversidade 
humana nas relações, o cuidado com o outro, bem como a dimensão do 
autocuidado, alimentando autoconceitos positivos; o estabelecimento de 
combinados claros e que expressem a compreensão dos grupos sobre si e 
os desejos sobre sua convivência. 
 

A participação das integrantes em ambos os grupos aconteceu de forma 

organizada, por meio de rodas de conversas, priorizando a escuta, a coleta de 

depoimentos, as diferentes dinâmicas, reflexões de temáticas voltadas para os 

direitos. 

Os objetivos propostos pela estagiária foram alcançados com eficácia no 

decorrer do desenvolvimento do estágio, precisou-se de domínio técnico e prático 

para conseguir realizar todas as ações planejadas. 

Outro ponto importante referente as características em comum entre os dois 

grupos, as mulheres tinham muita dificuldade em interagir com os demais usuários. 

Cabe aqui relatar que o perfil dos sujeitos da prática de estágio, refere-se ao lugar de 

onde os mesmos residiam, o bairro Martello tem um índice de vulnerabilidades sociais 

maior do que as do bairro do CRAS. 

Para além das diversas vulnerabilidades sociais que as mulheres enfrentam 

diariamente nos seus territórios, observou-se que tanto no grupo do CESMAR, quanto 
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o do CRAS, aos poucos elas conseguiram desenvolver muita determinação, garra e 

firmeza para serem protagonistas das suas próprias histórias e para ter uma 

possibilidade de posição melhor na sociedade. 

Não se pode deixar de refletir que a intervenção de estágio, por muitas vezes, 

trabalhou com diversos problemas sociais, culturais e pessoais, por isso se torna tão 

importante o papel das duas instituições na vida destas mulheres. 

Visto que o trabalho realizado pela equipe técnica não se limita apenas ao 

atendimento para as mulheres, mas também para as crianças, jovens e adolescentes 

que necessitarem de atendimento. 

Realizou-se uma avaliação do grupo das mulheres do CESMAR, as 

participantes tiveram um momento para refletir sobre as atividades desenvolvidas no 

decorrer do semestre. Durante a avaliação, as integrantes verbalizaram sobre o seu 

papel enquanto mães e mulheres na sociedade e até mesmo em suas casas, sendo 

que relatam que encontram pouco tempo para dar atenção suficiente aos filhos, a 

família e aos afazeres domésticos. 

Elas frisaram diversas questões significativas sobre a importância da presença 

delas no grupo: - "uma das integrantes verbalizou que participar do grupo é uma 

terapia para a mente, pois nunca é tarde para aprender o que pretendem nos ensinar”. 

Algumas participantes relataram que querem continuar no projeto, pois conquistaram 

muitas amizades verdadeiras e confidenciais.  

Relatam que durante o processo se depararam com pessoas de bom coração, 

aprenderam diversas atividades e temas importantes que não tinham conhecimento, 

e que desta forma, puderam passar os seus conhecimentos para outras pessoas da 

própria família. Ressaltaram que não querem perder as oportunidades que a vida lhes 

apresenta, pois desejam um futuro melhor e sentem a necessidade de realizar 

escolhas diante das diversas situações cotidianas. 

No grupo de mulheres do CRAS realizou-se a avaliação para comparar quais 

os desenvolvimentos que ocorreram durante todo o período do estágio, as 

participantes mencionaram que se sentiram motivadas no decorrer do projeto a 

realizar as atividades propostas, liberdade para expressar suas ideias, sugestões, 

dúvidas, falar sobre suas angustias, bem como obtiveram novas conquistas e 

oportunidades.  
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Explanaram que quando estão em casa, as preocupações com diversos fatores 

são muitas e se tornam difíceis de resolver, percebem que, quando estão no projeto 

junto às demais participantes, ficam mais tranquilas e esquecem dos problemas que 

estão afetando o âmbito familiar e a vida pessoal. 

Até o final do semestre, a estagiária observou grande mudanças no 

desenvolvimento das mulheres em ambos os grupos, elas estavam mais confiantes 

para conversas, trocavam segredos umas com as outras, sendo que no começo não 

tinha essa abertura significativa. Começaram a perceber que estavam mais alegres, 

motivadas, com a autoestima elevada, as interações entre elas se tornaram muito 

espontâneas, mas para que todo este desenvolvimento acontecesse teve muita 

dedicação da estagiária, pois ela acreditava muito no caráter e potencial de cada uma 

das integrantes. 

Percebeu-se que as mulheres estão se utilizando do conhecimento e 

adaptando-se a novos comportamentos, além de acessarem seus direitos, 

fortalecendo assim os vínculos familiares, comunitários e sociais.  

Ambos os grupos obtiveram um grande avanço, porém ainda é preciso vencer 

a barreira do preconceito, do medo e da cultura machista que existe na sociedade, 

fazer o possível para romper com todos esses sensos comuns que existem ainda na 

sociedade atual. 

Pois trabalhar diretamente com as usuárias, em particular as que são atendidas 

no CESMAR no CRAS Norte exigiu da estagiária muito domínio teórico e 

comprometimento, desde planejar uma ação para se trabalhar com o grupo, um 

atendimento individual até mesmo uma visita domiciliar. 

Cabe aqui salientar que, durante o período de estágio, houve muitas 

dificuldades, vários questionamentos, momentos de tristeza, angústias, pois durante 

todo o processo  amadurecemos e ganhamos subsídios teóricos e práticos para a 

prática de estágio, que é extremamente difícil e doloroso lidar com as diversas 

expressões da “questão social”, mas com apoio e subsídio tanto da supervisora 

acadêmica quanto da supervisora de campo e engajamento da acadêmica, os 

desafios foram superados com muito sucesso.  

Pode-se salientar que, sem dúvidas foi um momento muito significativo durante 

a formação, a prática do estágio trouxe significativas contribuições para o saber, foi 

uma possibilidade de amadurecimento tanto pessoal, quanto profissional, pois ao  se 
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relacionar com pessoas anteriormente desconhecidas, foi preciso colocar em prática 

a ética, o respeito e a interação com os demais profissionais para o bom 

desenvolvimento no ambiente de trabalho. 

No município de Caçador, no CRAS e no CESMAR, observou-se um enorme 

comprometimento das Assistentes Sociais para com a estagiária, mostraram-se 

preocupadas com o processo de estágio, desta forma o compromisso ético é 

realmente eficiente.   

O desafio é a superação de percepções e práticas fragmentárias com grupos, 

estas devem ser substituídas por práticas que considerem a articulação entre os 

diferentes grupos sociais que compõem a cena contemporânea, assim, o profissional 

tem o desafio cotidiano de acionar diferentes instrumentais de trabalhado, dentre eles 

o trabalho com grupos, e alinhar-se às demandas da realidade social integrando-se 

com os sujeitos; indivíduos e grupos. 

De acordo com a Iamamoto: 

 
Formar profissionais qualificados, com relevante gabarito político, ético, 
metodológico e interventivo, significa apontar-lhes caminhos e ensinar-lhes a 
aprender, pela convivência permanente com a teoria, a história, a pesquisa e 
o cotidiano das práticas (IAMAMOTO, 2011, p. 252). 
 

Santos (2013, p. 55) ressalta que: 

 
A prática profissional interventiva do Serviço Social requer tais dimensões, a 
formação profissional deve, por sua vez, contemplar, de fato, os 
conhecimentos necessários a essas competências, quais sejam, 
conhecimentos teóricos, conhecimentos ético-políticos e conhecimentos 
procedimentais, visto que o Serviço Social é uma profissão interventiva. 

 
Ainda existem algumas dificuldades de compreensão pela sociedade no que se 

refere ao CRAS e ao CESMAR, pois os mesmos são fundamentados na garantia e 

efetivação dos direitos sociais e a dificuldade em desvincular o assistencialismo. 

Desta maneira, os técnicos das instituições necessitam trabalhar atentamente com a 

população com o intuito máximo da conscientização. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta monografia apresentou muitos elementos significativos para uma melhor 

compreensão referente ao papel das mulheres perante a sociedade, primeiramente 

deve-se referenciar teoricamente qual o significado de Serviço Social para ter clareza 

sobre a profissão. 

O Serviço Social nasceu como profissão feminina para “cuidar dos pobres”, 

para realizar a vocação religiosa das mulheres caridosas da Igreja. No seu percurso 

histórico, contudo, as mulheres que construíram a história da profissão trilharam um 

longo caminho. 

 
Se a imagem social predominante da profissão é indissociável de certos 
estereótipos socialmente construídos sobre a mulher na visão mais 
tradicional e conservadora de sua inserção na sociedade, o processo de 
renovação do serviço social é também tributário da luta pela emancipação 
das mulheres na sociedade brasileira, que renasce com vigor no combate ao 
último período ditatorial, em parceria com as lutas pelo processo de 
democratização da sociedade e do Estado no país (IAMAMOTO, 1998, p. 
105). 
 

Porém na atualidade, esta profissão está inscrita na divisão social do trabalho, 

possuindo um caráter sociopolítico, crítico e interventivo, tendo como objeto de 

intervenção as mais diversas expressões da “questão social”, ou seja, a mesma irá 

intervir no conjunto de desigualdades advindas do modo de produção capitalista.  

Carvalho e Iamamoto (1983, p.77): 

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

O Serviço Social desempenha um papel inclusivo, garantindo os direitos e 

deveres, cumprindo as regras da normatização da assistência social em prol da 

população. 

O Serviço Social no Brasil já tem mais de 80 anos de caminhada e 

desenvolvimento, durante o processo de implantação até a atualidade, a profissão 

passou por diversas transformações, sendo que hoje o profissional assistente social 

possui um papel único na luta pela garantia dos direitos dos cidadãos, além de ter um 
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vasto campo profissional para atuar: saúde, previdência, educação, habitação, lazer, 

assistência social, justiça, entre outros setores.  

 
O assistente social convive cotidianamente com as mais amplas expressões 
da questão social, matéria prima de seu trabalho. Confronta-se com as 
manifestações mais dramáticas dos processos da questão social no nível dos 
indivíduos sociais, seja em sua vida individual ou coletiva. 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 154-5). 
 

Para além destas atuações, o profissional Assistente Social trabalha no 

combate às desigualdades da sociedade, analisando, acompanhando e propondo 

soluções para melhorar as condições de vida. Além do Profissional atuar em todos 

estes meios benéficos, o mesmo possibilita vasto campo de empoderamento para 

estas mulheres, orientando-as sobre todos os seus direitos.  

A profissão e o Assistente social contribuíram na vida de seus usuários à 

medida que trabalha com os mesmos, objetivando o empoderamento destas 

mulheres, para que as mesmas superem a sua situação de vulnerabilidade ou risco, 

que consigam compreender e entender que os seus direitos devem ser cobrados por 

elas mesmas.  

Ao concluir este trabalho constatou-se que as mulheres precisam de muito 

respeito por todos, necessitam de atenção, amor e principalmente que nenhum dos 

seus direitos seja negado. E que os profissionais comprometidos enquanto categoria 

de assistentes sociais sejam capazes de despertar na sociedade, usuários, grupos 

sociais e familiares, o sentimento de empatia, pois só conseguiremos mudar a nossa 

realidade quando tivermos a capacidade e a intenção de se colocar no lugar do outro, 

entender os seus medos, suas angústias e seus anseios, respeitá-los. 
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