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RESUMO 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo 
apresentar reflexões através da prática de estágio desenvolvida no Curso de Serviço 
Social e busca trazer considerações acerca das conquistas e desafios das mulheres 
na garantia dos seus direitos. Para alcançar tal finalidade, utilizou-se a pesquisa 
qualitativa, realizando entrevista através da aplicação de entrevista junto às famílias 
atendidas no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Martello. Por 
intermédio da pesquisa de campo, foi possível constatar essas conquistas e 
desafios. Para melhor compreensão, foi desenvolvido um capítulo sobre os aspectos 
gerais das conquistas dos direitos da mulher e suas famílias, abordando alguns 
fatores históricos importantes para entender o contexto atual. Também foi 
desenvolvida uma análise sobre a trajetória histórica das famílias e a Política de 
Assistência Social, a luta da categoria profissional e das famílias para a garantia dos 
direitos sociais. Apresenta-se o serviço social e o desenvolvimento das ações frente 
às demandas das mulheres e suas famílias na garantia de direitos, além das 
análises da prática interventiva desenvolvida junto ao CRAS Martello, ressaltando a 
importância do intervir na prevenção e na erradicação das expressões da questão 
social. 

 

Palavras-Chaves: Direitos, Desafios, Política de Assistência Social, Mulheres e 
Família.
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SUMMARY 

 

The main objective of the following Term Paper (TCC) is to show careful 
considerations through the internship program developed on the course of Social 
Assistance, reporting some considerative topics on the conquer and challenges of 
women seeking their rights. In order to do so, qualitative research practices had been 
taken, throughout interview with families attended by social assessment programs, as 
known as CREAS (Specialized Social Assistance Referral Center) in the city of 
Caçador, Brazil. After the field research was stablished, it was clearly possible to 
notice those achievements and challenges. For a better comprehension, it was 
developed a chapter about general aspects regarding successfull achievements on 
women rights and their families, approaching some historical context, in order to 
understand the background of each case. Furthermore, an analysis was created on 
the historical trajetory of families along with the Social Assistance Politics, the fight of 
the profissional class and the families to conquer those social rights. The social 
service and the development of actions taken was presented throught the high 
demand of women and their families conquering their rights, along with an analysis of 
the intervention practice developed along with the Specialized Social Assistance 
Referral Center, highlighting the importance to intervene on the prevention and 
eradication of the “social question” expressions. 

 

KEY-WORDS: Rights, Challenges, Social Assistance Politics, Women, Famil 
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INTRODUÇÃO 

 

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

Curso de Serviço Social da Universidade do Alto vale do Rio do Peixe (UNIARP) de 

Caçador para obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. A formação 

acadêmica em Serviço Social ocorreu no período de 2014 a 2017.  

Este TCC agrega reflexões sobre o processo de estágio curricular obrigatório 

de Serviço Social, vivenciado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

Martello de Caçador/SC, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF), com intervenção acadêmica direta junto ao grupo de mulheres e 

suas famílias. O principal objetivo deste trabalho é mensurar as conquistas e 

desafios das mulheres integrantes do grupo de estágio, atendidas e acompanhadas 

pelos serviços PAIF do CRAS/Martello de Caçador/SC com relação à garantia dos 

seus direitos e de suas famílias. 

No primeiro capítulo desenvolvemos um referencial teórico acerca dos 

aspectos gerais das conquistas dos direitos das mulheres e de suas famílias, as 

lutas que as mulheres, protagonistas da época, enfrentaram para efetivar o 

reconhecimento desses direitos. As conquistas que as mulheres adquiriram ao longo 

do tempo, o que proporcionou a elas e suas famílias maior garantia sobre seus 

direitos.  

Observam-se nesse processo significativas alterações com relação ao 

comportamento nas atribuições e nos acessos das mulheres. Atualmente, a mulher 

não exerce apenas os cuidados da casa, como fora no passado. A mulher ingressou 

no mercado do trabalho e a partir disso são visíveis as mudanças que ocorreram em 

relação ao seu papel, tanto na família como na sociedade. Diante desse cenário as 

mulheres estão planejando o futuro de suas famílias, buscando melhores 

oportunidades de vida.  

Com relação aos direitos adquiridos, também se apresenta a Lei Maria da 

Penha, a qual proporcionou amparo às mulheres vítimas de violência doméstica. 

Diante dessa lei, abrem-se oportunidades de acolhida, acompanhamento e proteção 

social para as mulheres que estão se desvinculando do paradigma imposto pela 

sociedade de ser submissa ao gênero masculino.  
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No segundo capítulo, apresentamos a trajetória histórica das famílias, os 

aspectos importantes que descrevem os ocorridos no contexto familiar e a efetivação 

da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) no Brasil, a qual destaca a família 

como central para o processo de atendimento social.  

Enfatizamos a regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

em 1993 e a PNAS (2004) que apresentou novas configurações, estabelecendo a 

descentralização e participação do poder público e da sociedade civil.  

Também é a partir da PNAS (2004) que a concepção e o modelo tradicional 

de família alterou-se diante do cenário da assistência social. Pois através de um 

conjunto de elementos característicos, das consequências das relações sociais, dos 

níveis de escolaridade, da inserção no mercado de trabalho, da autonomia feminina, 

se altera, inclusive, a estrutura familiar, considerando que a família é por definição a 

essência da sociedade.  

Neste momento, também se aponta a realidade institucional onde foi 

desenvolvida a prática profissional, o CRAS e seus serviços, sendo a porta de 

entrada dos sujeitos sociais, que tem como objetivo a prevenção de risco social, 

potencializando e fortalecendo vínculos familiares e comunitários, ampliando o 

acesso aos direitos sociais dos sujeitos. 

No terceiro capítulo, apresentamos a concepção do Serviço Social norteadora 

da prática de intervenção de estágio, fazendo uma reflexão sobre a atuação do 

profissional de Serviço Social junto ao CRAS, as demandas e os desafios 

apresentados na atualidade, apresentando o cronograma de atendimento desse 

serviço. Através do estágio supervisionado, ocorrido com as famílias que buscam 

atendimento e são acompanhadas pelo PAIF, famílias com baixa renda e em 

situação de vulnerabilidade social, desenvolvemos ações no acesso e na efetivação 

de direitos a essas famílias. 

Para o quarto capítulo, realizou-se uma pesquisa com as mulheres 

participantes do grupo de estágio, para identificar as dificuldades e desafios que a 

mulher contemporânea encontra no cotidiano para efetivação dos direitos sociais 

seus e de sua família. Em seguida, apresentar-se-á os resultados e as análises da 

pesquisa, que demonstrarão as conquistas, bem como os desafios das mulheres na 

garantia de seus direitos.  Por consequência, a descrição da experiência da prática 
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interventiva, vivenciada juntamente com as mulheres acompanhadas pelo PAIF, 

obtendo aspectos relevantes para tal pesquisa, resultando em dados significativos. 

Durante a prática de intervenção, foi possível a aproximação com a realidade, 

o que proporcionou conhecimento, e a certeza que escolhemos uma profissão 

merecedora de orgulho pelo trabalho desempenhado, relacionando com o 

embasamento teórico-metodológico adquirido ao longo dos quatros anos na 

academia. Vale ressaltar que o contato com essas famílias foi uma experiência 

única, espaço enriquecedor que proporcionou expectativas, uma visão ampla da 

atuação do profissional de Serviço Social nesse espaço sócio ocupacional. 

Certamente, a prática de intervenção foi fundamental para o conhecimento e 

aproximação com a prática profissional.  
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2 ASPECTOS GERAIS DAS CONQUISTAS DOS DIREITOS DA MULHER E SUAS 
FAMÍLIAS 
 

Para desenvolver uma análise sobre os direitos da mulher no contexto 

familiar, faremos uma reflexão inicial sobre os direitos conquistados ao longo da 

trajetória da mulher, abordando alguns fatores históricos que influenciaram na 

formação de suas famílias. A família é considerada um núcleo essencial de 

socialização de amparo e proteção de seus membros. A família no seu cotidiano e 

na evolução apresenta transformações com diferentes especificidades, deixando 

marcas severas na sociedade. Na atualidade não podemos usar o termo “família 

desestruturada”, pois o que temos são diversas estruturas familiares e suas 

singularidades. 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE DIREITOS  
 

A humanidade vivenciou momentos de atrocidades marcados pela Segunda 

Guerra Mundial.  Após esse massacre da humanidade, em 1948 um grupo de países 

criou o documento que afirma a proteção dos direitos humanos: a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que significou direitos a todos os seres humanos. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que os direitos humanos são 

universais e inerentes a todos independente de raça, gênero, etnia, religião ou 

qualquer outra condição. A declaração dos direitos de origem francesa já afirma nos 

seus princípios clássicos a liberdade, igualdade e fraternidade, como direitos das 

pessoas e isso foi confirmado posteriormente na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

É usual associar o fundamento dos diretos humanos na dignidade humana, e 

seus valores à liberdade, dignidade de fraternidade. Dulce de Queiroz Piacentini em 

sua tese de mestrado defende a ideia de que:  

 

... o fundamento racional para esses direitos está na ideia de dignidade 
humana. Esta, por sua vez, brota das capacidades peculiares aos seres 
humanos – a todos –, tais como: sua capacidade de pensar, raciocinar, usar 
a linguagem para se comunicar, capacidade de escolha, de fazer 
julgamentos, de sonhar, de imaginar projetos de vida e, em especial, de 
estabelecer com os seus semelhantes relações pautadas por critérios 
morais. “Os laços de solidariedade, fundados nos valores morais, 
representam a condição de sobrevivência do ser humano”, afirma Barreto. 
(PIACENTIN, 2007. p.164) 
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Os direitos são fundamentais para a vida digna de todo ser humano, portanto 

devem ser reconhecidos pelo Estado nas diversas nações. No Brasil, após vinte 

anos vivenciando um governo de regime militar, momentos em que todos os direitos 

eram cerceados, elaborou-se em 1988, a Constituição Federal que obriga a União, o 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios a garantir e a proteger os direitos dos 

cidadãos. A Constituição Federal assegura “o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, igualdade, a segurança, a assistência aos desamparados, o 

desenvolvimento” (BRASIL, 1988, p.11-18), tendo como objetivo proteger os direitos 

fundamentais.  

 

2.2 A HISTÓRIA DA MULHER MARCADA PELA DESIGUALDADE DE GÊNERO 

 

Podemos associar a mulher ao maior grupo social oprimido existente. Muitos 

são os relatos históricos em que a mulher submeteu-se à brutalidade e à obediência. 

Desde os primórdios da civilização a mulher foi submetida à inferioridade com 

relação ao homem, eram estereotipadas fracas e passivas; somente através de uma 

rotina de luta conquistou respeito e reconhecimento. Houve um período na 

sociedade em que as mulheres ganharam perspectivas e enfraqueceram a 

dominação e a imposição do homem no âmbito familiar, esfacelando o modelo 

patriarcal que predominou por um longo período, evidenciando então a sociedade 

matriarcal em que a mulher vem conquistando seu espaço na sociedade. 

Nas décadas de 1890 a 1920, período esse de plena ordem burguesa, 

predominava a preocupação da organização familiar, em que a lei, costumes e 

regras deveriam ser respeitadas. A mulher vivia sob pressão, ou seja, foi imposto 

certo comportamento pessoal e familiar a ela, que deveria cumpri-lo independente 

da condição social. 

As mulheres que não se ajustavam a este padrão, considerado “normal”,  não 

poderiam gozar do sentimento de mãe - pois esta era uma característica inata da 

mulher “normal” - e eram, então, consideradas criminosas, prostitutas e perigosas. A 

mulher que pertencia a uma classe mais abundante era treinada para cuidar do lar, 

dos filhos, para fazer ou mandar fazer os serviços domésticos como cozinhar, 

costurar, entre outros. Nessa época era comum a mulher dedicar-se à família, não 
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devendo trabalhar fora do ambiente doméstico, em contrapartida, era o homem que 

sustentava a casa, sendo denominado de provedor masculino, chefe de família. 

Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que se iniciou o reconhecimento do 

papel da mulher na sociedade, e diga-se de forma compulsória, pois o homem foi 

obrigado a ir para a guerra e, diante disso, a mulher assumiu a responsabilidade de 

sustento, trabalhando e cuidando da família. Nos Estados Unidos, a exploração da 

mão de obra feminina ocorreu em substituição a muitos homens que estavam 

morrendo na guerra, e assim as fábricas continuavam a produção. 

No Brasil, Bertha Lutz é reconhecida por ser uma precursora na luta pelos 

direitos das mulheres, sendo responsável pelo movimento social, político e 

econômico conhecido por “movimento sufragista”. Bertha criou a Liga da 

Emancipação Intelectual da Mulher, e mais tarde, em 1919, constitui-se a Federação 

Brasileira Pelo Progresso Feminino, que sem dúvida teve diversas contribuições na 

luta por igualdade, e posteriormente o direito ao voto no país. Uma grande vitória 

considerada pelo movimento sufragista foi o decreto que o presidente Getúlio 

Vargas sancionou, de nº. 21.076, no dia 24 de fevereiro de 1932, sendo este o 

Código Eleitoral Brasileiro, o qual, no artigo segundo, dispõe que “é eleitor o cidadão 

maior de 21 aos, sem distinção de sexo, alistado na forma desse código” (BRASIL, 

1932), garantindo assim o direito da mulher de participar da política enquanto 

eleitora.   

Ou seja, garante-se a partir daí o direito feminino ao voto. É importante 

destacar que,  

 

Foi na Constituinte Republicana de 1980 que surgiram as primeiras 
manifestações em favor do direito político para a mulher brasileira. Mas a 
emenda que concedia expressamente o direito de voto à mulher não foi 
aprovada, talvez por debates parlamentares não foram acompanhados por 
um movimento feminista de apoio à iniciativa. (CAMPOS; CORRÊA, 2007, 
p. 71). 
 
 

A participação da mulher na política não ficou restrita a figura do eleitor. As 

mulheres, mesmo que timidamente, foram conquistando espaços de representação. 

Vale ressaltar que em 1933, a médica Carlota Pereira de Queiróz foi a primeira 

Deputada Federal eleita no governo Getúlio Vargas em São Paulo1. A primeira vez 

                                                           
1  Disponível em www.rankbrasil.com.br. Acesso em 30/04/2017. 
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que uma mulher foi eleita prefeita no Brasil, foi em 1958, sendo Aldamira Guedes 

Fernandes em Queixeramodim, no Ceará. Já a eleição de Dilma Rousseff, em 2010, 

trouxe uma nova perspectiva para o arranjo político contemporâneo, sendo a 

primeira e até então a única mulher na história brasileira a eleger-se Presidente da 

República.  

De acordo com os dados do IBGE, as mulheres são a maior população 

votante compondo um percentual de 52.2% da população. No entanto, apesar da 

mulher ter conquistado espaços na sociedade e, além disso, representar mais da 

metade da população votante, é visível que na atualidade a participação feminina 

direta na política ainda é mínima, basta observar que nos cargos eletivos as 

mulheres são a minoria. A classe política representativa de nosso País é composta 

por homens, que significam uma maioria massacrante em comparação com as 

mulheres. A mulher não exerce os direitos políticos em condição de igualdade, a 

representação feminina nas esferas de governo reflete a desigualdade de gênero. 

Pouco se vê incentivo para a inserção e participação da mulher tanto na 

representação em cargos políticos como em exercer a cidadania através do voto, 

sendo esse um espaço de fortalecimento e empoderamento feminino. Pior ainda é 

que muitas vezes as mulheres são convidadas para participar em pleitos eleitorais 

somente com a intenção de cumprir cotas, mas não são apoiadas e fortalecidas 

enquanto lideranças principais nesse espaço. 

A mulher é marcada, historicamente, pela sua função de mãe. Mesmo tendo 

conquistado espaços importantes no que tange a papéis políticos, econômicos, 

culturais e sociais, ainda é muito latente na sociedade global, o atrelamento da figura 

feminina à imagem da maternidade.  Isso se deve ao fato de que, na história, nas 

mais diversas culturas, etnias e raças, a figura da mulher, desde criança, foi 

culturalmente estimulada a ser mãe. Nesta perspectiva a mulher não detinha  

autonomia sobre seu corpo, não podendo decidir sobre se queria ter filhos ou não, 

no entanto isso se deve ao fator biológico e natural da vida, sendo que a nova vida é 

possibilidade através do corpo da mulher. Porém, além do fator natural, também 

havia o fenômeno da dominação, pois o corpo da mulher pertencia ao marido. 

É a partir da década de 1960 que surgem os primeiros movimentos 

feministas, que passarão a lutar pela mudança desta própria condição. Em 1968, 

através da Conferência Mundial dos Direitos Humanos, surgiu o conceito de “Direitos 
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Reprodutivos”2. O relatório desta Conferência defendeu, em seu capítulo 16, que “os 

pais têm Direito Humano fundamental de determinar livremente o número de seus 

filhos e o intervalo entre seus nascimentos”. 

Na década de 1970 a união sem casamento e o divórcio começaram a serem 

aceitos pela sociedade. Nesse mesmo período as mulheres começam a se unir para 

conquistar mais espaço na sociedade, expressando que são dignas de exercer uma 

profissão e desempenhar seu papel de mulher junto à família e também na 

sociedade. 

Destaca-se que neste período, no Brasil, sobrepunha-se a ditadura militar e, 

vivendo numa sociedade patriarcal, as mulheres sofreram agressões, foram 

violentadas sexualmente, torturadas e assassinadas. Mesmo diante de tanta 

repressão política, cultural e social as lutas passaram a fazer parte do cotidiano 

feminino. 

Outro assunto que demonstra uma conquista para os direitos femininos, é que 

foi assegurado na Constituição Federal de 1988, diante da equiparação dos filhos 

considerados ilegítimos, culturalmente denominados “bastardos”, que passaram a ter 

os mesmos direitos dos filhos concebidos na relação de casamento, bem como são 

portadores destes mesmos direitos os filhos por adoção. Sidney retrata claramente a 

igualdade dos filhos:  

 

A visão atual é bem outra, com a ampliação das formas de Constituição do 
ente familiar e a consagração do princípio de igualdade de tratamento entre 
marido e mulher, assim como iguais são todos os filhos, hoje respeitados 
em sua dignidade de pessoa humana, independente de sua origem 
(SANTOS; SIDNEY, 2006, p.123). 

  

Devemos salientar que nos aspectos sociais, culturais, políticos e sexuais, a 

mulher contribuiu significativamente para a evolução da raça humana, e enquanto 

sujeito social, a mulher conquistou direitos perante a história da humanidade.  

As considerações de Sidney Reis dos Santos (2006, p. 65-66) indicam que a 

mulher na era primitiva exercia diversas tarefas diárias ocupando todo o seu tempo, 

no entanto a estimativa de vida não ultrapassava os vinte anos de vida, raramente 

algumas viviam até os quarenta anos. 

                                                           
2 O termo “Direitos reprodutivos” tornou-se popular durante o “I Encontro Internacional de Saúde da 
Mulher” que foi realizado em Amsterdã em 1984, mas só criou raízes na “Conferência Internacional 
de População e Desenvolvimento”, em 1994. 
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Já na sociedade medieval a mulher exercia uma posição diferenciada quando 

considerada da elite, mesmo assim com limitações. A mulher iniciou atividades 

primordiais nas relações sociais de poder e de cultura movimentada pela economia 

mercantil. 

Com a revolução industrial se dá a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, embora como mão de obra barata e com remuneração inferior ao homem. 

Neste período se intensificam, em nível mundial, as lutas feministas reivindicando 

direito à liberdade e igualdade.  

Conforme Sidney Reis dos Santos expõe:  

 
No século XIX, as mudanças sociais provocadas pela revolução industrial 
inglesa e europeia, pela expansão do capitalismo industrial para a América 
do Norte, pelo neo-colonialismo europeu, pelo nascimento da ciência 
moderna e a redefinição patriarcal da natureza da mulher, pela reação dos 
legisladores patriarcais e estas mudanças sociais, geraram dialeticamente a 
reafirmação da ideologia patriarcal da natural inferioridade feminina, todavia, 
também geraram as possibilidades para o surgimento do feminismo, 
enquanto movimento social (SANTOS, 2006, p. 114). 

  

Na França, neste mesmo século, as mulheres perceberam que podiam mudar 

a realidade de inferioridade e começaram a organizar movimentos com objetivo de 

conquistar o voto feminino, acesso à educação, ampliação no mercado de trabalho e 

salários, juntamente com direitos trabalhistas, pois eram exploradas em uma jornada 

de trabalho de mais de quatorze horas diárias, expostas a ambientes insalubres e à 

exploração sexual, dentre outra violências. O autor apresenta que o dia 8 de março, 

comemorado mundialmente como o Dia da Mulher, tem um significado de luta, 

resistência e força das mulheres, que levaram seu objetivo de mudança até as 

últimas consequências, pois perderam a própria vida, numa luta arbitrária junto ao 

homem, dono, capitalista:  

 

O dia 8 de março de 1857, aonde as operárias de uma indústria têxtil de 
Nova York revoltaram-se contra as péssimas condições de labor e 
passaram e reivindicar por melhores condições salariais, melhores 
condições de trabalho e redução de jornada de quatorze para dez horas de 
trabalho. Os patrões patriarcais, no entanto, fecharam as portas da indústria 
e atearam fogo no prédio, resultando na morte de 129 mulheres (SANTOS, 
2006, p. 116). 

 

Diante desse acontecimento, com características de violência e crueldade do 

pior grau, cometido por homens capitalistas, que se acharam naquele momento 
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inclusive como donos da vida, mais de um século depois, em 1985, a ONU incluiu o 

dia 8 de março em seu calendário oficial, como Dia Internacional da Mulher.  

As lutas das mulheres também foram importantes para a efetivação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. As convenções e 

recomendações da Organização Internacional (OIT) enfatizaram a igualdade de 

gêneros, a não discriminação do trabalho entre homens e mulheres e igualdade na 

remuneração. No entanto, observa-se que ainda hoje isso não se efetivou na prática, 

permanecendo um grande desafio para as mulheres que precisam continuar lutando 

para garantir aquilo que já é garantido em lei.  

As ações desenvolvidas após as duas guerras mundiais na busca de 

harmonia e respeito ao ser humano, sendo que entre convenções e acordos que 

envolvem diretamente a mulher destacam-se: Convenção Interamericana sobre 

Concessão dos Direitos Civis à Mulher de 1952; Convenção Interamericana sobre 

Concessão dos Direitos Políticos à Mulher em 1950; Convenção sobre os Direitos 

Políticos da Mulher de 1963; Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher, aprovada pelo Conselho Nacional em 1994; 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) em 1994 e ratificada pelo Congresso Nacional de 1995 (Centro Feminista de 

Estudo e Assessoria, 1996, p. 4-6). 

No Brasil, em 1962 é aprovada a Lei nº 4121, que permitiu o direito civil da 

mulher casada ao atingir a maioridade, sendo plenamente capaz, sem necessitar de 

autorização do marido para gozar de sua participação civil em sociedade. Já em 

1977 foi aprovada a lei do Divórcio, Lei nº 6.515/77, que significou uma importante 

conquista de direito civil para as mulheres.  

A autora, Maria Berenice Dias complementa: 

 

Com o advento da Lei do Divórcio, em 1977, é que emergiram novos 
valores sociais referentes à dignidade da mulher e sua autonomia, liberdade 
e privacidade na área da sexualidade. Além da possibilidade de novo 
casamento, restou alterado o regime legal de bens para o de comunhão 
parcial, no qual só se comunica o patrimônio adquirido após o matrimonio. 
Passou a ser facultativa a alteração do nome em decorrência do casamento. 
(2004, p. 35) 
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Diante da realidade em que as mulheres viveram por décadas, num ambiente 

de excludência, comandado por homens, tendo como marca o silêncio, sendo 

impossibilitadas de expressar seus pensamentos, sem tomada de decisão, surgem 

mudanças. A partir das conquistas sociais, nos anos de 1980, é que as mulheres 

começam a perceber os resultados positivos de suas conquistas, pois começam a 

ocupar cargos de chefia, cargos elevados na hierarquia das instituições e 

demonstrando-se presente na sociedade. No entanto, ainda recebendo o salário 

mais baixo no mercado de trabalho. 

É latente até os dias atuais a luta das mulheres por dignidade humana, por 

respeito, por proteção contra a violência, à moradia, à liberdade sexual e direito à 

autonomia devidamente respaldada em lei. Torna-se uma luta constante para não 

ser diferenciada, no intuito de resgatar seus valores e derrubar o pensamento 

conservador da ideologia machista. 

Aos poucos as mulheres vêm conquistando sua autonomia, através da 

participação em atos públicos, os quais produzem novos conhecimentos, expressam 

seus valores e conquistam espaços na sociedade. 

A sociedade percebeu que a mulher não é mais vista como a figura “do lar” 

que serve apenas para cuidar dos filhos e da casa, isso não corresponde com a 

realidade da mulher. Nos espaços ocupacionais, a mulher vem resgatando a 

autoconfiança, sendo requisitada e aceita nas mais diversas categorias profissionais. 

De certa forma é necessário respeitar os limites, costumes e valores, 

possibilidades e a forma de como a mulher se vê diante da sociedade, dentro da sua 

singularidade. 

Com a inserção no mercado de trabalho, a mulher passou a ser também a 

provedora do lar, e junto adquiriu certa independência, contribuindo financeiramente. 

No entanto, é extremamente necessário apontar a dupla jornada de trabalho à qual a 

maioria das mulheres é submetida. Exemplo são as mulheres de baixa renda que 

residem em periferias, as quais se tornam alienadas ao trabalho explorado, com 

salários baixos, exercendo a função de empregadas nas fábricas e são também 

responsáveis pelas tarefas da casa, tendo um desgaste físico e psicológico, 

diminuindo sua rentabilidade diária no bem-estar pessoal e social.  

A baixa escolaridade é um dos grandes agravantes para a autonomia das 

mulheres, isso dificulta o acesso ao emprego formal, até mesmo na família ela é 
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vista como inferior, pois tende a ser submissa ao companheiro devido sua condição 

financeira, por não ser a provedora do lar.  

As mulheres que têm independência financeira, além de prover seu sustento, 

possuem uma participação ativa na educação dos filhos, são vistas e consideradas 

mulheres modernas, capazes de permanecer atuante, assumnindo riscos e 

responsabilidades. É relevante salientar que a mulher que está atualizada com a 

sociedade tem facilidade de comunicação e expressão, sendo que nada impede as 

mulheres consideradas do lar de buscar conhecimento e contato com o “mundo 

exterior”. 

É significativo o aumento da participação abrangente das mulheres nos 

movimentos sociais, sindicatos, no trabalho e na população economicamente ativa, 

as quais vêm mantendo o ritmo acirrado pela busca de igualdade de oportunidade. 

É certo que todo ser humano, na sua essência, caminha em busca do seu 

próprio bem-estar, constrói recursos que facilitem o acesso ao desejo próprio. No 

entanto, viver em sociedade num contexto de relação social, nas suas 

especificidades, imposta por hierarquias familiares, profissionais ou sociais, inibem 

os pensamentos e ações próprias, o que as fazem cumprir o que lhe é delegado, 

tornando-os alienados por um sistema vigente totalmente capitalista.  

Profundas transformações ocorrem no contexto histórico, cultural, político e 

social, vivemos em constantes transformações, e observa-se a correlação de forças 

em que o poder se detêm nas mãos de poucas pessoas, o que provoca grandes 

alterações em macroestrutura devido à ideologia imposta. É visível que a mulher faz 

parte desse processo de alteração, na teoria, para alguns, homens e mulheres são 

iguais como seres humanos. 

A mulher é usada como objeto, mercadoria, isso é notório através da mídia, 

em que geralmente a mulher é apresentada numa relação de submissão ao homem, 

o que potencializa o pré-conceito e a descriminalização imposta à mulher ao longo 

da história. A mulher é vista como a causa dos problemas que se instalam nas 

famílias. 

É por esses e outro fatores que a mulher enfrenta lutas diárias, busca dentre 

os espaços de relações sociais igualdade e respeito. Grandes avanços podem ser 

apontados, dentre alguns a criação e efetivação da Lei Maria da Penha. 
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1.3 A “LEI MARIA DA PENHA” 

 

Ainda no século XX, no Brasil, a família vivia sob o domínio do homem em 

uma sociedade patriarcal, onde a figura masculina era superior à feminina e o 

homem exercia o poder exclusivo sobre a família, enquanto que a posição da mulher 

era de subalternidade. O primeiro marco histórico que rompe com a hegemonia 

masculina, no Brasil, é o Estatuto da Mulher Casada Lei nº 4.121, de 27 de Agosto 

de 1962, em que a mulher passou a ser colaboradora na sociedade conjugal. O 

segundo marco foi a Lei do Divórcio, aprovada em 1977, em que trouxe avanços em 

relação à mulher, principalmente a mudança do regime legal de bens. Porém foi a 

Constituição Federal de 1988 que estabeleceu o maior avanço e reforma no direito à 

família. 

Por mais que os princípios de igualdade estivessem consagrados na 

Constituição Federal de 1937, importantes aspectos jurídicos norteiam a CF/1988, 

primeiramente a igualdade de todos perante a lei, sendo no artigo 5º a igualdade 

entre homens e mulheres, em direito e obrigações, também o parágrafo 5º do art. 

226 enfatiza que os direitos e deveres à sociedade conjugal é igual para homens e 

mulheres, e o inciso IV do art. 2º assegura o direito à igualdade e estabelece como 

objetivo fundamental do Estado prover o bem de todos, sem preconceito de sexo. 

Apesar de grandes mudanças, é importante ressaltar que o Código Civil 

vigente que foi criado pelo decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, vigorado 

em janeiro de 1942, afasta toda terminologia discriminatório em relação à mulher, à 

família e à filiação. Os Códigos Civis anteriores ao vigente foram os de 1830, 

sancionados por Dom Pedro I, e 1890.  

Uma triste realidade que afeta a vida das mulheres no País são as situações 

de violência e os crimes cometidos, os quais são julgados com base no Código 

Penal. No entanto, observava-se certa fragilidade na punição para os crimes contra 

as mulheres, prova disso, foi o fracasso na revisão do Código penal e a instituição 

de uma comissão para elaborar um anteprojeto de lei de reforma. 

Uma importante conquista do ponto de vista penal foi a alteração no Código 

penal, através da Lei 13.104/2015, que incluiu o inciso VI e o parágrafo 2º A, no art. 

121 que declara o Feminicídio como um crime. Feminicídio é um termo para 

descrever o crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como o 
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assassinato de mulheres, mas as definições variam dependendo do contexto 

cultural. A grande conquista no campo dos direitos da mulher e na garantia da sua 

proteção diante de situações de violência e crimes é a Lei nº 11.340, Lei Maria da 

Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, pelo Presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva, e entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. A Lei Maria 

da Penha representa um marco institucional no país, pois trata individualmente da 

violência doméstica contra a mulher, considerado um “amadurecimento 

democrático”, sendo que esta lei contou com a participação de diferentes integrantes 

da sociedade para a sua mobilização e aprovação. A Lei Maria da Penha não trata 

apenas de violência física, mas abrange várias violências sofridas e ou vivenciadas 

pelas mulheres brasileiras cotidianamente. 

Neste sentido, cabe uma reflexão sobre as motivações que levam à 

ocorrência de violências contra a mulher, conforme destaque dos autores:  

 

A origem da violência contra a mulher está nas relações de poder e 
desigualdade entre os sexos na nossa sociedade. A cultura patriarcal se 
construiu tomando o masculino como norma, o que transforma as mulheres 
em sujeitos socialmente inferiores, passíveis das mais perversas formas de 
exploração e opressão. A violência doméstica é a forma mais desumana de 
exclusão das mulheres, de seus direitos enquanto cidadãs. Esse profundo 
desrespeito às mulheres se mantém tão ativo graças à impunidade dos 
agressores e à banalização da violência por parte da sociedade (CAMPOS; 
CORRÊA, 2007, p. 178). 

 

A partir da lei Maria da Penha, o companheiro que agredir a mulher pode ser 

preso em flagrante, com pena de até três anos de reclusão, perdendo o direito de 

ver os filhos e de se aproximar da casa. A legislação antiga considerava que as 

agressões eram enquadradas como lesão corporal pelo Código Penal, porém era 

aplicado somente em casos em que a mulher ficava machucada e corria risco de 

morte, normalmente os violentadores eram punidos com prestação de serviços 

comunitários ou com cestas básicas. 

Neste sentido, a Lei Maria da Penha é uma ruptura na história, possibilitando 

maior segurança à mulher vítima de violência. A “Lei Maria da Penha” é uma 

homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, mulher nordestina, cearense que foi 

vítima de violência doméstica cometida pelo marido que lhe disparou um tiro de 

arma de fogo que lhe atingiu a coluna e a deixou paraplégica. As agressões eram 

constantes enquanto Maria da Penha era casada com o professor colombiano, 
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naturalizado, Marco Antônio Herradia Viveros, o qual foi preso somente após 19 

anos da tragédia. 

Maria da Penha, inspiradora da Lei, acredita que a Lei possa inibir os casos 

de violência contra a mulher, ao mesmo tempo em que estimula as mulheres a 

denunciarem seus agressores. A Lei altera o Código do Processo Penal e o Código 

Penal, o que permite que o agressor seja preso em flagrante ou receba medida de 

prisão preventiva. 

São grandes as conquistas com a Lei sancionada, a proteção dos filhos, a 

saída do agressor da casa, além do direito da mulher reaver seus bens e cancelar 

procurações feitas em nome do agressor. 

Conforme Lei 11.340/2006 em seu artigo 1º diz: 

 

Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar (BRASIL, 2006, p. 11).  

 

Além disso, a lei também assegura para a mulher a garantia de direitos 

independente de sua classe social, dentre outras características, possibilita a mulher 

a viver sem violência, pontuados no Art. 2º que, 

 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 
renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (BRASIL, 
2006, p. 2).  

 

É elencado no Art. 3º desta lei, que a mulher tem direito à vida, à saúde, à 

alimentação, garantindo a ela os mínimos para a sobrevivência. Na forma de 

garantidor desses direitos, o Estado oferece políticas públicas voltadas às mulheres, 

através de serviços, programas e projetos, que contemplem as necessidades e 

garantam o acesso a esses direitos assegurados por lei.  

 

Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 
direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
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à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 
§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 
humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 
necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput 
(BRASIL, 2006, p. 12).  
 

A Lei Maria da Penha integra-se à luta e à conquista das mulheres por 

direitos. Em caso de violência, o agressor pode ser preso por até três anos. No 

entanto, não se aplica esta Lei quando a mulher é agredida fora do ambiente 

doméstico, como em vias públicas. 

Caracteriza-se violência conforme Lei 11.340/2006, no artigo 7º: 

 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria (BRASIL, 2006, p. 14). 

 

A Lei Maria da Penha proporcionou para as mulheres vítimas de violência o 

exercício dos seus direitos, a autonomia e o empoderamento, pois ela prevê 

estruturas específicas de prevenção e proteção às mulheres, objetivando combater e 

coibir o ato de violência contra a mulher, dando a elas maior proteção e devida 

punição ao agressor. 
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Para a mulher, a lei significa uma conquista extremamente importante, pois é 

uma luta de décadas, sendo que, após a efetivação da lei, as denúncias com relação 

à violência contra a mulher aumentaram significativamente, apesar de muitas 

mulheres não denunciarem, por diversos fatores, dentre os quais, por medo e ou 

alienação ao agressor. 

Do ponto de vista legal, muito se avançou com relação aos direitos para a 

mulher vítima de violência doméstica, isso é inegável. No entanto, é preciso avançar 

nas práticas de atendimento que fortaleçam a autonomia da mulher e lhe garantam 

maior empoderamento, pois algumas mulheres são dependentes financeiramente do 

marido e diante da denúncia de seus agressores temem pela subsistência de si 

própria e dos filhos, tornando-se alienada a essa condição. Isso faz com que muitas 

vezes a violência contra a mulher seja velada, ficando reclusa nos ambientes 

domésticos.  
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3 A FAMÍLIA E A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

 

Este capítulo tem por objetivo desenvolver uma análise sobre a trajetória 

histórica das famílias e a Política de Assistência Social. Iniciaremos fazendo uma 

reflexão sobre as famílias contemporâneas, abordando fatores que influenciaram no 

contexto familiar atual, através de um minucioso estudo entre várias bibliografias, 

evidenciando o conhecimento adquirido no processo acadêmico. Também serão 

abordados aspectos relacionados à Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

que é o que se tem de mais recente enquanto diretriz da assistência social no Brasil. 

 

3.1  A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 

 

Para que se possa entender o significado e a importância de cada indivíduo 

no contexto familiar, é imprescindível conhecer a história e o conceito de família, 

assim como os seus valores e costumes.  A transformação que ocorreu ao longo da 

história da humanidade, imposta por regras políticas e religiosas, sendo estas 

irreversíveis, remodelou os padrões familiares, seus costumes e princípios morais. A 

família deixa de ser um modelo único, sofrendo mutações e assumindo diferentes 

organizações. 

A família, através do seu ciclo de vida, permite aprender, numa perspectiva 

temporal, diferentes momentos de sua trajetória, a qual é entendida como etapas do 

desenvolvimento familiar. As consequências de cada etapa, em que a família se 

compõe de formas distintas, utiliza-se de diferentes critérios necessários para sua 

sobrevivência e bem-estar social. 

Com a abolição da escravatura, a urbanização, o início da industrialização e a 

expansão da economia, o orçamento familiar é ameaçado, o que incentivou a mulher 

a acessar o trabalho assalariado, provocando alterações nos contextos sociais e 

familiares, sendo característica do sistema capitalista. Apesar de a família ter em sua 

essência os traços e resquícios do sistema de padrão patriarcal, cultivando a 

historicidade, os costumes, podemos observar que ouve grandes mudanças desde 

então, redefinindo também os laços e predominância em famílias. 

Na atualidade, os arranjos familiares ou a maneira de organização familiar na 

sociedade é bastante diversificada, não podemos denominar ou caracterizar família 
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como apenas família nuclear, ainda que esta ainda seja aquela estrutura com maior 

predominância na sociedade. As famílias atuais vivenciam trocas de experiências, 

valores e culturas, com traços individuais e particulares de cada uma. Assim,  

 

As famílias modernas ou contemporâneas constituem-se em um núcleo 
evoluído a partir do desgastado modelo clássico, matrimonializado, 
patriarcal, hierarquizado, patrimonializado e heterossexual, centralizador de 
prole numerosa que conferia status ao casal. Neste seu remanescente, que 
opta por prole reduzida, os papéis se sobrepõem, se alternam, se 
confundem ou mesmo se invertem, com modelos também algo confusos, 
em que a autoridade parental se apresenta não raro diluída ou quase 
ausente. Com a constante dilatação das expectativas de vida, passa a ser 
multigeracional, fator que diversifica e dinamiza as relações entre os 
membros. (SOUZA; DIAS, 2008, p. 3) 

 

Na sociedade contemporânea pode-se dizer que a individualidade e a busca 

por estabilidade financeira é o que melhor sintetizam as mudanças que vêm 

ocorrendo nas relações sociais e familiares. O casamento, a conjugalidade, por 

vezes é considerado uma dificuldade diante dos anseios pessoais. Por vezes não há 

compatibilidade entre o casamento e a busca pela satisfação pessoal, por projetos 

individuais que são a prioridade para o indivíduo, e sendo assim não tendo espaço 

para o outro. Nesta realidade, o casamento deixa de ser a primeira opção de vida.  

No contexto das famílias consideradas mais vulneráveis economicamente, o 

impacto da desigualdade desencadeia um processo de fragilidade dos vínculos 

familiares, característica de sua estrutura social.  

A configuração familiar, tanto na sua composição quanto na sua relação 

social e familiar teve um impacto profundo até mesmo no individuo dentro da vida 

familiar, com esse novo arranjo familiar redefiniu-se também o papel de cada 

membro da família. 

Segundo Ferrari e Kaloustian (2002, p.14), 

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

 

Portanto, considera-se que a família é uma unidade social que desenvolve 

múltiplos papéis, os quais são fundamentais para o desenvolvimento psicológico e 
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social de seus membros. A família, em sua peculiaridade, mantém uma organização 

de apoio, proteção, limites e socialização de cada indivíduo. 

Os estudos sobre famílias que surgem para entender a realidade da família 

advêm da epistemologia do século XIX, sendo o positivismo que defendia o 

androcêntrismo3, surgiram teorias que compreendem a família como uma “unidade 

social ordenada”, sendo que para Conte a família é moral e se fundia na escolástica, 

portanto é tradicionalista. No século XIX a teoria marxista que analisa a família sob a 

perspectiva das classes sociais e existe uma tendência em ver uma “identidade 

entre exploração e opressão”, considera-se que se tem igualdade de produção 

também pode existir igualdade de gênero. 

Diante das mudanças ocorridas na sociedade, de um sistema movido por 

consumo sendo característica do capitalismo, não podemos dissociar as 

transformações da atual família, contudo evidenciando o modo de formar a família, 

gestão de natalidade, união conjugal e a liberdade individual, consequentemente são 

mudanças impostas cotidianamente pela sociedade. Na realidade os problemas que 

se apresentam ao longo da história das famílias estão relacionados com a 

impossibilidade de respostas compatíveis com os desafios que lhe são 

apresentados. 

No Brasil, o conceito de família foi alterado a partir da Constituição Federal de 

1988, sendo reconhecida a união estável e a formação de família monoparental, 

família esta composta por um único progenitor e seus filhos. Isso diversificou as 

maneiras de vivenciar a questão de gênero dentro dessas famílias. Da mesma 

maneira que a mulher sofre transformação o homem também vem vivenciando o 

mesmo processo.  

Conforme Dalbério (2007, p.46), 

 

Essa nova dimensão na qual o homem deve assumir tarefas domésticas 
cria em muitos deles uma situação de revisionismo de todas as ideologias 
que dizem respeito ao machismo. É óbvio que muitos ainda não estão 
entendendo essa nova situação, vivem como se a mulher ainda devesse 
prestar-lhe todos os serviços e ainda lhe ajudasse na manutenção das 
despesas familiares. Carregam ainda em consciência as visões burguesas 
de família, cujo modelo o homem tem direitos, por manter a família. 

 
                                                           
3 Androcentrismo é um termo cunhado pelo sociólogo americano Lester F. Ward em 1903. ... quase 
universal de se reduzir a raça humana ao termo "o homem" é um exemplo excludente que ilustra um 
comportamento androcêntrico. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Androcentrismo Acesso 
23/04/2017  
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Devido a essa nova configuração da família, a mulher vem se destacando ou 

nos olhares de algumas pessoas, desvinculando da família de origem e sem 

cônjuge. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), família é 

“um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica 

que vivessem no mesmo domicílio, ou, pessoa que vivesse só em domicílio 

particular.” (GOLDANI, 1993, p.78)  

O modelo tradicional de família caracterizada nuclear composta por pai, mãe 

e filhos, não dá mais conta de um conjunto de novas configurações familiares que se 

delineiam na atualidade. Exemplos são as novas estruturas familiares, a família 

extensa de pais separados que formam outras uniões e resulta uma convivência dos 

filhos dos casamentos anteriores de ambos e os novos filhos do casal, e ou 

membros de outra geração. Também se configura a família monoparental constituída 

por um dos genitores e os filhos. A família homoparental, formada por adultos que 

autodesignam homossexuais e criança. 

A família contemporânea apresenta novas configurações, por sua vez oferece 

novos desafios, por mais peculiar e diversificada, a família ainda é e continuará 

sendo um grupo social que possui ligações de relacionamento biológico, afetivo, 

físico, cultural e social com seus membros, pois é um espaço amplo de 

conhecimento e valores, lugar onde ocorrem os primeiros aprendizados da vida 

humana, de alguma forma determina toda a sua existência, e, por mais flexível que 

seja, a família continua sendo uma unidade central. 

A família é o foco dos programas sociais e centralizadora das políticas 

públicas, visto que as ações voltadas ao indivíduo têm como objetivo a inserção ou a 

reinserção familiar, o que promove em seu entorno as pessoas que vivem ao seu 

redor, no ambiente social. 

 

3.2 A INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  

 

Para a PNAS, a foco dos serviços propõe a centralidade das ações na família, 

considerando a importância da família em que historicamente é um espaço de prover 

cuidado e proteção aos seus membros, no qual se aprende a conviver 

dialeticamente na sociedade interligado com a proteção garantida pelas políticas 

públicas, isso significa a ruptura com a prática assistencialista, individualista que 
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historicamente responsabilizava a família pelos problemas vivenciados. As políticas 

sociais direcionam suas ações e potencializam a família como um espaço central 

enquanto destinatário dessas políticas.  

 

3.2.1 LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742, sancionada em sete 

de dezembro de 1993, pelo então presidente Itamar Franco, é a legitimação da 

assistência social enquanto política pública de direito social e de dever do Estado, a 

qual propõe grandes mudanças estruturais e conceituais na trajetória histórica da 

assistência social no país. A LOAS ordenou ao Poder Público a prestação de 

serviços, programas e projetos de forma não contributiva às necessidades básicas 

da população, por força de lei, como um direito social que deve ser garantido pelo 

três entes federativos (federal, estadual e municipal). Para isso a LOAS estabeleceu 

a descentralização participativa do poder público e da sociedade civil na gestão da 

política, bem como a necessidade de um comando único das suas ações. A politica 

de assistência social se configura como modo particular de política social de duas 

formas: restritiva, pois é voltada à população em situação de vulnerabilidade social; 

e ampla, na extensão dessa política para quem dela necessitar. Conforme Yasbek 

apud Couto (2006. p. 9): 

 

Inegavelmente, a Loas não apenas introduz um novo significado para a 
assistência social, diferenciando-a do assistencialismo e situando-a como 
política de Seguridade Social voltada à extensão da cidadania social dos 
setores mais vulnerabilizados da população brasileira, mas também aponta 
a centralidade do Estado na universalização e garantia dos direitos e de 
acesso aos serviços sociais qualificados, ao mesmo tempo em que propõe o 
sistema descentralizado e participativo na gestão da assistência social no 
país, sob a égide da democracia e da cidadania. 

 

O art. 2º da LOAS prevê a proteção aos sujeitos social, a partir dos objetivos: 

 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice;  
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Parágrafo 
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único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos 
sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. (BRASIL, 1993) 

 

No ano de 1994, ano seguinte à regulamentação da LOAS, assume à 

presidência do Brasil Fernando Henrique Cardoso, num regime neoliberal que 

priorizava o controle da inflação e a manutenção da estabilidade econômica, 

limitando os gastos públicos. Em seu governo criou o Programa Comunidade 

Solidária, tendo como característica estabelecer formas de atuação na área social do 

governo e gerenciar programas no enfrentamento à fome e à pobreza. Seu governo 

foi considerado com grande aumento de concentração de renda, ameaçou acabar 

com alguns direitos trabalhistas, consequências que resultou em aumento da 

desigualdade social, nesse período não se respeitava a LOAS. Ao contrário, o 

Programa Comunidade Solidária seguia a lógica totalmente inversa à LOAS, pois 

tirava a responsabilidade do Estado e responsabilizava a comunidade pela oferta de 

ações de assistência social. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício conquistado com 

a LOAS no valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência ou idoso com 

sessenta e cinco anos, tendo como critério de renda percapta até um quarto do 

salário mínimo. 

A gestão da assistência social é acompanhada e fiscalizada pelos conselhos: 

Nacional, Estaduais e Municipais da assistência social, configurando um modelo 

transparente em relação às estratégias e a execução dessa política.  

No entanto, a LOAS regulamenta a assistência social a partir dos 

pressupostos trazidos pela CF/88, contudo surgiram novas necessidades. Assim, em 

2002, com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva, a assistência social começa a dar 

indícios de mudança, com a aprovação da Política de Assistência Social (PNAS) e 

logo após o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com objetivo de 

concretizar os serviços, programas e projetos destinados ao enfrentamento à 

desigualdade social, em suas diretrizes responsabiliza o Estado na efetivação da 

assistência social como direito dos cidadãos. Elementos esses contidos no próximo 

subitem. 
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3.3 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

 

Para compreendermos a forma de organização da Politica de Assistência 

Social no Brasil atualmente, é necessário entender sua trajetória, seus limites e 

contradições. Destaca-se que no princípio a assistência social possuía 

características paliativas e clientelistas, e esta história foi marcada por muitas lutas, 

que culminou com o reconhecimento da assistência social como uma política 

pública, e juntamente com a saúde e a previdência social, formam o tripé da 

seguridade social. 

Na década de 1930, no Brasil não existia a intervenção do Estado nas ações 

e áreas sociais. Toda e qualquer prática assistencial era desenvolvida pela igreja 

católica juntamente com organizações caritativas. Estas práticas tinham uma postura 

disciplinar, a pobreza era vista como disfunção individual, o indivíduo era culpado 

por sua condição social, de uma forma repressora por parte do Estado, a pobreza 

era considerada caso de polícia, não tinha a compreensão da “Questão Social”4. É 

nesse período que Getúlio Vargas chega à presidência e o cenário político brasileiro 

começa assumir novas funções. 

No governo de Getúlio, o Estado começa a fornecer ajuda financeira às 

instituições públicas e filantrópicas, com objetivo de que estas dessem assistência à 

população mais vulnerável, e assim melhorar as condições sociais e políticas para o 

desenvolvimento industrial, social e econômico do país.  

Neste mesmo período, dentre os feitos de seu governo, Getúlio Vargas 

consolida as Leis Trabalhistas, tendo como objetivo controlar as greves e os 

movimentos sociais. Esta legislação foi de grande importância, proporcionado 

grandes benefícios para o trabalhador. Para Couto (2006, p.103): 

 

Essa consolidação trabalhista criou a carteira de trabalho, instituiu uma 
jornada de trabalho de oito horas, férias remuneradas, salário maternidade 
e criou a área de segurança e medicina do trabalho. 
 
 

                                                           
4
 A Questão Social é expressão das desigualdades sociais constitutivas do capitalismo. Suas diversas 

manifestações são indissociáveis das relações entre as classes sociais que estruturam esse sistema 
e nesse sentido a Questão Social se expressa também na resistência e na disputa política 
(IAMAMOTO, 2014 p.3). “Questão Social é um conjunto de problemas que advém do confronto entre 
capital e trabalho”. 
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Foi através da Lei trabalhista que direitos como férias, redução de carga 

horária, entre outros foram garantidos, no entanto nesta época era considerado 

cidadão somente quem estava vinculado ao mercado de trabalho e assim teria 

benefício previdenciário, os demais contavam com a caridade e a benesse social 

dos grupos de caridade. Em 1938 Vargas cria o Conselho Nacional do Serviço 

Social, com a função de analisar os pedidos de recurso financeiro que as entidades 

sociais solicitavam ao governo e eram subsidiadas para então prestarem o amparo 

social. 

A profissão de Serviço Social no Brasil teve início com as primeiras escolas 

em 1936 e 1937, respectivamente em São Paulo e Rio de Janeiro.  

Em 1942 foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), totalmente 

caritativa, filantrópica e ligada à igreja católica, com objetivo de amparar as famílias 

dos combatentes da Segunda Guerra Mundial, as ações iniciaram por atendimento 

com mulheres e crianças e posteriormente foram acompanhando as demandas do 

desenvolvimento financeiro e social emergentes no país, expandindo o atendimento 

para as famílias em situação de vulnerabilidades sociais, ações estas vinculadas a 

práticas religiosas, paternalistas de interesses políticos, período este que perdurou 

por décadas, liderada pela esposa de Getúlio, a senhora Darci Vargas.  

Conforme Iamamoto e Carvalho (2014, p. 250-251):  

 

A primeira grande instituição nacional de assistência social, a Legião 
Brasileira de Assistência, é organizada em sequencia ao engajamento do 
país na Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo declarado será o de prover 
as necessidades das famílias cujos chefes hajam sido mobilizados, e, ainda, 
prestar decidido concurso ao governo em tudo que se relaciona ao esforço 
de guerra. Surge a partir de iniciativa de particulares, logo encampada e 
financiada pelo governo, contando também com o patrocínio das grandes 
corporações patronais (Confederação Nacional da Indústria e Associação 
Comercial do Brasil) e o concurso das senhoras da sociedade.  
 

Em 1964 ocorre o golpe militar, com característica de autoritarismo, foi um 

período de cerceamento de direitos e inibição das ações da profissão de Serviço 

Social. As expressões da “Questão social” são controladas através da coerção e 

violência, sendo reprimidas severamente. 

É importante apontar que em 1966 foram criados o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), o programa de Integração Social (PIS) e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Por reinvindicação da classe trabalhadora 



36 
 

cria-se também o Banco Nacional de Habitação, porém não beneficia os 

trabalhadores e sim a classe burguesa. Em 1974 cria-se o Ministério da Previdência 

e Assistência Social (MPAS) ligado à Secretaria de Assistência Social. 

No percurso do assistencialismo até o reconhecimento de direito do cidadão e 

dever do Estado, grandes acontecimentos marcaram a história da Política de 

Assistência entre a década de 1980 e 1990, e somente com a Constituição Federal 

passa a ser direto do cidadão e dever do Estado, trazendo uma nova concepção 

para a Assistência Social, configurando como política de seguridade social conforma 

art. 194 da Constituição Federal: 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência à assistência social. (BRASIL, 
2016, p. 193) 

 

A Constituição Federal de 1988 foi aprovada no dia 5 de outubro e traz a 

Assistência Social inscrita nos artigos 203 e 204: 

 

 Art. 203 A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
 I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
 II- o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV- a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. (BRASIL, 2016, p. 122) 
  

Já o artigo 204 vai falar sobre a organização da assistência social, sendo as 

ações voltadas para essa área custeadas pela seguridade social.  

 

Art. 204 As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 
art.195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes:  
I–descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 
II–participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
(BRASIL, 2016, p. 13) 
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A PNAS é resultado de amplo processo de cidadania aprovado na IV 

Conferência Nacional de Assistência Social, por meio do CNAS, realizada em 

dezembro de 2003, que prevê a construção do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) e será operacionalizada pela Norma Operacional Básica (NOB/2005), o que 

realiza o modelo de gestão que efetiva os princípios e diretrizes da política de 

assistência social, conforme preconiza a LOAS em seu art. 4º. 

A Política Nacional de Assistência Social tem como princípios: 

 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;  
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e 
rurais;  
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão. (PNAS, 2004, p.17-18) 
 
 

A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na 

Constituição Federal de 1988 e na LOAS: 

 
 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 a entidades 
beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações 
em cada esfera de governo 
 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(BRASIL,1993, p. 9) 
 

 
A PNAS estabelece funções para a assistência social caracterizada em dois 

níveis de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial, sendo esta 

subdividida em média complexidade e alta complexidade.  

A proteção social básica é executada no Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) através de serviços, programas e projetos que visa prevenir os riscos 

sociais. 
 

 A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população 



38 
 

que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 
deficiências, dentre outras). (BRASIL, 2004) 
 

Os serviços de proteção social especial de média complexidade concretizam-

se no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), através 

de serviços de atendimento às famílias e indivíduos com direitos violados, em que os 

laços familiares e comunitários estão fragilizados, porém não foram rompidos. A 

proteção social especial de alta complexidade é um serviço que garante a proteção 

integral para famílias e indivíduos em situação de abandono, sem referências, e  

concretiza-se na Casa Lar; Casa de Passagem; Família Acolhedora, etc. A proteção 

social especial de alta complexidade oferece serviços, programas e projetos 

especializados que contribuem para a reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários, potencializando recursos para a proteção e superação da 

vulnerabilidade eminente.  

A política de assistência social busca a partir de uma visão social inovadora 

de proteção ser capaz de captar as diferenças sociais, de entender que a população 

tem necessidades e identificar forças e não fragilidades de diversas situações de 

vida. A PNAS objetiva: 

 

• Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem.  
• Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 
especiais, em áreas urbana e rural. 
 • Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.  
(PNAS, 2004, p.27).  
 

Para a PNAS a família é o primeiro núcleo de apoio, contudo exige das 

políticas sociais uma aproximação do cotidiano dos sujeitos sociais, sendo a forma 

de conhecer a realidade na totalidade, as vulnerabilidades sociais e fragilidades dos 

vínculos sociais e familiares, famílias vítimas de sistema vigente que vivem em 

situação de risco social. 

 
[...] famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 
afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
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resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 
demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas 
de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social (PNAS, 2004, p.27).   

 

Ademais, as ações da Política de Assistência Social são voltadas para as 

famílias na busca de fortalecer de vínculos familiares e comunitários e no 

enfrentamento das desigualdades sociais, portanto: 

 

A Proteção Social de Assistência Social consiste no conjunto de ações, 
cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo Sistema Único de 
Assistência Social para redução e preservação do impacto das vicissitudes 
sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana e à família como 
núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. (NOB/SUAS, 
2005, p.16). 

 

O programa Bolsa Família foi criado em 2003 pelo presidente Lula, e hoje é 

considerado um dos principais programas de transferência de renda destinado à 

família em situação de vulnerabilidade. Este programa visa assegurar o acesso à 

renda mínima como forma de garantia de direitos sociais básicos tais como 

alimentação, vestuário, além da inserção na escola.  

O Sistema Único de Assistência Social teve seu início de implementação em 

julho de 2005, sendo um sistema não contributivo, descentralizado e participativo 

que regula e organiza os elementos contidos na PNAS, regida pela 

NOB/SUAS/2005, e tem como princípios: 

 

A proteção social de assistência social consiste no conjunto de ações, 
cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para 
redução e prevenção do impacto das  vicissitudes sociais e naturais ao ciclo 
da vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação 
afetiva, biológica e relacional. A proteção social de assistência social, ao ter 
por direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania: a 
matricialidade sociofamiliar; territorialização; a proteção pró-ativa; a 
integração à seguridade social; integração às políticas sociais e econômicas 
(NOB/SUAS, 2005, p.17). 

 

A matricialidade sociofamiliar é um destaque para a Política de Assistência 

Social a partir do SUAS, pois ela compreende a família como núcleo básico da 

acolhida dos seus membros, bem como a titular da responsabilidade de apoiar e 

prover o sustento dos seus. A territorialização tem como princípio reconhecer os 
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diversos fatores sociais e econômicos que levam a família a uma situação de 

vulnerabilidade e risco social A proteção pró-ativa define-se num conjunto de ações 

que busca reduzir os riscos sociais, no entanto são ofertados espaços de serviços 

para a proteção social básica para quem dela necessitarem. A integração à 

seguridade reafirma a proteção social que se constitui no tripé da seguridade social 

– saúde, previdência social e assistência social. A proteção social exige ações 

intersetoriais e de integração territorial.  (NOB/SUAS, 2005) 

O SUAS também implanta o sistema de vigilância sócio assistencial que tem 

como responsabilidade: 

 

 [...] o desenvolvimento da capacidade e de meios de gestão assumidos 
pelo órgão público gestor da assistência social para conhecer a presença 
das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é 
responsável. A vigilância socioassistencial deve buscar conhecer o cotidiano 
da vida das famílias a partir das condições concretas do lugar onde elas 
vivem e não só as médias estatísticas ou números gerais, 
responsabilizando-se pela identificação dos “territórios de incidência” de 
riscos no âmbito da cidade, do Estado, do país para que a assistência social 
desenvolva política de prevenção e monitoramento de riscos (NOB/SUAS, 
2005, p. 20). 

 

É extremamente relevante destacar que o SUAS e a PNAS são conquistas 

importantíssimas para a assistência social, pois trouxeram grandes avanços, no 

entanto é possível perceber que existem algumas contradições no percurso de suas 

propostas, o que se torna um desafio para a implementação de novas perspectivas. 

 

3.4  CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS 

 

O CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por 

objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos 

territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 

direitos de cidadania. 

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

os serviços socioassistenciais de proteção básica de tal sistema, no seu território de 

abrangência. Estes serviços, de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser 

ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe 

compatível. Quando desenvolvidos no território do CRAS, por outra unidade pública 
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ou entidade de assistência social privada sem fins lucrativos, devem ser 

obrigatoriamente a ele referenciados. 

O CRAS é um programa que foi estabelecido pela NOB/SUAS do ano de 

2005 e está inserido no Plano Nacional da Assistência Social, atendendo casos em 

nível de proteção social básica, responsável por executar os serviços caracterizados 

neste grau de complexidade, e organizar a rede de serviços socioassistenciais no 

âmbito local. Caçador atualmente é representado por duas unidades, CRAS Martello 

e CRAS Norte, cada um com capacidade de atender 5.000 famílias referenciadas. 

O Primeiro CRAS no Município de Caçador surgiu no ano de 2007 para 

atender as famílias no território do bairro Martello, por isso é identificado por CRAS 

Martello. O bairro Martello compõe um vasto território municipal, agregando diversos 

loteamentos, que juntos comportam aproximadamente vinte mil moradores. 

O funcionamento do CRAS Martello segue as exigências do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), sendo de quarenta horas 

semanais. Esta unidade está localizada na Rua Alberto Zanata, nº 210, e o 

expediente é de segunda a sexta-feira, no período da manhã das 08 horas até 12 

horas e no período da tarde das 13 horas às 17 horas.  

Toda forma de atendimento as famílias será registrado no sistema SAFI, e 

posteriormente relatado no prontuário eletrônico do SUAS/RMA, gerando relatório 

quantitativo. 

Os atendimentos e ou acompanhamentos findos, bem como as situações 

referenciadas em nível de proteção social especial serão desligados do PAIF e 

colocados na esfera de referenciamento territorial do CRAS. Os casos de 

falecimento e mudança de território serão arquivados. 

 

3.4.1 Dados Técnicos 

 

 a) Nome: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Martello ou 

Casa das Famílias. 

  

 b) Território de abrangência:  

· Morada do Sol; 

·  Jung, Jung II; 
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· Vila Justina II; 

· Dona Irene; 

· Mirassol; 

· Santa Terezinha; 

· Parque Industrial; 

· Ulisses Guimarães; 

· Cerro Bonito. 

 

c) Execução: 

· Prefeitura Municipal de Caçador – SC 

· Secretaria de Assistência Social e Habitação 

 

d) Equipe Técnica: 

· Diretora; 

· Assistente Social; 

· Psicólogo; 

· Estagiária de Serviço Social; 

· Estagiária de Psicologia; 

· Serviços Gerais; 

· Monitor; 

· Motorista; 

· Professor monitor. 

 

3.4.2 Objetivos 

 

O CRAS realiza o serviço de Proteção e Atendimentos Integral às Famílias - 

PAIF, realizando acolhida para recepção, entrevista, orientações, encaminhamentos 

e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Segundo o MDS (2007), a Política de Assistência Social, a segurança da 

vivência familiar e do convívio comunitário recebem atenção especial, fortalecendo, 

preservando e estimulando estes vínculos familiares e comunitários. Para isso, dois 

níveis de proteção são garantidos no SUAS: proteção social básica e proteção social 

especial, como já mencionamos anteriormente. 
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A oferta de serviços no CRAS depende de um bom conhecimento do território 

e das famílias que abrangem esse território, suas necessidades e potencialidades. 

A ordem de entrada dos atendimentos no CRAS somente será descumprida 

quando a situação social apresentada pelo usuário/família caracterizar-se como 

urgência e emergência, sendo então encaminhada diretamente para a equipe 

técnica. As situações que adentrarem ao CRAS via encaminhamento judicial serão 

referenciadas diretamente à equipe técnica. O atendimento para benefícios 

eventuais ocorrerá no CRAS quando se tratar de famílias em acompanhamento pelo 

PAIF. 

 

O CRAS é a unidade pública responsável pela oferta do Programa de 
Atenção Integral às Famílias - PAIF e, dessa forma, deve dispor de espaços 
que possibilitem o desenvolvimento das ações previstas por este Serviço. 
[...] O imóvel do CRAS, seja alugado, cedido ou público, deve assegurar a 
acessibilidade para pessoas com deficiência e idosas. Constitui fator 
relevante para a escolha do imóvel a possibilidade de adaptação de forma a 
garantir o acesso a todos os seus usuários. [...] O CRAS deve ser uma 
unidade de referência para as famílias que vivem em um território. 
(Orientações Técnicas do CRAS, 2009, p. 48) 
 

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

referenciado ao CRAS articulado com o PAIF, é desenvolvido através de grupos e 

organizado por faixa etária, dessa forma, tem por objetivo complementar o trabalho 

social com as famílias atendidas e ou acompanhadas pelo PAIF, tendo prioridade de 

prevenir o risco social, incentivar a socialização e a convivência comunitária e 

também promover o desenvolvimento de potencialidade e capacidades com objetivo 

emancipatório para o enfrentamento de vulnerabilidade e risco social. 

No CRAS Martello, especificamente, os grupos de SCFV são organizados 

com as seguintes faixas etárias: 

· Grupo de 0 a 06 anos – crianças, mamães, gestantes e nutrizes; 

· Grupo de 07 a 12 anos – crianças; 

· Grupo de 13 a 17 anos – adolescentes; 

· Grupo de mulheres; 

· Grupo de idosos. 

O grupo de 0 a 6 anos desenvolve atividades com crianças e seus familiares, 

as ações são focadas no fortalecimento de vínculos e na prevenção de risco social 

(violência, trabalho infantil, negligencia, exclusão social, etc.), contudo é respeitada a 
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peculiaridade de cada indivíduo, garantindo o acesso ao direto da criança e 

familiares. 

Os grupos de criança e adolescente com faixa etária entre 07 a 17 anos 

desenvolvem atividades focadas na formação para participação cidadã, na 

sociabilidade e prevenção de risco social, sempre potencializando os interesses de 

autonomia e desenvolvimento dessa faixa etária, através de atividades lúdicas, 

culturais e esportivas que envolvam a interação, a aprendizagem e proteção social. 

O grupo de mulheres é desenvolvido na prevenção de risco, com foco no 

fortalecimento de vínculos familiares, busca promover a sociabilidade, autoestima e 

potencializar a autonomia feminina. 

As atividades para os idosos no SCFV visam promover a valorização das 

experiências sempre privilegiando as expressões, a interação e a proteção social, 

proporcionando atividades para um envelhecimento saudável, priorizando a 

autonomia e prevenção de risco e fortalecendo vínculos social e comunitário. 
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3.4.3 Fluxograma de Atendimento no CRAS Martello 

 

 

 

3.4.4 PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

 

Conforme a Tipificação, o serviço necessariamente ofertado no CRAS é o PAIF, 

sendo um trabalho social desenvolvido com famílias de forma continuada, que visa 

prevenir a ruptura de vínculos familiares e comunitários, promovendo o acesso aos 
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direitos sociais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, 

proporcionando melhor qualidade de vidas. 

 

O PAIF é o principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos os 
outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a 
primazia da ação do poder público na garantia do direito à convivência 
familiar e assegura a matricialidade sociofamiliar no atendimento 
socioassistencial, um dos eixos estruturantes do SUAS. (Orientações 
Técnicas do CRAS, 2009, p. 31) 
 

Ainda de acordo com as Orientações Técnicas do CRAS (2009), os serviços 

oferecidos devem ser planejados, com conhecimento prévio do território e das 

famílias residentes locais, sempre observar as necessidades e potencialidades, 

considerar as vulnerabilidades existentes no território. O CRAS desenvolve um 

trabalho muito complexo, o que exige desenvolver um trabalho interdisciplinar. 

 

A interdisciplinaridade é um processo de trabalho recíproco, que 
proporciona um enriquecimento mútuo de diferentes saberes, que elege 
uma plataforma de trabalho conjunta, por meio da escolha de princípios e 
conceitos comuns. Esse processo integra, organiza e dinamiza a ação 
cotidiana da equipe de trabalho e demanda uma coordenação, a fim de 
organizar as linhas de ação dos profissionais em torno de um projeto 
comum. (Orientações Técnicas do CRAS 2009, p.65) 
 

Além dos projetos, o CRAS é um espaço considerado a porta de entrada, 

onde as famílias buscam informações e outros serviços ofertados. 

As principais ações e serviços desenvolvidos no CRAS são: 

· Acolhida; 

· Orientação e encaminhamentos; 

· Informações; 

· Visitas domiciliares; 

· Busca ativa; 

· Acompanhamento familiar; 

· Acesso à documentação civil; 

· Reuniões com famílias; 

· Incentivo ao convívio familiar e comunitário; 
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3.4.5 Usuários 

 

Conforme a Tipificação Nacional, são referenciadas ao CRAS Martello 5 mil 

famílias residentes no seu território de abrangência, sendo famílias que se 

encontram “em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dos vínculos fragilizados e risco 

social”  (BRASIL 2009, p. 05). 

Sendo assim, são famílias inseridas nos serviços socioassistenciais, em 

programas de transferência de renda beneficiárias do Programa Bolsa Família e 

BPC, famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de desemprego, sem 

acesso à renda, ou seja, pessoas que se encontram em situação de risco social, de 

qualquer faixa etária. 
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4 O SERVIÇO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES FRENTE ÀS 

DEMANDAS DAS MULHERES E SUAS FAMÍLIAS NA GARANTIA DE DIREITOS 

NO CRAS/MARTELLO DE CAÇADOR 

 

O presente capítulo tem a finalidade de discorrer sobre a historicidade do 

Serviço Social através do aprendizado teórico-prático adquirido durante o processo 

acadêmico e da prática de estágio, desenvolvido no Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS/Martello do município de Caçador/SC. Iniciaremos 

apresentando a concepção do Serviço Social que norteou a prática interventiva. No 

segundo item faremos uma reflexão do papel do Serviço Social na instituição, e por 

fim as ações desenvolvidas frente às demandas das mulheres e suas famílias na 

garantia de seus direitos. 

 

4.1 CONCEPÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL NORTEADORA DA PRÁTICA 

INTERVENTIVA 

 

O Serviço Social teve um percurso extenso até o momento em que estamos, 

buscando a especialidade e campo de atuação. No século XIX na Europa, em sua 

gênese, os burgueses usaram o Serviço Social para atender somente aos seus 

próprios interesses, alienando o proletariado. O Serviço Social na estrutura 

metodológica e teórico era visto e usado como simples ajuda ao pobres e carentes 

pelos mais ricos.  

O Serviço Social chega ao Brasil no século XX com as mesmas 

características, visto que se basearam nas ideias europeias de assistencialismo 

burguês vigente e apoiado pela igreja católica. O desenvolvimento do capitalismo 

com a construção de fábricas, gerando no Brasil a migração dos agricultores 

superlotando as cidades, onde a produção é cada vez mais social e a exploração e 

apropriação do trabalho e de riquezas eram cada vez mais privados, a profissão atua 

na articulação de maneira distinta na conjuntura social, política e econômica do 

Brasil. Em uma ordem cronológica dos acontecimentos, observa-se uma evolução 

da profissão de Serviço Social.  

A “questão social” está novamente associada ao indiscutível aumento da 

pauperização absoluta e relativa da população mundial. Ou seja, o debate reemerge, 
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agora adjetivado como “nova” questão social, buscando, predominantemente, 

entender as “novas” formas de pobreza para uns, de “exclusão social” para outros, 

mas, em ambas as acepções, sem associá-las aos mecanismos nucleares de 

funcionamento do capitalismo.  

As primeiras escolas de Serviço Social no Brasil surgiram no ano de 1937 em 

São Paulo e em 1936 no Rio de Janeiro com a influência franco/belga, advindas das 

brasileiras Maria Kiehl e Albertina Ramos que se formaram Assistentes Sociais sob a 

influência europeia. 

Em 1942, foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que serviria 

como órgão de colaboração junto ao Estado, para cuidar dos Serviços de 

Assistência Social. Ainda em 1942, foi instituído o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC). Em 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No 

decorrer da década de 40, as tendências positivistas e sociais ganharam cada vez 

mais força, mas a partir de 1955, o social vai passar a ser mínimo, e o capital 

máximo, e a busca de uma expansão econômica se engendra a ideologia 

desenvolvimentista, que tem como proposta um crescimento econômico acelerado, 

para atingir prosperidade, grandeza material, a paz e a ordem social, tendo como 

objetivo central superar o estágio transitório do subdesenvolvimento e do atraso e 

acompanhar as grandes potências mundiais. 

Em 1946, foram fundados mais dois órgãos importantes para o atendimento 

dos trabalhadores: o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Social do 

Comércio (SESC). A ABESS também foi criada em 1946, então denominada 

Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social, uma década após a instalação 

do primeiro curso de serviço social no Brasil, a Escola de Serviço Social da PUC-SP. 

O Serviço Social no contexto histórico nasce e se desenvolve juntamente com 

o surgimento das indústrias e expansão urbana, no desenvolvimento do sistema 

capitalista. Para Iamamoto e Carvalho (2014) o Serviço Social é uma profissão que 

surge como forma de resposta às expressões da questão social. No entanto a 

institucionalização como profissão explica-se através do processo de relação entre 

as classes antagônicas. 

 
O Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação enquanto 
especialização do trabalho. Os assistentes sociais, por meio da prestação 
de serviço sócio-assistenciais – indissociáveis de uma dimensão educativa 
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(ou politico-ideológico) – realizada nas instituições públicas e organizações 
privadas, interferem nas relações sociais cotidianas, no atendimento às 
variadas expressões da questão social, tais como experimentadas pelos 
indivíduos sociais no trabalho, família, na luta pela moradia e pela terra, na 
saúde, na assistência social publica, entre outras dimensões.” (IAMAMOTO, 
2008, p.163). 
 

Com o acirramento das expressões da questão social e o aumento da 

desigualdade, na época de 1930, entendida como problema individual, acontece 

uma abertura para o campo de atuação do Serviço Social. Conforme alguns autores, 

a profissão nasce para atender as demandas tanto do capital quanto do trabalho, ou 

seja, para garantir a ordem social e a reprodução do capitalismo industrial vigente na 

época: 

 

[...] a atuação do Assistente Social é necessariamente polarizada pelos 
interesses de classes, tendendo a ser cooptada por aqueles que têm uma 
posição dominante. Reproduz também, pela mesma atividade, interesses 
contrapostos que convivem em tensão. Responde tanto a demanda do 
capital como do trabalho e só pode fortalecer um ou outro pólo pela 
mediação de seu oposto. Participa tanto dos mecanismos de dominação e 
exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta as 
necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e da reprodução do 
antagonismo nesses interesses sociais, reforçando as contradições que 
constituem o móvel básico da história [...] (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2004, p.75) 

 

Sobre este mesmo assunto, o pensamento de Netto (1996, p.13) discorre 

que: 

 

(...) O Serviço Social nasceu das mazelas próprias da ordem burguesa, com 
as sequelas necessárias dos processos que comparecem na constituição e 
no envolver do capitalismo, em especial àquelas concernentes ao binômio 
industrialização/urbanização. 
 

Nas reflexões de Yasbeck (2009), somente na década de 1930 que a 

profissão se desenvolve no Brasil, frente ao surgimento das necessidades sociais, 

as quais exigem profissionais qualificados. É nesse contexto que o Estado passa a 

intervir no processo de reprodução e relações sociais e utiliza a profissão como um 

instrumento no enfrentamento da questão social. As relações entre as classes 

sociais são um processo de ampliação de campo de intervenção e o público alvo 

para o Serviço Social.  

 

Dessa forma, gradativamente, o Estado vai impulsionando a 
profissionalização do assistente social e ampliando seu campo de trabalho 
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em função das novas formas de enfrentamento da questão social. Esta 
vinculação com as Políticas Sociais vai interferir também no perfil da 
população-alvo para a qual se volta à ação do Serviço Social, que se amplia 
e alcança grandes parcelas de trabalhadores, principal foco das ações 
assistenciais do Estado (YASBECK, 2009, p.10) 
 

Em 1960 o Serviço Social tinha a característica de mero reprodutor dos 

interesses da classe burguesa, a atuação do profissional era voltada a amenizar o 

conflito entre trabalho e o capital, também configura-se no âmbito da relação entre 

Estado e a sociedade. 

Diante das ações paliativas da profissão, sob o modelo conservador, 

começou nas décadas de 1970 e 1980 uma crítica endógena à profissão de Serviço 

Social. Iniciaram-se nessa época grandes transformações com o movimento de 

Reconceituação em 1965, a qual busca conquistar novos espaços profissionais e ao 

mesmo tempo procurando se organizar enquanto categoria profissional. 

 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social objetivou construir a 
critica a profissão, aos seus pressupostos ideológicos, teóricos e 
metodológicos e às determinadas práticas profissionais. A partir da crítica 
buscava-se uma referência distinta da qual orientava a profissão até então, 
desde sua emergência, de cunho conservador, objetivando orientar e 
redimensionar o exercício profissional do Serviço Social (KONNO, 2005 p. 
7). 

 

Netto (2008) expressa que o Movimento de Reconceituação foi um processo 

que tentou romper com o Serviço Social tradicional conservador, foi um momento em 

que os profissionais fizeram um debate crítico sobre a profissão de Serviço Social. 

Este movimento teve três vertentes: a perspectiva modernizadora, que assume um 

viés conservador, porém propõem modificações no trabalho profissional; a 

perspectiva de ritualização do conservadorismo, nesta vertente procura-se restaurar 

os elementos do conservadorismo, porém estava associado à ideologia da igreja 

católica; e, sendo a mais significativa, a perspectiva de intenção de ruptura, sendo 

que procura romper com Serviço Social tradicional. Essas expectativas de mudanças 

estão expressas nos documentos de Araxá, Teresópolis, Alto da Boa Vista e 

Sumaré, nas considerações de Netto (2008, p.197), sendo que: 

 

As de Araxá e Teresópolis eram contemporâneas de preocupações e 
vivencias expressivas que compunham a atualidade dos debates teóricos, 
culturais e políticos do contexto brasileiro. Criticáveis em maior ou menor 
grau, o que importa é que eram objetivamente modernas no seu contexto 
sócio-historico – da angulação própria da perspectiva modernizadora, 
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propiciavam um amplo espaço de diálogo e confronto com vertentes 
significativas do enfrentamento ideocultural que estavam postas na 
polemização possível das ciências sociais e do Serviço Social ao seu 
tempo. Precisamente estas características falecem no Sumaré e no Alto da 
Boa Vista, atribuindo às suas contribuições um tônus de anacronismo que 
as tranam a pouco sensibilizadoras para a polemica mais rica e calorosa. 
Não cabe, nesta altura, a analise detida de várias de suas tematizações – 
uma vez que assinalam a presença de vetores teóricos-metodológicos 
distintos daqueles que enfibraram a perspectiva modernizadora, serão 
tangenciadas mais adiante.  

 

Para Silva (2007, p. 72) sua contribuição refere-se que: 

 

[...] o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, a partir da 
perspectiva hegemônica, no contexto da América Latina, impõe aos 
assistentes sociais a necessidade de ruptura com o caráter conservador que 
deu origem à profissão, calcado no atrelamento às demandas e interesses 
institucionais, e se coloca como exigência à necessidade de construção de 
uma nova proposta de ação profissional, tendo em vista as demandas e 
interesses dos setores populares que constituem majoritariamente, a 
clientela do Serviço Social. 
 

A renovação proporcionou à profissão um compromisso ético-politico, 

alargando os horizontes na busca de novas expectativas e alternativas de ação, 

então, nos períodos de 1970 e 1980 o Serviço Social começa a ser reconhecido 

como uma profissão com capacidade de responder de forma competente e eficaz as 

demandas emergentes na sociedade brasileira, a partir desse momento houve uma 

expansão dos cursos de graduação de Serviço Social, possibilitando uma reflexão 

ampla sobre a atuação profissional e seu papel diante da categoria. Em 1986 houve 

a reformulação do código de ética da profissão, sendo firmados princípios e valores 

fundamentais da profissão: 

 

I. O reconhecimento da liberdade como valor ético central, que requer o 
reconhecimento da autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais e de seus direitos;  
II. A defesa intransigente dos direitos humanos contra todo tipo de arbítrio e 
autoritarismo;  
III. A defesa, aprofundamento e consolidação da cidadania e da democracia 
– da socialização da participação política e da riqueza produzida;  
IV. O posicionamento a favor da equidade e da justiça social, que implica a 
universalidade no acesso a bens e serviços e a gestão democrática;  
V. O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, e a 
garantia do pluralismo;  
VI. O compromisso com a qualidade dos serviços prestados na articulação 
com outros profissionais e trabalhadores (CÓDIGO DE ETICA DO 
SERVIÇO SOCIAL – CFESS, 2011).  
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Com o passar do tempo, a profissão foi se estruturando, chegando hoje a 

uma profissão dotada de arsenal teórico-metodológico, técnico-operativo e ético 

político. Atualmente o serviço social se tornou uma profissão interventiva que busca 

principalmente a garantia e o acesso de direitos às camadas populares 

trabalhadoras. 

O projeto ético-político da profissão implantado em 1990, o qual mantém o 

propósito de garantir o processo de ruptura do modo tradicional conservador, dá 

uma direção social e política à profissão além de contribuir para a construção do 

exercício profissional do cotidiano do assistente social. 

 

[...] a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam 
socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, formulam os 
requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, 
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem 
as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com as outras 
profissões e comas organizações e instituições sociais, privadas e públicas 
(NETTO 1999, p.04). 
 

O Projeto Ético-Politico tem uma posição crítica diante da realidade, e 

materializa-se através do Código de Ética Profissional, da Lei que regulamenta a 

Profissão (LEI 8662/93), nas Diretrizes Curriculares e no exercício profissional. Na 

mesma linha de pensamento, Iamamoto (2014, p.11) refere-se que: 

 

... trabalho e formação profissional encontram-se estreitamente conectados 
na resposta a um desafio comum: o seu enraizamento na história 
contemporânea, de modo que qualifique o desempenho do assistente social 
e torne possível a atualização e a adequação do projeto ético político do 
serviço social aos novos tempos, sem abrir mão de seus compromissos com 
a construção da cidadania, a defesa da esfera pública, o cultivo da 
democracia, parceria de equidade e da liberdade. 
 

O Assistente Social ou bacharel em Serviço Social possui um embasamento 

teórico-metodológico, direcionando o agir profissional a partir de uma intervenção 

investigativa, baseada na análise crítica da realidade, atuando na formulação, 

execução e avaliação de serviços, programas, projetos e políticas a fim de prevenir, 

e ampliar direitos sociais, facultando à população a garantia da cidadania e seu  

reconhecimento.  Seu objetivo é a defesa e o acesso a esse direito social às famílias 

e indivíduos, reduzindo assim as diferenças e desigualdades sociais.  

O profissional obtém atribuições de elaborar, implementar, executar e avaliar 

políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta e indiretamente, 
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empresas, entidades e organizações populares, além de elaborar, coordenar, 

executar e avaliar planos, programas e projetos, que sejam de caráter da profissão 

de serviço social com a participação da sociedade civil, como também encaminhar 

providências e prestar orientação social a indivíduos e grupos de diferentes 

segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso desses no 

atendimento e na defesa de seus direitos. 

 

4.2 REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 
 

A profissão de Serviço Social vem conquistando e ampliando espaço 

ocupacional nas instituições, podendo ser de cunho governamental ou não- 

governamental, sendo o trabalho do assistente social intermediador na garantia de 

direitos sociais. 

 

As atribuições e competências dos/as profissionais de Serviço Social, sejam 
aquelas realizadas na política de Assistência Social ou em outro espaço 
sócio ocupacional, são orientadas e norteadas por direitos e deveres 
constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da 
Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto pelos/as 
profissionais, quanto pelas instituições empregadoras. (Conselho Federal de 
Serviço Social – CFESS Gestão Tempo de Luta e Resistência (2011-2014) 
p. 16) 

 

No código de ética, no que refere-se aos direitos dos/as assistentes sociais, 

em seu artigo 2º, temos: 

 

a- garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na 
Lei de Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste 
Código;  
b- livre exercício das atividades inerentes à Profissão;  
c- participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na 
formulação e implementação de programas sociais;  
d- inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 
documentação, garantindo o sigilo profissional;  
e- desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; f- 
aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos 
princípios deste Código;  
g- pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se 
tratar de assuntos de interesse da população;  
h- ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a prestar 
serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou 
funções; 
i- liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os 
direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus 
trabalhos (CFESS,1993, p. 26). 
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As políticas sociais são mecanismos responsabilizados ao Estado e são um 

dos campos que o assistente social utiliza para executar seus planos, programas e 

projetos, os quais servem para resolver os problemas sociais e melhorar os serviços 

prestados para a população que necessitar, garantindo assim seus direitos. 

Instituições são mecanismos de desenvolvimento das políticas públicas, exercendo o 

papel de atuar sobre as expressões da questão social, e, através das ações do 

assistente social, deve garantir a efetivação da cidadania e a qualidade de vida para 

os usuários desta política. Nas reflexões de Iamamoto (2014, p. 58): 

 

O assistente social é o profissional que trabalha com políticas sociais, de 
corte público ou privado e não resta dúvida ser essa uma determinação 
fundamental na constituição da profissão, impensável mais além da 
interferência do estado nesse campo. Entretanto as políticas sociais 
públicas são uma das respostas privilegiadas à “Questão Social”, ao lado de 
outras formas, acionadas para o seu enfrentamento de atenção à pobreza, 
como as corporações empresariais, as organizações não governamentais, 
além de outras formas de organização das próprias classes subalternas 
para fazer frente aos níveis crescentes de exclusão social a que se 
encontram submetidas. 

 

A instituição social tem como objetivo fazer o indivíduo tornar-se membro da 

sociedade, é responsável pela transferência de serviços à população, sendo 

provedora de ações com equidade entre os cidadãos. 

As normas de conduta, os preconceitos e os costumes que regem uma 

sociedade também são considerados instituições, neste sentido são para além de 

uma estrutura de ordem social que rege o funcionamento de uma sociedade, são 

fundamentais por que regem um país.  

Os CRAS surgem impreterivelmente em um contexto contraditório, no qual o 

Estado apresenta a carência de enfrentar os determinantes da questão social, 

decorrentes do modo de produção capitalista e agravados pela implantação da 

política neoliberal em solos brasileiros; aparecem como medida de proteção social 

básica dentro da Política Nacional de Assistência Social e materializando o conteúdo 

previsto no SUAS.  

Na contemporaneidade o serviço social é profissão imprescindível no 

enfrentamento da questão social. O assistente social coordena, elabora, executa, 

planeja supervisora e avalia estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 

área do serviço social.   



56 
 

Para Iamamoto (2014, p. 27), “o Serviço Social é considerado como uma 

especialização do trabalho e a atuação do assistente social uma manifestação de 

seu trabalho, inscrito no âmbito da produção e reprodução da vida social”.  

         

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifra a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. (Iamamoto, 2014, p. 20).  

  

        O Serviço Social é uma profissão totalmente envolvida pelas políticas 

sociais, pois estas se definem enquanto respostas do estado diante da questão 

social nas suas mais variadas expressões cotidianas, tais como os indivíduos as 

experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência 

social pública, etc.           

A profissão de Serviço Social compromete-se primeiramente com a 

transformação social em todos os aspectos de luta e concretização de direitos em 

que estão inseridos.            

O profissional na instituição atua em todos os projetos e programas sociais, 

respondendo às ideias, normas, padrões e valores institucionais, com a finalidade de 

atender às demandas da sociedade.  

Embora existam muitas dificuldades para garantir direitos sociais, dificuldades 

estas advinda do próprio modelo econômico vigente, o que torna evidente a questão 

social, o profissional adere a muitas possibilidades de desenvolver sua prática 

profissional, suas intervenções estão pautadas num compromisso ético e profissional 

norteador de suas ações.  

 
4.3 TRABALHOS REALIZADO COM AS MULHERES 
 

Tendo por base o plano de estágio o qual norteou nossas ações durante todo 

o processo de aprendizado prático, e para compreendermos o contexto dos 

trabalhos realizados com as mulheres, é necessário realizar a busca inicial que 

objetivou essas ações.  

O CRAS é porta de entrada para o desenvolvimento do PAIF, promovendo 

um trabalho socioassistencial com famílias em situação de vulnerabilidade social, na 

perspectiva do direito à proteção social básica, da prevenção de riscos por meio do 
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desenvolvimento de potencialidades dos usuários, com vistas ao fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários.  

Contudo, as ações dos CRAS estão cada vez mais comprometidas, pois 

mesmo respaldada em vários documentos, regulamentada e estabelecida como 

política pública de direito, a assistência social vem sofrendo com algumas ações dos 

governos. O fato da política de assistência ser entendia por muitos, como política ou 

ação secundária, fragmentada e desarticulada das outras políticas, resulta muitas 

vezes em ações condizentes justamente nesta linha, pontuais, de caráter 

compensatório, vem reproduzindo atitudes emergenciais de profissionais.  

O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico crítico e interventivo, 

sendo orientado por princípios éticos, autonomia e direitos sociais. Seu objetivo é o 

acesso a esses direitos sociais às famílias e indivíduos, reduzindo assim as 

diferenças e desigualdades sociais. O profissional de serviço social possui formação 

multidisciplinar, utilizando dos seus conhecimentos para realizar análises e 

intervenções ligadas à “questão social”.   

Segundo Almeida (1996, p. 27), “o Serviço Social se profissionaliza, assim, na 

mediação de certos conflitos e tensões sócio institucionais no âmbito das políticas 

sociais e da assistência”.  

No âmbito profissional, sua prática interventiva provoca impactos nas 

condições de vida dos usuários, através de seu trabalho intervindo nas diferentes 

expressões da questão social e a exclusão social, acompanhando, analisando e 

propondo ações para melhorar as condições sociais e protagonizar o indivíduo. A 

compreensão da questão social é considerada:    

          

(...) Conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na 
sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. 
Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto a apropriação 
privada da própria atividade humana- o trabalho –das condições 
necessárias a sua realização, assim como de seus frutos. [...]expressa 
portanto disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, 
mediatizadas por relações de gênero, características étnico-raciais e 
formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos 
segmentos da sociedade civil e o poder estatal (IAMAMOTO, 2014, p.16-
17). 

 

O assistente social no seu âmbito de atuação profissional deverá estar 

preparado para aplicar seu conhecimento na construção de proposições e 

contingência para a desmistificação dos problemas sociais, o profissional precisa 
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dispor do domínio dos instrumentais técnicos do serviço social, que irão auxiliar suas 

práticas.    

O objeto de intervenção do estágio realizado no CRAS Martello eram as 

vulnerabilidades evidenciadas no território, decorrente do histórico das famílias 

atendidas e acompanhadas pela equipe PAIF, sendo com perfil de violência 

doméstica, negligencia e vulnerabilidade social muitas vezes devido à baixa renda e 

desemprego. 

Segundo Guerra (2001), a negligência é umas das modalidades de violência 

doméstica contra crianças e adolescentes (as outras são violência física, sexual e 

psicológica), sendo a violência doméstica entendida como:  

 

[...] todo ato ou omissão praticado por pais, parente ou responsável 
contra crianças e adolescentes que sendo capaz de causar danos 
físico, sexual e/ou psicológico à vítima, implica, de um lado, uma 
transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma 
coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças e 
adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento (GUERRA, 2001, p. 32).  
 

De modo geral, a negligência parece estar vinculada à falta, ausência no 

cumprimento de certos deveres ou responsabilidades atribuídas aos homens e 

mulheres no âmbito da família. Tais obrigações podem ser estabelecidas pela lei ou 

talvez sejam deveres construídos e atribuídos socialmente, evocando assim as 

construções de gênero na família. 

Embora a negligência dos pais também esteja na falta de carinho e amor, 

observa-se que um dos principais deveres cobrados aos pais se refere ao 

provimento financeiro dos filhos para a compra de alimentos.  

Os trabalhos realizados no grupo PAIF são extremamente importantes na 

prevenção de risco social, e garantem o acesso aos direitos do cidadão, através de 

dinâmicas, palestras e atividades relacionadas com os temas abordados para cada 

encontro.  

As demandas dos usuários, caracterizadas tanto pelo volume, quanto pela 

complexidade, são caracterizadas pelo agravamento das situações de risco e 

vulnerabilidade sociais, como o aumento de desemprego gerado pela crise atual.  

 
As demandas, a rigor, são requisições técnico-operativas que, através 
do mercado de trabalho, incorporam as exigências dos sujeitos 
demandantes. Em outros termos, elas comportam uma verdadeira 
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‘teleologia’ dos requisitantes a respeito das modalidades de 
atendimento de suas necessidades. Por isso mesmo, a identificação 
das demandas não encerra o desvelamento das reais necessidades 
que as determinam (MOTA E AMARAL; 1998, p. 25).  
 

Portanto, exigem respostas imediatas, contribuindo para o imediatismo e 

pragmatismo das ações, ou seja, impossibilitam uma ação mais sistemática, 

planejada.  

As condições para a concretização do exercício profissional decorrem 

também de diversas determinações; uma refere-se à análise de conjuntura como 

instrumento analítico, que permite ao assistente social consubstanciar as relações 

existentes na realidade social, as demandas identificadas durante o processo 

interventivo e as implicações na situação problema apresentada pelo usuário. A 

análise de conjuntura possibilita ao assistente social ampliar sua visão para além 

daquilo que pode ser visto como aparência, como um dos pontos de vista sobre uma 

dada situação. Esse recurso analítico torna factível o estabelecimento de relações 

entre o que o usuário apresenta sobre suas condições objetivas de vida, os 

determinantes organizacionais e a realidade social.  

A deficiência na composição da equipe mínima necessária no CRAS Martello 

também é ressaltada, isso se dá tanto em quantidade, quando em diversidade de 

categorias profissionais, implicando numa sobrecarga para os profissionais.e 

comprometendo a qualidade de atendimento. Portanto percebe-se aqui “o clássico 

dilema entre causalidade e teleologia, entre momentos de estrutura e momentos de 

ação, exigindo articular, na análise histórica, estrutura e ação do sujeito” 

(IAMAMOTO, 2014, p.348). 

Alguns objetivos são referenciados de forma mais recorrente, entre eles 

destacam-se o acesso à informação, o acesso a direitos, inserção na rede 

socioassistencial, o trabalho com famílias. Netto, ao analisar as transformações 

societárias e suas implicações para o serviço social, aponta para: 

 
Necessidade de elaborar respostas mais qualificadas (do ponto de vista 
operativo) e mais legitimadas (do ponto de vista sociopolítico) para as 
questões que caem no seu âmbito de intervenção institucional [...] as 
possibilidades objetivas de ampliação e enriquecimento do espaço 
profissional [...] só serão convertidas em ganhos profissionais [...] se o 
Serviço Social puder antecipá-las”. O autor ainda ressalta que estas serão 
caracterizadas “por tensões e conflitos na definição de papéis e atribuições 
com outras categorias sócios profissionais” (NETTO, 1996, p. 124). 
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A ação profissional de serviço social no CRAS Martello procura favorecer o 

desenvolvimento da autonomia, buscando o rompimento com a cultura da tutela ou 

da culpabilização dos usuários e procurando construir, na equipe de trabalho, uma 

cultura do usuário como cidadão de direitos. Para isto, a equipe de profissionais do 

CRAS Martello respeita o processo de desenvolvimento do usuário e repassa 

informações capazes de facilitar o acesso aos direitos, reforçar as potencialidades e 

os vínculos familiares dos usuários e favorecer o aperfeiçoamento profissional como 

meio para desenvolver a autonomia, isto é, a aquisição de condições que 

possibilitem romper com a dependência externa para a tomada de decisões, 

imediatas ou mediatas em relação à sua vida.  

Portanto, a ação profissional dos assistentes sociais, ao favorecer o 

desenvolvimento da autonomia dos usuários, tem de ultrapassar o favorecimento de 

sua participação na escolha das atividades ou a sua inserção em projetos ou 

serviços socioassistenciais. A ruptura com a cultura da subalternidade tem de ser 

trabalhada de forma intimamente associada com a descoberta de uma consciência 

de classe, capaz de provocar ações e organizações coletivas em busca de uma 

sociedade justa, democrática e igualitária. 

 

4.3.1 Proposta de Estágio Em Serviço Social Realizado No CRAS Martello  

 

a) Acadêmica: Suzete Pereira Da Silva Canale 

b) Curso: Serviço Social  

c) Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS Martello 

d) Endereço: Rua Alberto Zanata, n.º 210, Bairro Martello, Caçador/SC – CEP: 

89500-000  

e) Responsável: Marizete Fátima Iaczinski, Diretora do CRAS Martello e Norte – 

CRESS: 4985 

g) Supervisora de Campo: Luciana Marques, Assistente social – CRESS: 4206  

h) Nome do Bairro: Martello 

i) Cidade: Caçador/SC 

j) Supervisora Acadêmica: Fátima Noeli da Silva – CRESS: 0497 12ª Região 
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4.3.2 Principais Ações Desenvolvidas No Decorrer da Prática De Estágio 

 

· Auxiliar no atendimento aos usuários do CRAS; 

· Auxiliar nas visitas domiciliares; 

· Auxiliar na realização de dinâmicas de grupos;  

· Auxiliar na realização de acolhimento;  

· Auxiliar na realização de aconselhamento. 

 

4..3.3 Principais Atividades Desencadeadas, Que Operacionalizaram E Qualificam 

Os Procedimentos Metodológicos 

 

·  Grupo  

·  Palestra 

·  Oficina  

·  Reunião  

·  Visita Domiciliar  

·  Contato Institucional 

·  Visita Institucional  

·  Abordagem 

·  Busca ativa 

 

4.3.4 Instrumentais Técnicos Operativos Utilizados Na Prática De Estágio 

 

·  Abordagem 

·  Visita Domiciliar 

·  Acolhida 

·  Acompanhamento 

·  Estudo Socioeconômico 

·  Busca Ativa 

·  Diagnóstico Social 

·  Encaminhamento 

·  Entrevista  
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·  Reunião 

· Estudo de Caso 

· Inclusão Social 

· Orientação 

· Orientação Sociofamiliar 

 

4.3.5 Objetivos Do Processo De Estágio Em Serviço Social No CRAS 

 

4.3.5.1 Objetivo geral  

 

Desencadear processo de intervenção teórico/crítico que responda às expectativas 

da classe proletária, diante das expressões da Questão Social. 

 

4.3.5.2 Objetivos específicos 

 

· Caracterizar a realidade institucional (tendo presente a estrutura e funcionamento 

da instituição e a sua relação com as políticas sociais setoriais por segmento); 

· Caracterizar o espaço sócio-ocupacional do Assistente Social, localizando-o e 

descrevendo-o; 

· Elencar referencial teórico que dê sustentação ao processo de intervenção de 

estágio; 

· Construir pautas de intervenção coerente com as necessidades dos sujeitos 

sociais;  

· Buscar coerência da ação cotidiana com os subsídios teóricos elencados no 

processo de intervenção. 
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5 RESULTADO DA PESQUISA: A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS  

 

Este capítulo visa apresentar dados da pesquisa realizada, apontando as 

conquistas e desafios das mulheres, através da intervenção de Serviço Social, na 

garantia dos seus direitos e de suas famílias, acompanhadas pelo PAIF, do CRAS 

Martello, no período de janeiro a junho de 2017. Nesse aspecto, apresenta-se uma 

análise crítica diante dos resultados adquiridos na pesquisa. 

 

5.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Historicamente no Brasil os sujeitos sociais vivem em um espaço de lutas 

para conquistar aquilo que lhes é de direito. Através da prática de estágio em 

Serviço Social, na relação entre a realidade social e o exercício profissional que 

encontra a sua frente as demandas sociais, é que foi possível compreender 

verdadeiramente as desigualdades eminentes em nossa sociedade. Neste contexto, 

desenvolveu-se a prática de estágio em Serviço Social, de julho de 2015 a maio de 

2017.  

Diante da realidade encontrada no estágio e a partir das ações desenvolvidas, 

ora abordagens grupais, ora abordagens individuais, despertou-se o interesse em 

desenvolver esta pesquisa para ser apresentada neste TCC, como forma de 

mensurar a real garantia de direitos, ou não, na vida dos sujeitos sociais envolvidos 

na prática de estágio, sendo as mulheres do grupo de acompanhamento familiar do 

PAIF e suas famílias.  

A pesquisa que apresentar-se-á neste capítulo teve por problema: quais as 

conquistas e desafios das mulheres, através da intervenção de Serviço Social, na 

garantia dos seus direitos e de suas famílias, acompanhadas pelo PAIF, do CRAS 

Martello, no período de janeiro a junho de 2017. O que se buscou neste processo de 

pesquisa resume-se em seu objetivo geral que foi “apontar as conquistas e desafios 

das mulheres acompanhadas pelo PAIF no CRAS Martello com relação à garantia 

dos seus direitos e de suas famílias, através da intervenção de Serviço Social”. 

Neste contexto, considera-se que o desenvolvimento acelerado do País e a 

expressiva economia moderna expõe o ser humano na condição de excluso de sua 

dignidade, sem ter condições de acessar seus direitos, os quais são garantidos por 

lei, tornando o exercício da cidadania deficitário.  
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O cenário social brasileiro apresenta diversos problemas sociais relacionados 

ao desemprego, a desorganização política e cultural, gerando insegurança da 

sociedade, precarizando alguns serviços públicos destinados diretamente aos 

sujeitos sociais, aos cidadãos. 

A carência econômica e social do ser humano depende exclusivamente da 

vontade dos governantes que devem promover e criar oportunidades de geração de 

renda, viabilizando o desenvolvimento econômico e social, reduzindo a desigualdade 

entre pobres e ricos, possibilitando melhor qualidade de vida para a população, por 

meio de políticas públicas específicas. 

As expressões da questão social vivenciadas pelos sujeitos sociais ao longo de 

suas vidas, impossibilita-os até mesmo de acessar seus direitos sociais básicos, pois 

a concentração de renda nas mãos de poucos não desenvolve somente a 

desigualdade social, ela cria também a desigualdade de oportunidades. Foi 

justamente essa realidade que se tornou alvo da pesquisa de campo, de natureza 

qualitativa realizada com as mulheres em situação de vulnerabilidade social, 

acompanhadas pelo PAIF no CRAS Martello.  

Para fins de coleta de dados, optou-se pelo uso da entrevista, que segundo os 

autores Marconi e Lakatos (2007, p. 93) “tem como objetivo principal a obtenção de 

informações do entrevistado”. 

A metodologia seguida nesta pesquisa constituiu-se como “o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Nesse sentido, a 

metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está sempre referida a 

elas” (MINAYO, 1994, p. 16). 

O formulário utilizado na entrevista, nesta pesquisa de campo, encontra-se no 

apêndice 1 deste TCC. 

A entrevista fora composta de dezessete perguntas, abertas e fechadas, sendo 

posteriormente demonstradas através da construção de gráficos e descrições. De 

acordo com MARCONI e LAKATOS (2007, p. 92). entrevista significa: 

 

[...] um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 
de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 
social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 
tratamento de um problema social. 
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O tempo utilizado para a aplicação de cada entrevista foi de aproximadamente 

uma hora, pois além das respostas ao formulário, tornou-se um “espaço de escuta”, 

de acolhida. As entrevistas foram realizadas no período de julho a setembro de 

2017, no espaço físico do CRAS Martello. 

O universo da pesquisa abrange as famílias atendidas e acompanhadas pelo 

PAIF no CRAS Martello, sendo estas, famílias que vivem em situação de 

vulnerabilidade social com históricos de extrema pobreza e que sofrem as 

determinações da base econômica e da atual formação superestrutural desigual e 

excludente.  

Para muitos autores, a família é uma unidade social mais antiga e deve ser 

compreendida como um grupo de pessoas que convivem na mesma casa, e que se 

consideram unidas, seja por laços consanguíneos de afeto ou de solidariedade. 

Diante da atual conjuntura econômica, política e social, com o acirramento das 

desigualdades sociais, intrínsecas ao modo de produção capitalista, vêm refletindo 

diretamente na vida das famílias, tendo expressivo aumento da exclusão social, as 

quais vem buscando respaldo nas políticas públicas para garantir o mínimo social, 

dessa forma as famílias passam a ser os sujeitos das políticas sociais. Conforme a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º “são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” 

(BRASIL, 1988, p. 18).  

Vivemos em tempos difíceis com significativo crescimento do desemprego e de 

trabalhos informais, e em contrapartida o acesso à saúde, à renda, ao trabalho, à 

moradia não são para todos. É através destes elementos da vida cotidiana que 

conseguimos caracterizar o público alvo desta pesquisa, em específico as mulheres 

representantes do grupo familiar atendido na instituição onde realizou-se a prática de 

estágio.  

A violência, a negligência, a pobreza extrema e o desemprego são expressões 

da questão social marcantes associadas a essas famílias. Estas expressões da 

questão social que afetam a vida destas famílias foram perceptíveis durante o 

período de estágio supervisionado e para obter maiores informações sobre os 

elementos da compreensão da realidade dos sujeitos sociais enquanto membros 

participantes do grupo de mulheres/famílias, foram utilizados os instrumentais 
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técnicos do Serviço Social, subsidiados por embasamento teórico, os quais 

proporcionaram segurança e clareza aos objetivos a serem alcançados, 

dinamizando o diagnóstico da realidade. 

A pesquisa constituiu-se de três momentos:  

1º Momento: Construção do questionário e posterior aplicação do mesmo junto 

às mulheres atendidas e acompanhadas pelo PAIF, as quais foram sujeitos sociais 

da prática de estágio em Serviço Social.  

2º Momento: Apresentação da problemática enfrentada e a aplicação da 

entrevista às mulheres, sendo elas as referências familiares no momento do estágio, 

pois são as representantes do grupo familiar. 

3º Momento: Tabulação dos dados e a construção do diagnóstico da realidade 

das famílias entrevistadas. 

 

5.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS PESQUISADOS  
 

A amostragem da presente pesquisa de campo resulta das informações 

obtidas através de entrevista realizada junto às mulheres acompanhadas pelo PAIF 

do CRAS Martello – Caçador/SC. Desse modo, foi utilizado um formulário de 

entrevista contendo dezessete perguntas, sendo perguntas fechadas e uma delas 

aberta. 

Abaixo seguem os resultados da pesquisa, detalhados conforme as perguntas 

e dados obtidos, apresentada de forma descritiva e com gráficos para melhor ilustrar 

a realidade. O objetivo é caracterizar a realidade social apontando as conquistas e 

desafios das mulheres, na garantia dos seus direitos e de suas famílias. Optou-se 

por entrevistar somente as mulheres da família, tendo em vista que as ações 

desenvolvidas no estágio foram estas e também por considerar que a figura feminina 

exerce hoje grande influência no ambiente familiar, comunitário e social. 

 

4.2.1 Perfil Das Famílias Participantes No Grupo De Estágio 
 

A primeira abordagem no questionário buscou identificar a idade das 

mulheres entrevistadas, conforme pode-se observar no seguinte gráfico: 
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Gráfico 1- Idade das entrevistadas 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
 

Considerando o gráfico acima, observamos que a maioria das mulheres 

entrevistadas encontra-se na faixa etária de 26 à 35 anos, correspondendo a 66.7% 

do universo pesquisado, concluindo que apresentam-se em condições ativas para 

produzir, estudar, profissionalizar-se, buscar melhores condições de vida, lutar pelos 

seus direitos e para os membros de sua família. As mulheres que possuem idade 

acima de 46 anos atingem o percentual de 33.3%, sendo que a representação 

desses dados aponta que, apesar de serem mulheres em idade produtiva 

economicamente, o mercado de trabalho formal é resistente em garantir 

oportunidades para este público. No entanto, por mais difícil que seja o acesso para 

a inserção no mercado de trabalho, é principalmente através da inclusão no mercado 

de trabalho, através da geração de renda, que as condições de vida melhorar. Outro 

fator importante, que justifica a necessidade de colocação destas mulheres no 

mercado de trabalho, é o aumento na expectativa de vida dos brasileiros, 

possibilitando maior tempo de permanência em atividades laborativas. Nesta 

realidade, as mulheres devem lutar por melhores condições de vida econômica e 

social, buscando e exercendo a sua cidadania. Neste quesito não podemos 

desconsiderar a necessidade de ações mais efetivas, das instituições sociais as 

quais apresentam propostas nas áreas das políticas sociais públicas voltadas a este 

público visando atender as demandas econômicas.  

0% 

67% 

0% 

33% 

Qual sua idade? 

18 a 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos

Acima de 46 anos
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Não tivemos mulheres entrevistadas com idade entre 18 a 25 anos e 36 a 45 

anos. 

Da mesma forma, buscou-se conhecer o estado civil dessas mulheres, dado 

esse considerado importante para compreender a configuração familiar na 

contemporaneidade. 

 
 

 
 

Gráfico 2: Estado civil das entrevistadas 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

Em relação ao estado civil das mulheres entrevistadas, verifica-se que a 

grande maioria delas são amasiadas, totalizando um percentual de 50%, dado este 

que demonstra que as famílias atuais estão se reorganizando com a união afetiva 

dos cônjuges, percebe-se, então, que a informalidade nas relações vem se 

mostrando cada vez mais presente. As mulheres solteiras significam um percentual 

de 33%, e casadas com registro civil 17%. Constatando a possibilidade de diferentes 

formações familiares, a Constituição Federal (art. 226§ 4º.) a conceitua como uma 

“comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (BRASIL, 1988). 

A diminuição dos índices de casamento formal apresenta-se como um dos 

elementos significativos, os quais favorecem as novas configurações familiares na 

contemporaneidade.  
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Divorciada

Viúva



69 
 

Outro dado importante é a redução do número de filhos que será exposto no 

gráfico a seguir. 

 
 

 
 

Gráfico 3: Número de filhos por família 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

Pelos dados apresentados acima, constata-se que um percentual de 17% das 

famílias entrevistadas têm dois filhos. Já a metade das mulheres entrevistadas, ou 

seja 50% delas, possuem três filhos, enquanto que 33% das mulheres têm acima de 

cinco filhos. Considerando que vem diminuindo o número de filhos por famílias, dado 

esse que demonstra um planejamento familiar, o que podemos associar às 

expressões da “questão social”, a qual minimiza as condições de acesso à dignidade 

humana. Esse dado também requer uma atenção especial por parte das políticas 

públicas, na promoção e implementação de programas e projetos sociais, 

principalmente em área descoberta de CRAS, que respondam as necessidades 

dessa população. 

Os diferentes modos de organização familiar também influenciam na 

quantidade de pessoas que residem na mesma casa. O gráfico a seguir apresenta a 

realidade sobre o número de pessoas que compõem as famílias das entrevistadas.  
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Gráfico 4: Quantidade de pessoas que residem na casa. 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Através das informações quantitativas obtidas, observa-se que o maior 

número refere-se às famílias que na mesma casa residem cinco pessoas, com 

índice de 33%. Seguem-se os dados, sendo que uma única  pessoa na casa 

significa 16%, com três pessoas na casa 17%, com quatro e seis pessoas também 

17%. Conclui-se que, apesar das diferenças sociais nos dias atuais, a quantidade de 

pessoas residentes na mesma casa diminuiu consideravelmente, reflexos do 

processo de modernização possibilitando a mulher mais autonomia em suas opções 

na formação da família, transformações estas que impactam diretamente na 

dinâmica populacional do país, principalmente nos índices da fecundidade e 

natalidade. 

Questionamos também sobre quem são as pessoas que moram na casa, 

veremos que esse dado nos mostra as novas composições familiares. 
 

 

 
 

Gráfico 5: Composição familiar das entrevistadas. 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  
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O gráfico anterior demonstra que o modelo familiar composto por mulher 

companheiro e filhos é o maior índice, que representa 33% das mulheres 

entrevistadas. Residindo somente a mulher, corresponde a 17%, mesmo percentual 

de residência de mulher e filhos. Na residência com mulher, companheiro, filhos e 

irmão apontam 16% e a composição familiar com a mulher, companheiro, filhos e 

netos também com percentual de 16%. Concluímos que as famílias na 

contemporaneidade estão se organizando de forma extensiva. Neste sentido,  

 

Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para 
além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes 
próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos 
de afinidade e afetividade (BRASIL, 2009). 

 

Já a família monoparental é formada por um homem ou uma mulher, 

exercendo a função de provedor, e seus filhos. Esse modelo de família vem 

crescendo nos últimos anos, por diversos fatores, como a possibilidade de divórcio, 

as buscas pessoas por realização fato que as pessoas vêm buscando objetivos 

pessoais, excluindo a possibilidade da formação de família com mais integrantes, a 

busca pela felicidade e bem-estar, além do expressivo aumento de famílias 

chefiadas por mulheres, o que demonstra autonomia feminina representando uma 

luta de décadas a favor da mulher, a qual tem o desafio de conciliar o trabalho e a 

vida familiar diante de tantas responsabilidades assumidas no lar e no ambiente de 

trabalho. 

Compreende-se que esses novos arranjos familiares impõe desafios à 

atuação do profissional de Serviço Social, pois cada família apresenta suas 

particularidades e especificidades, sendo merecedoras de respeito e cidadãos de 

direitos conforme preconiza a Constituição. 

O gráfico a seguir mostrará a escolaridade das mulheres entrevistadas, dado 

extremamente importante, considerado o principal requisito para acesso ao emprego 

formal, que possibilita acesso à autonomia financeira e cultural da mulher e suas 

famílias. 
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Gráfico 6: Escolaridade das entrevistadas. 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 
O gráfico acima mostra um dado preocupante, pois demonstra uma grande 

defasagem escolar entre as mulheres entrevistadas. A baixa escolaridade reflete 

diretamente na vida social, econômica e cultural dessas mulheres. Observa-se que 

33% são analfabetas; já 17% destas mulheres não concluíram o ensino fundamental. 

Há ainda um universo de mulheres entrevistadas, totalizando 50%, que não 

concluíram o ensino médio.  

Visando os dados anteriores demonstrados no gráfico 1, em que essas 

mulheres estão em idade produtiva, a escolaridade é a principal forma de acesso a 

um emprego formal, possibilitando uma vida digna. Considerando que a baixa 

escolaridade é um dos fatores que exclui as mulheres do mercado de trabalho, isso 

consequentemente afeta diretamente as famílias subalternizadas, devido à 

dificuldade de acessar seus direitos. No entanto, é importante lembrar que a questão 

cultural e o sistema capitalista também influenciam para baixa escolaridade, visto 

que algumas famílias submetem-se precocemente ao trabalho informal remunerado 

para contribuir com o sustento da família, contudo, a escolaridade deixa de ser 

prioridade, prejudicando essas pessoas na fase adulta, principalmente no acesso ao 

emprego, o que proporcionaria melhor condições de vida, com acesso à renda. 

Veremos no gráfico a seguir o impacto desses dados, considerando que além 

da escolaridade outros fatores influenciam para a dignidade humana diante da 

realidade social. 
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Gráfico 7: Membro familiar que possui remuneração 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Diante do contexto analisado, percebe-se que o fenômeno das 

transformações sociais vem realmente refletindo nas famílias vulneráveis 

economicamente de baixa renda ou extrema pobreza, levando essa camada 

empobrecida a inserir-se nas políticas públicas oferecidas, principalmente àquelas 

de transferência de renda. 

Com relação a quem é a pessoa na casa que possui renda a partir de 

trabalho remunerado, observa-se que em 16% dos casos é a mulher que exerce 

trabalho remunerado, igualmente com 16%, o irmão é quem possui trabalho com 

renda fixa na casa. Já entre 68% do universo pesquisado ninguém na casa exerce 

trabalho remunerado. Esses dados apontam que apesar da pouca escolaridade e 

um índice baixo no gráfico, a mulher contribui financeiramente no ambiente 

doméstico tornando-se provedora do lar, o que preocupa é que o homem não fez 

parte neste universo, o que justifica o aumento do desemprego, os trabalhos 

informais e a terceirização. Na maioria das famílias entrevistadas, ninguém exerce 

trabalho remunerado, outro fato gritante diante do cenário atual, levando ao 

acirramento das desigualdades sociais emergentes do sistema capitalista.  
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Os dados a seguir nos mostram a renda familiar das mulheres entrevistadas, 

serão as respostas de como estas famílias estão sobrevivendo diante de tantas 

dificuldades para acessar o mínimo social. 

 

 

 
 
Gráfico 8: Renda familiar 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

No gráfico acima, constata-se que o total da renda familiar entre as mulheres 

entrevistadas é um dado extremamente preocupante. Considerando famílias em 

extrema pobreza, sobrevivendo com até R$ 100,00, obtivemos um percentual de 

16%. Já as famílias com renda familiar de até ¹/2 salário mínimo totalizou também 

16% das entrevistadas. As famílias que sobrevivem com até 1 salário mínimo 

representam um percentual de 17%. E, de 1 a 1¹/2 salários mínimos temos um total 

de 34% das mulheres. Desse universo, 17% tem renda familiar de até 2 salários 

mínimos. Esses dados nos obrigam a refletir sobre as influências da política social 

na área de atuação junto a essas famílias subalternizadas, no respaldo das políticas 

públicas frente a estas demandas sociais, as quais estão cada dia mais restritas por 

parte do Estado, que tem o dever de assegurar direitos e proporcionar condições 

para o acesso a melhores condições de vida digna e diminuir as desigualdades nas 

distribuições de renda. 

As mulheres também foram questionadas sobre as fontes de renda familiar, 

as quais serão expostas no próximo gráfico.. 
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Gráfico 9: As fontes de renda familiar. 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

Os dados apontados acima demonstram que 45% das mulheres recebem o 

benefício Bolsa Família, enquanto que 11% delas possuem o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Em continuidade, 11% das mulheres recebem salários, e outros 

11% estão recebendo auxilio doença, enquanto que a opção “outros” significou 

também 11%. A definição “outros”, nesta presente pesquisa, refere-se à pensão 

alimentícia recebida para o filho.  

A situação comprovada através da pesquisa é de que os programas de 

transferência de renda do governo federal vêm suprindo as necessidades mínimas 

para essas famílias, o que leva a entender as novas demandas sociais, provocando 

um olhar diferenciado das políticas públicas voltadas a esse público. 

O grupo ministrado durante o período de estágio curricular tem características 

peculiares, porém não os diferencia das demais famílias brasileiras, pois são famílias 

com perfil de baixa renda, nas quais o índice de desemprego é altíssimo; famílias 

numerosas com filhos em idade escolar; com conflitos familiares; doenças 

associadas ao uso de substâncias psicoativas; baixa estima familiar; exclusão social. 

Famílias que vivenciam a vulnerabilidade social em seu cotidiano e que necessitam 

da intervenção dos serviços ofertados pela Política de Assistência Social, 

proporcionando assim condições para que essas busquem autonomia. 

 

11% 

45% 
11% 

0% 

11% 

22% 

Quais são as fontes de renda familiar? 

BPC

Bolsa Família

Salário

Remuneração diária (bicos)

Benefício do INSS (auxílio

doença, etc.)

Outros



76 
 

5.2.2 Contribuições Obtidas Pelas Famílias A Partir Da Participação No Grupo De 

Estágio 

  

A questão de número 10 da entrevista apresentou a seguinte indagação: 

‘Quais contribuições que o grupo de famílias, oferecido pelo Serviço Social no 

CRAS, proporcionou para você e sua família?’. Essa foi uma questão discursiva, 

através da qual as mulheres puderam se manifestar livremente.   

No momento da sintetização e organização das respostas optou-se por 

organizar as respostas por níveis de proximidade, criando algumas categorias para a 

aproximação.  

Diante disso, observa-se que as respostas obtidas apontaram a “socialização” 

como uma importante característica e, portanto essa categoria recebeu destaque. 

Ou seja, o grupo de famílias favoreceu às mulheres a interação, sendo um espaço 

social de convívio, troca de experiências e aprendizado mútuo. Isso é possível de se 

observar quando relataram, por exemplo, que o grupo incentivou a “sair de dentro de 

casa; ter contato com outras pessoas” (J.P.P.). Além disso, destacaram a “auto-

estima” acompanhada da “perca da vergonha” (I.B.O), demonstrando uma maior 

interação social, com um sentimento de mais segurança e conforto.  

Outra categoria identificada sobre as contribuições do grupo refere-se ao 

acesso aos direitos sociais permitido às mulheres, ficando claro nas seguintes 

afirmações das entrevistadas: “Acesso a tratamento de saúde, CAPS.” (A.F.R.); 

“Benefícios.” (I.P.L.); “Auxílio para acesso a benefícios, procedimento BPC para o 

esposo, documentação civil, cobertores.” (I.S.O.). 

O acesso às informações e orientações proporcionou para as mulheres e 

suas famílias possibilidades de busca por direitos sociais, que até então eram 

desconhecidos pelas mesmas. Sabemos que a luta por direitos vai muito além de 

apenas informações e orientação, de modq que a sociedade em geral não participa 

dos espaços democráticos, ou então esta participação cidadã não é intensa como 

deveria ser. No entanto, os espaços de participação política proporcionam a maior 

efetivação e a garantia dos direitos sociais, considerando que a melhor forma de 

mobilizar a população que possui seus direitos violados é informatizando-as e 

orientando para cada que vez mais ocupem esses espaços na comunidade. Para o 

grupo no qual realizou-se a prática do estágio, ficou evidente essa contribuição no 
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momento que as mulheres pontuam que o grupo “proporcionou o que necessita” 

(A.F.R.); e favoreceu o “acesso às informações, orientações sobre direitos sociais.” 

(I.P.L.). Observa-se a partir dessas respostas que existe ainda uma carência muito 

significativa de orientação sobre direitos sociais, a forma de acesso, etc.  

No cotidiano das famílias, de um modo geral, o aspecto afetivo e a 

convivência familiar fica em segundo plano diante de tantas dificuldades que são 

enfrentadas pelas famílias e a ocorrência de conflitos familiares é muito comum. 

Entre as mulheres entrevistadas algumas destacam que as atividades desenvolvidas 

no grupo a que se refere essa pesquisa contribuiu neste aspecto afetivo, das 

seguintes formas: melhor convivência familiar e o desempenho familiar, auxiliou no 

convívio com o filho (G.) / (I.B.O.), além de proporcionar bem-estar da família (M.C.).  

Outro dado revelado pelas entrevistadas refere-se a autonomia financeira 

(I.B.O.) e ao acesso a emprego (M.C.). Esse dado apresenta a perspectiva de 

melhora na qualidade de vida através do acesso à renda. Apesar de existir um 

consenso de que as condições de trabalho são deterioradas, refletindo um aumento 

do desemprego e a diminuição da estabilidade e segurança na família, a 

sobrevivência depende não somente de um membro, mas sim do coletivo familiar, 

tanto na tomada de decisão quanto à participação na atividade econômica no âmbito 

familiar. 

De uma forma geral, podemos avaliar que a partir da participação no grupo de 

família houveram mudanças significativas para estas mulheres e suas famílias. O 

acesso à renda é um dos direitos que mais se evidenciou nessa pesquisa, 

garantindo atingir uma condição financeira melhor, o que possibilitou às famílias 

prover o mínimo necessário às suas famílias. Diante disso, o convívio familiar 

também sofreu mudanças positivas, o impacto das ações desenvolvidas em prol da 

garantia de direito a essas famílias foi um processo que buscou atingir amplamente 

a vida familiar e social de cada mulher, contribuindo para o bem-estar de todos. 

Certamente as contribuições foram para todas que participaram, no entanto 

para umas a efetividade dos direitos teve maior resultado devido à adesão e a 

maneira de corresponder a aceitação das ações; para outras, a intensidade de 

aceitação foi um processo mais lento, principalmente quando refere-se a adesão ao 

tratamento médico, necessitando de tempo maior para a conscientização sobre a 

necessidade desse tratamento.  
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5.2.3 Garantia De Direitos Sociais A Partir Da Participação No Grupo  
 

A essência do grupo de famílias é a garantia de acesso aos direitos sociais, 

estimulando a democratização diante das politicas públicas capazes de construir 

propostas para efetivar direitos que lhes são atribuídos. 

A partir da entrevista, obteve-se a informação de que a participação das 

mulheres no grupo de famílias, organizado no CRAS Martello, enquanto lócus de 

atuação da estagiária de Serviço Social, oportunizou mudanças no cotidiano das 

mesmas, conforme fica evidente no gráfico abaixo. 

 
 

 
 

Gráfico 10: As conquistas dos direitos sociais através da participação no 
grupo do CRAS 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

Conforme demonstra o gráfico acima, todas as mulheres entrevistadas 

consideram que, através da participação no grupo do CRAS, ocorreram conquistas 

com relação aos direitos sociais.   

Visto que a fundamentação para direito de família ocorre a partir da CF/1988, 

as ações desenvolvidas com o grupo de família no CRAS tiveram reflexos positivos 

para todas as famílias que participaram. 
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No entanto, não se pode basear a pesquisa somente na opinião se houve ou 

não direitos conquistados, pois é preciso ir além e perceber quais foram as 

conquistas objetivamente conseguidas. Desta maneira, buscou-se conhecer quais 

foram os direitos conquistados por essas famílias, como demonstra o gráfico abaixo. 

 
 

Gráfico 11: Conquista de direitos 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

Analisando esta perspectiva, percebemos que foram muitos os direitos 

conquistados pelas mulheres e suas respectivas famílias, dentre eles, com um 

percentual significativo de 15%, conquistaram o direito de acesso à documentação 

civil e ao benefício eventual de alimentação. Com um índice de 10% tiveram 

conquista ao benefício Bolsa Família, orientação e acesso ao BPC, roupas e 

cobertores, acesso à renda, a saúde. 

Um universo de 5% das mulheres entrevistadas conquistaram o salário 

maternidade, moradia, emprego e tiveram acesso a cursos profissionalizantes. Em 

relação a estas conquistas, buscamos saber se houveram dificuldades para acessar 

esses direitos. 
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Gráfico 12: Dificuldades encontradas para acessar os direitos sociais. 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

Conforme demonstra o gráfico, um grande percentual das mulheres 

entrevistadas encontraram dificuldades para acessar os seus direitos, representando 

67%. No entanto, 33% das mulheres não encontraram dificuldades. 

Para explicar este percentual, solicitou-se na entrevista que as mulheres 

descrevessem “Quais foram essas dificuldades?”. Esta foi a pergunta de número 

14.   

Ficou latente que as dificuldades encontradas apontam um dado expressivo. 

Foi possível observar quando relatam que as dificuldades foram relacionadas com: 

demora para acessar os direitos (A.F.R.), vergonha de pedir ajuda (I.B.O.), não tinha 

os conhecimentos dos direitos (J.P.P.), acesso à medicação e exames. (I.S.O.).  

Surge a inquietação referente aos apoios que as mulheres tiveram para 

acessar os direitos sociais, em virtude de ser um território extenso, com várias 

entidades e instituições que atuam em prol dos moradores dessa localidade.
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Gráfico 13: Apoio para o acesso aos direitos sociais 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

Podemos observar que foram várias as instituições e pessoas que 

contribuíram para que estas mulheres e suas famílias pudessem acessar os direitos 

sociais, dentre elas destaca-se o CRAS, com índice de maior credibilidade, 30% do 

universo pesquisado, como porta de entrada para as famílias que necessitam dos 

serviços oferecidos por esta instituição. O CREAS apontou um percentual de 6% 

como entidade de apoio. 

As mulheres entrevistadas (17%) reconhecem que a Assistência Social 

contribuiu para o acesso aos direitos. A instituição Maria Rosa, Conselho Tutelar, 

ACEIAS, o professor da escola e o familiar apontam um índice de 6%. Para as 

mulheres do grupo de família, a estagiária de Serviço Social também contribuiu no 

apoio para acesso aos direitos das mulheres e suas famílias, com 17%, 

considerando que o grupo era ministrado pela estagiária, como requisito na 

disciplina de Estágio Curricular, do curso de Serviço Social. Para a demonstração 

desse gráfico foram consideradas as respostas das mulheres entrevistadas, sendo 
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que algumas delas apontam mais que um órgão público, entidade ou pessoa que as 

apoiaram para o acesso aos direitos. 

No entanto, existem direitos sociais que ainda precisam ser alcançados pelas 

famílias em questão. Para identificar quais são esses direitos e quais desafios 

permanecem no processo de obtê-los, utilizou a seguinte pergunta “Você considera 

que existem direitos sociais que ainda não foram alcançados por sua família e que 

por isso são desafios a serem atingidos?”.  

A totalidade de entrevistadas respondeu que “sim”, existem direitos sociais 

que ainda não foram alcançados e que são desafios a serem atingidos. Esse é um 

dado que reflete o aumento das demandas sociais, levando em conta que os 

serviços garantidores de direitos, na maioria instituições públicas, vêm sofrendo 

restrições financeiras, o que torna frágil a qualidade destes serviços. 

E para ilustrar adequadamente sobre quais esses direitos sociais que ainda 

não foram alcançados pela família, utiliza-se o gráfico abaixo: 
 

 

 
 

Gráfico 14: Os desafios relacionados ao acesso aos direitos a serem ainda 
superados 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  
 

Os desafios a serem atingidos referem-se ao acesso ao BPC, à renda e 

pensão alimentícia. Diante desses relatos, é direito dessas famílias o acesso a estes 

recursos financeiros, proporcionando para elas estabilidade de renda e melhores 

condições de vida. 
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Para essas famílias, acessar direitos sociais e usufruir desses direitos, sem 

dúvidas, significou autonomia, exemplo disso, podemos expressar as mudanças que 

a família de “I.B.O.” obteve. No início do processo de atendimento essa família não 

aceitava participar do grupo de famílias, sendo assim necessária uma ampla reflexão 

com I.B.O, pois um dos seus filhos possuía laudo médico favorável para acesso ao 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), para pessoa com deficiência. As ações 

desenvolvidas com essa família ocorreram em um processo lento ao longo do 

período todo de estágio, diante do conhecimento que tínhamos, podemos levar em 

consideração alguns aspectos como: a baixa renda da família, baixo nível de 

escolaridade, portanto além da necessidade, o BPC era um direito para a família 

usufruir. Assim, após as intervenções realizadas durante o estágio, a família acessou 

o BPC, referente a um salário mínimo mensal. Este benefício proporcionou a essa 

família grandes mudanças. Primeiramente, a aquisição da casa própria que se 

tornou possível a partir do valor acumulado do benefício, além disso melhorou 

convivência familiar e comunitária. A autoestima também foi outro aspecto 

importante para essa família. 

Na avaliação geral, pode-se dizer que as mulheres vivenciaram momentos de 

mudanças com a participação do grupo de família, assim, se contribuiu para que 

adquirissem autonomia, autoestima, conhecimento e perspectiva de bem-estar 

familiar.   

 

5.2.4 Considerações Sobre O Desempenho Acadêmico No Processo de Estágio  
 

Para obter dados qualitativos referente à avaliação do grupo de famílias sobre 

a atuação da acadêmica de Serviço Social, foi apresentado o seguinte 

questionamento: “Avalie, de forma geral, como foram as oficinas realizadas pela 

acadêmica?”. As mulheres que participaram da presente pesquisa avaliaram de 

forma geral as ações desenvolvidas na oficina. Diante da realidade de cada uma 

delas, em que o grupo fez a diferença nos detalhes simplórios, exemplo disso é 

notório quando relatam que: 

“Foi bom; teve passeios; jantar de fim de ano do CRAS entre outros.” (A.F.R.) 

“Bom; teve incentivo de mudanças familiares as quais foram atingidas pela família.” 

(I.B.O.) 

“Ótimo, devido à maneira de tratar e acolher.” (J.P.P.) 
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“Ótimo; encontros produtivos; incentivadores; motivadores.” (I.P.L.) 

“Foi bom, ajudou para conhecer os direitos; melhorou a convivência familiar e 

comunitária.” (I.S.O.) 

“Legal; incentivador; incentivo à autonomia; encorajador; conhecer pessoas;” (M.C.)  

Os relatos das entrevistadas demonstram a dimensão e a importância do 

trabalho realizado a partir do estágio curricular em Serviço Social. Eles demonstram 

que foram provocados impactos no cotidiano das famílias, contudo o 

comprometimento com o grupo, pois famílias extremamente carentes 

economicamente tiveram a oportunidade de vivenciar e ter acesso aos direitos 

mínimos, como alimentação, lazer, socialização, e, conforme pontuado por elas, 

melhorou a afetividade familiar através das ações desenvolvidas no grupo.  

O estágio é um espaço de adquirir conhecimento e de aproximação com a 

prática do assistente social, contribuindo com a formação acadêmica, pois somente 

através  do contato com os sujeitos sociais é que podemos conhecer a realidade em 

que estão inseridos e reconhecer as vulnerabilidades das famílias que residem em 

periferias. Conhecer e criar vínculos com essas famílias durante o estágio nos 

proporcionou uma visão critica da sociedade.  

Desenvolvemos o processo de estágio com ética e comprometimento, 

buscando associar o embasamento teórico-metodológico com a prática, visando 

garantir direitos sociais às famílias atendidas. 

Devemos salientar que no processo de estágio, principalmente no trabalho 

em grupo, tivemos algumas dificuldades, a adesão ao grupo por parte das usuárias 

foi um desafio que enfrentamos desde o início; além disso, o número pequeno de 

participantes dificultava o desenvolvimento das ações grupais. No entanto, 

considerando que as famílias são numerosas e o processo visava abranger o 

contexto familiar como um todo, os resultados obtidos foram significativos, pois 

concluímos que as famílias tiveram acesso aos direitos sociais.  

Desenvolver intervenção junto a essa clientela nos possibilitou um momento 

único, apesar da origem histórica em que no princípio os profissionais de Serviço 

Social desenvolviam ações totalmente caritativas, o Assistente Social, na 

contemporaneidade, é um profissional que intervém na garantia de direitos sociais 

aos cidadãos, direitos esses reconhecidos e garantidos pelas legislações brasileiras.  
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6 CONCLUSÃO 
 

Nos capítulos deste TCC buscou-se expor a vivência ocorrida durante o 

estágio curricular obrigatório em Serviço Social, o qual representou um momento de 

grande aprendizado juntamente com as mulheres acompanhadas pelo PAIF no 

CRAS Martello de Caçador-SC. Teve-se contato com a realidade vivenciada por 

muitas mulheres e suas famílias, vítimas de um sistema econômico e social onde 

predomina a desigualdade social, a qual interfere diretamente na vida das famílias.  

Neste sentido, procurou-se destacar as conquistas e desafio das mulheres na 

garantia de seus direitos e de suas famílias, na relação direta com a realização do 

estágio desenvolvido durante a formação acadêmica.  

Iniciamos contextualizando os aspectos históricos das conquistas e direitos 

sociais das mulheres, direitos conquistados após muitas lutas, fatos marcantes na 

sociedade brasileira. Por décadas a mulher viveu sob domínio do homem, não 

podendo expressar suas ideias diante da sociedade excludente. 

De fato, a inserção da mulher no meio social remodela a contexto familiar, em 

que a família nuclear deixa de ser a única configuração de família. Um significativo 

avanço dos direitos da mulher foi a implementação da lei Maria da Penha que 

garantiu segurança e mais autonomia diante da violência contra a mulher. 

Atualmente, as mulheres também contribuem financeiramente no lar, em 

algumas famílias elas são as únicas responsáveis pelos proventos, assumindo toda 

a responsabilidade, considerando que o ambiente familiar é um espaço determinante 

para desenvolvimento de toda pessoa.  

Apresentamos as famílias contemporâneas e as expressões da questão 

social que se acentuam gradativamente e refletem no cotidiano das famílias 

brasileiras, que para prover o seu sustento encontram dificuldade, portanto são 

pautados como desafios a serem enfrentados.  

Para que os direitos sociais sejam efetivados, é necessário o engajamento do 

profissional assistente social, articulando a intervenção do poder público no 

favorecimento de oportunidades à população vulnerável economicamente no 

território do bairro Martello, proporcionando condições acessíveis que garantam o 

mínimo social para essas famílias. O desemprego é um fato relevante e preocupante 

na atualidade, atingindo uma grande camada da população que consequentemente 

não está sendo percebida pelo poder público. 
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Através da pesquisa desenvolvida concluímos que as famílias entrevistadas 

têm perfil de baixa renda, com uma significativa porcentagem de mulheres jovens, 

em idade produtiva, ou seja, deveriam estar inseridas no mercado de trabalho, no 

entanto encontram dificuldade para tal, devido à baixa escolaridade, o fato de serem 

famílias numerosas, em média com três filhos em idade escolar, sendo que nem 

sempre encontram vagas nas redes de ensino, principalmente em se tratando de 

educação infantil, para incluir seus filhos. 

As famílias de baixa renda estão inseridas no programa Bolsa família, porém 

esse benefício não elimina as vulnerabilidades financeiras. Na atualidade as 

demandas por benefícios eventuais e BPC cresceram significativamente, fato que 

comprova que vivemos em uma sociedade com desigualdade social, e que as 

famílias estão tendo conhecimento de seus direitos, mas encontram dificuldade em 

acessá-los, principalmente quando se refere a demora dos serviços em oferecer 

aquilo que é direito social da população.  

Finalizando este trabalho acadêmico, reiteramos que o serviço social é uma 

profissão extremamente importante no processo de efetivação dos direitos sociais da 

população, principalmente das populações vulneráveis, pois é através da ação 

cotidiana do assistente social que as populações carentes são inseridas no processo 

de cidadania, de acesso aos direitos e participação social. Nesta mesma direção, o 

estágio curricular em serviço social deixou sua contribuição para a realidade das 

famílias acompanhadas pelo grupo no CRAS, pois foi um trabalho determinante para 

que essas famílias tivessem direitos garantidos, bem como visualizassem as suas 

capacidades e sua autonomia frente à vida e aos desafios cotidianos.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO ÀS MULHERES 
PARTICIPANTES DO GRUPO DE APOIO ÀS FAMÍLIAS NO CRAS-MARTELLO 
CAÇADOR/SC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP 
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 
ACADÊMICA: SUZETE PEREIRA DA SILVA CANALE 
 
 
PESQUISA: CONQUISTAS E DESAFIOS DAS MULHERES NA GARANTIA DOS 
SEUS DIREITOS E DE SUAS FAMÍLIAS: EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO SOCIAL 

NO CRAS MARTELLO, MUNICÍPIO DE CAÇADOR – SC. 
 
NOME: _________________________________________________________ 
 
1 – Qual sua idade? 

a) (  ) 18 à 25 anos 
b) (  ) 26 à 35 anos 
c) (  ) 36 à 45 anos 
d) (  ) Acima de 46 anos 

 
2 – Estado civil 
(  ) solteira    (  )  casada   (  ) amasiada   (  ) divorciada   (  )viúva 
 
3 – Quantos filhos tem? __________________________________________. 
 
4 – Quantas pessoas moram na sua casa? __________________________. 
 
5 - Quem são as pessoas que moram na sua casa? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

6 – Escolaridade  
a) (   ) Analfabeto 
b) (   ) Fundamental Completo  
c) (   ) Fundamental Incompleto 
d) (   ) Ensino Médio Completo  
e) (   ) Ensino Médio Incompleto 
f) (   ) Superior 

 
7 – Quem na sua casa exerce trabalho remunerado? __________________. 
 
8 – Valor total da renda familiar? __________________________________. 
 
9 – Quais são as fontes da renda familiar? 

a) (    ) BPC  
b) (    ) Bolsa Família 
c) (    ) Salário  
d) (    ) Remuneração diária (bicos) 
e) (   ) Benefício do INSS (auxílio doença, etc.)  
f) (   ) Outros: ________________________________________________ 
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10 – Quais contribuições que o grupo de famílias, oferecido pelo Serviço 
Social no CRAS, proporcionou pra você e sua família? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11 - Você considera que a partir da sua participação no grupo do CRAS houve 
direitos sociais conquistados para sua família?  
___________________________________________________________________ 
 
12 - Quais foram esses direitos conquistados? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
13 – Para acessar os seus direitos sociais e de sua família, você encontrou 
dificuldades? 
__________________________________________________________________ 
 
14 - Quais foram essas dificuldades?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
15 - Para acessar seus direitos, você contou com o apoio de algum órgão 
público, entidade ou pessoa? 
___________________________________________________________________ 
 
16 - Você considera que existem direitos sociais que ainda não foram 
alcançados por sua família e que por isso são desafios a serem atingidos?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
17 – Avalie, de forma geral, como foram as oficinas realizadas pela acadêmica. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 – FOTO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 

 
 


