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RESUMO

A presente monografia retrata a vivência de estágio de Serviço Social com
um grupo de crianças no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Público este atendido no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Norte,
de Caçador. O trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica sobre a
questão da criança, apontando reflexões sobre a história da criança na evolução da
sociedade e a compressão apontada por diversos autores sobre o ser criança.
Neste contexto apresentou-se também as legislações brasileiras que, com o tempo,
foram sendo construídas na defesa de direitos para ampará-las, e as políticas
socais, com enfoque na política de seguridade social: Assistência Social. Este
trabalho destaca o contexto que instrumentalizou a formação teórica e prática
desenvolvida no estágio supervisionado, identificando as contribuições da prática
desenvolvida junto aos sujeitos sociais. Destacou-se também o trabalho de
pesquisa efetivado com as crianças e famílias das mesmas para identificar a
compreensão que elas têm sobre o trabalho realizado através do CRAS/Norte.
Finalizando, apresentou-se as considerações finais.

Palavras-chave: Criança, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
Serviço Social.
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INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado em Serviço Social é um aprendizado teórico prático
no qual exercita-se as dimensões teórico-metodológica, ético-político e técnicooperativo, que foram aprendidas no decorrer da formação acadêmica. O estágio é um
momento de fundamental importância no processo de formação do aluno, pois tratase de um momento da formação acadêmica que possibilita aos estudantes vivenciar o
aprendido na faculdade, tendo como função. Integrar com as inúmeras disciplinas que
compõe o currículo acadêmico, dando-lhes unidade estrutural e testando-lhes o nível
de consistência e o grau de entrosamento com a prática. Por meio da intervenção de
estágio, o estudante pode perceber as diferenças do mundo organizacional e exercitar
sua adaptação aos espaços de atuação profissional.
O estágio curricular obrigatório de Serviço Social foi realizado no Centro
de Referência da Assistência Social, CRAS/Norte de Caçador, que é o equipamento
governamental responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social
Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na área de vulnerabilidade e
risco social. Por meio do CRAS, as famílias em situação de extrema pobreza ou
demais vulnerabilidades sociais passam a ter acesso a serviços como cadastramento
e acompanhamento em programas de transferência de renda.
Além do estágio curricular obrigatório atuou-se no período de dois anos
junto a esta unidade como estagiária com vínculo empregatício.
A intervenção de estágio se desenvolveu nos grupos de SCFV (Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos) de crianças, onde são trabalhados temas
importantes de prevenção, como os tipos de violência, as leis que os protegem,
regras de convivência familiar e comunitária, atividades de lazer e convívio social,
entre outros temas importantes que demandem abordagem.
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Foi deste contato que surgiu a necessidade de desenvolver um estudo mais
aprofundado sobre a intervenção do Serviço Social com crianças, temática esta pouco
pesquisada e escrita no âmbito profissional. Atuar com crianças é uma forma de
intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os
usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais,
coletivas e familiares. O trabalho com crianças é desafiador uma vez que é neste
período que se formam os valores.
Os usuários do SCFV são divididos em grupos de acordo com a faixa etária,
considerando as especificidades dos ciclos de vida. O trabalho nos grupos é
planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico de
referência, dos orientadores sociais e dos usuários. O trabalho realizado com os
grupos é organizado em percursos de forma a estimular as trocas culturais e o
compartilhamento de vivências; desenvolver junto aos usuários o sentimento de
pertença e de identidade; e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a
perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária.
Os grupos são organizados a partir de faixas etárias ou intergeracionais:
§

Crianças de 0 a 6 anos

§

Crianças e adolescentes de 7 a 12 anos

§

Adolescentes de 13 a 17 anos

§

Mulheres de 18 a 59

§

Idosos a partir dos 60

Segundo a Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013,
considera-se público prioritário para o atendimento no SCFV crianças e/ou
adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações:
·

Em situação de isolamento;

·

Trabalho infantil;

·

Vivência de violência e/ou negligência;
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·

Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;

·

Em situação de acolhimento;

·

Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;

·

Egressos de medidas socioeducativas;

·

Situação de abuso e/ou exploração sexual;

·

Com medidas de proteção do ECA;

·

Crianças e adolescentes em situação de rua;

·

Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

Este público prioritário está inserido no processo de urbanização e
industrialização capitalista que dá origem ao empobrecimento da classe operária,
colocando-a em situação de vulnerabilidade social.
Diante do exposto apontou-se o problema desta monografia: quais as
possibilidades de intervenção do Serviço Social a partir da experiência de estágio,
com grupo de crianças usuárias de um CRAS?
As questões que norteiam o presente trabalho são:
·

Quais as recomendações governamentais explicitadas no Sistema

Único de Assistência Social (SUAS) /CRAS para o trabalho com crianças? Quais
as finalidades?
·

Qual o perfil socioeconômico das famílias das crianças atendidas?

·

Qual o perfil das crianças atendidas?

·

Como as famílias percebem o fortalecimento de vínculos familiares?

Como objetivo principal, este trabalho pretende analisar as possibilidades de
intervenção do Serviço Social através da experiência de estágio, com um grupo de
crianças.
Como objetivos específicos:
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·

Apresentar texto reflexivo abordando como a literatura tematiza sobre

o que é ser criança;
·

Refletir teoricamente sobre o trato da criança na legislação brasileira;

·

Descrever as legislações de defesa de direitos das crianças no Brasil;

·

Localizar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

dentro da estrutura do SUAS;
·

Caracterizar a Secretaria de Assistência Social de Caçador;

·

Apontar o Projeto do Centro de Referência de Assistência Social

Norte de Caçador;
·

Analisar o perfil das crianças e suas famílias pertencentes ao grupo

de estágio;
·

Analisar e descrever o processo de estágio supervisionado de Serviço

Social realizado.
O primeiro capítulo da monografia objetiva apresentar, de acordo com a
literatura, como se nota a criança no decorrer da história e seu tratamento diante
da sociedade.

A abordagem histórica da infância tem evidenciado que a

concepção de infância é uma construção histórica e social, ressaltando a existência
de múltiplas ideias de criança em um mesmo momento histórico.
O segundo capítulo, trata dos direitos assegurados às crianças e os
adolescentes ao longo da história. Sendo elas a Declaração de Genebra, a
declaração dos direitos da Criança, a convenção do Direito da Criança e O Estatuto
da Criança e do Adolescente.
No terceiro capítulo se discorre sobre a Política Nacional de Assistência
Social e seus ordenamentos, uma vez que nela estão previstos serviços
específicos direcionados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social.
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O quarto capítulo, objetiva apresentar, a Secretaria Municipal de
Assistência Social de Caçador, a qual é responsável pela execução dos serviços,
programas, projetos e benefícios oferecidos pela Politica de Assistência Social.
O quinto capítulo se refere à análise e descrição do estágio curricular
obrigatório de Serviço Social evidenciando a concepção de Serviço Social
Finalmente, apresenta-se a conclusão desta monografia.
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CAPÍTULO 1

O SER CRIANÇA NA FASE DA INFÂNCIA: CARACTERIZAÇÕES
O presente capítulo objetiva apresentar, de acordo com a literatura, como se
percebe a criança no decorrer da história e seu tratamento diante da sociedade. A
abordagem histórica da infância tem evidenciado que a concepção de infância é
uma construção histórica e social, ressaltando a existência de múltiplas ideias de
criança em um mesmo momento histórico.
1.1 O QUE É SER CRIANÇA
Segundo o Dicionário Aurélio: “criança é ser humano de pouca idade.” No
mesmo dicionário, a infância está definida como: “um período de crescimento, no
ser humano, que vai do nascimento até a puberdade.” Na sua origem etimológica,
o termo “infância em latim é in-fans, que significa sem linguagem.” No interior da
tradição filosófica ocidental, não ter linguagem significa não ter pensamento, não
ter conhecimento, não ter racionalidade.
Nesse sentido a criança é focalizada como um ser menor, alguém a ser
adestrado, a ser moralizado, a ser educado. Alguém que na concepção de Santo
Agostinho, é pecaminoso, que provém do pecado – pecado da união dos pais – “e
que em si mesmo deve ser considerado pecaminoso pelos seus desejos
libidinosos, pois para Santo Agostinho, a racionalidade, como dom divino, não
pertence à criança...” (GALZERANI, 2002, p. 57).
Para iniciar é importante ressaltar que há diferença entre as concepções de
infância e criança, sendo a primeira compreendida, como uma etapa da vida da
pessoa e, a segunda, como sujeito histórico, social e cultural. A criança como
indivíduo, percorreu a história da humanidade recebendo diferentes tratamentos
em função das diferentes relações que foram sendo estabelecidas.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) traz a
concepção de infância como construída historicamente e a ideia de que atualmente
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não há apenas uma maneira de se considerar a criança, pois há múltiplas
diversidades de realidades sociais, culturais, étnicas e etc. que podem interferir
nessa noção de infância. Sabe-se que existem crianças que trabalham, são
exploradas, sofrem maus tratos e abusos, não possuem seus direitos garantidos.
A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e
faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma
sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado momento
histórico. É profundamente marcada pelo meio social em que se
desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família, biológica ou
não, um ponto de referência fundamental, apesar da multiplicidade de
interações sociais que estabelece com outras instituições sociais. (RCNEI
– Vol. 1, 1998: 21).

Segundo Kramer (2006, p.14): “Crianças são sujeitos sociais e históricos,
marcadas, portanto, pelas contradições das sociedades em que estão inseridas’.
Referindo-se à infância como uma categoria social e histórica, a autora afirma: ”[...]
a noção de infância surgiu com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na
medida em que mudavam a inserção e o papel social da criança na sua
comunidade”.
Segundo Silva (2013, p.12), alguns autores resumem o entendimento de
criança apenas como indivíduo oposto ao adulto, porque possui menos idade e/ou
maturidade. Porém, não se trata de algo tão simples. Existem determinados papéis
com diferentes desempenhos atribuídos à criança que devem ser levados em
consideração. Sendo que há uma série de variáveis ligadas a questões sociais,
econômicas e culturais que influenciam nesta definição de infância.
[...] considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto
de experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos,
geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos adultos
sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as representações da infância
e considerar as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc.,
reconhecê-las como produtoras da história. (KUHLMANN, 1998: 31).

20
Segundo as primeiras concepções que existiram sobre ser criança, as
mesmas eram tratadas como adultas, não tinham divisões de atividades, não
brincavam, não tinham direitos a lazer, a estudar, a ter proteção.
[...] entre todas as criaturas selvagens, a criança é a mais
intratável; pelo próprio fato dessa fonte de razão que nela existe ainda ser
indisciplinada, a criança é uma criatura traiçoeira, astuciosa e sumamente
insolente, diante do que tem que ser atada, por assim dizer, por múltiplas
rédeas [...] (PLATÃO, 2010, p. 302,apud LUSTIG, 2003,p. 4).

Como faz notar, Platão com sua visão de que as crianças são inferiores,
tratadas muitas vezes como irritantes, que precisam ser seguradas, presas para
que não atrapalhem ou que não causem desordem.
Kohan (2003) defende outro conceito de Platão o qual diz que:
As crianças são a figura do não desejado, de quem não aceita a
própria verdade, da desqualificação do rival, de quem não compartilha
uma forma de entender a filosofia, a política, a educação e, por isso,
dever-se-á vencê-la. As crianças são [...] para Platão, uma figura do
desprezo, do excluído [...] (p. 24, 2003).

Como não se tinha sentimento de vergonha, na Idade Média, Postman
refere-se à participação indiscriminada das crianças em todos os mistérios,
violências e tragédias da vida. Cita os quadros de Brueghel, que retratam crianças
participando de festas com homens e mulheres embriagados, sendo apalpados
com luxúria desenfreada. Tudo era permitido na frente das crianças, falar com
vocabulário considerado vulgar, não controlar impulsos sexuais, brincar com os
seus órgãos genitais, urinar e defecar, comer no mesmo prato e com as mãos,
cuspir no chão etc. Os hábitos de higiene e de “bom“ comportamento não eram
ensinados às crianças porque não faziam parte dos costumes da época, assim
como também não havia a noção de privacidade que se tem hoje.
Vale notar a contribuição das autoras Lustig, Bezerra, Mendes e Oliveira
(p.4,2003), que diz respeito ao pensamento platônico sobre educação, o último
conceito concebe a infância como material da política. Essa educação na infância
está sempre direcionada a uma nova pólis que os filósofos querem constituir, por
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isso, as crianças, do sexo masculino, filhos de homens superiores, deveriam ser
preparadas, moldadas para serem reis que governassem a pólis no futuro.
Portanto, neste período da filosofia clássica a infância é concebida como
possibilidade e inferioridade. Enquanto “possibilidade” significa ser objeto de
intencionalidade política numa visão futura, já que a criança não é vista em si
como ela é, mas como possibilidade daquilo que será, “inferioridade” significa a
criança ser o outro desprezado.
O modo de pensar da época era de ter muitos filhos para que talvez
sobrevivessem dois ou três. Assim, “a infância era apenas uma fase sem
importância, que não fazia sentido fixar na lembrança”, no caso “da criança morta,
não se considerava, que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse digna de
lembrança” (ARIÈS, 1981, p. 21).
As obras retratavam as crianças com características de adultos, pois assim
que eram tratadas.
E por isso as pinturas coerentemente retratavam as crianças como
adultos em miniatura, pois logo que as crianças deixavam de usar cueiros,
vestiam-se exatamente como outros homens e mulheres de sua classe
social (POSTMAN, 2011, p.32).

Kuhlmann (2010) compartilha da concepção de infância abordado por
Heywood, contrapondo-se também à teoria de Ariès, ele afirma que “O Sentimento
de infância não seria inexistente em tempos antigos ou na Idade Média [...]” (p.22).
É perceptível que o autor sinaliza a relevância do estudo sobre a história da
infância de forma não linear, porém, evolutiva.
É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O
conjunto das experiências vividas por elas em diferentes lugares
históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma representação
dos adultos sobre essa fase da vida.

É preciso conhecer as

representações de infância e considerar as crianças concretas, localizá-las
como produtoras da história (p.30).

Nesse sentido, Kramer argumenta que:
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A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as
formas de organização da sociedade. Assim, a ideia de infância não
existiu sempre da mesma maneira. Ao contrário, a noção de infância
surgiu com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que
mudavam a inserção e o papel social da criança na comunidade
(KRAMER, 2006, p.14).

A partir do século XVII, a visão da sociedade começa a mudar e começam a
retratar as crianças sozinhas. Segundo Ariès (1981, p. 33) afirma que “[...] foi
preciso esperar o fim do século XVIII para que o traje das crianças se tornasse
mais leve, mais folgado, e a deixasse mais à vontade”.
Esta mudança fez com que as crianças, principalmente os meninos,
tivessem mais facilidade com os movimentos e que assim pudessem correr, brincar
e pular, e que isso faria parte do seu dia a dia.
Áries (1979, p. 14) diz que a '‘aparição’' da infância se dá a partir do século
XVI e XVII na Europa, quando o mercantilismo, altera o sentimento e as relações
frente à infância, modificado conforme a própria estrutura social”. Isto porque, com
novas viabilizações da economia e frente a novos desafios econômicos se
pensava em como inserir a criança nesta mudança social.
Com essas mudanças, a sociedade foi deixando aos poucos de ver a
crianças como um mini-adulto. A própria história se encarregou de seguir novos
caminhos e quebrar paradigmas. Os acontecimentos e a vida cotidiana foram se
delineando e mostrando a possibilidade de novos olhares que foram se
humanizando e indicando ao adulto que as crianças têm características que lhes
são peculiares. Deste modo, os diversos fatores sociais e históricos contribuíram
para a constituição de um novo enfoque para a infância.
Postman (2011, p. 70) destaca que:
No século dezoito a ideia de que o Estado tinha o direito de agir
como protetor das crianças era igualmente inusitada e radical. Não
obstante, pouco a pouco a autoridade absoluta dos pais se modificou,
adotando padrões mais humanitários, de modo que todas as classes
sociais se viram forçadas assumir em parceria com o governo a
responsabilidade pela educação das crianças.
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Por ter assumido uma responsabilidade com a criança, o governo fez com
que esta conquista tivesse conexão com as demais esferas sociais, como a
família, a escola e a sociedade, incluindo de forma significativa alguns intelectuais
que voltaram seus olhares ao mundo infantil. Isto possibilitou um olhar diferente
em relação aos séculos anteriores.

1.2 COMO A CRIANÇA FOI CONSIDERADA EM PERÍODOS HISTÓRICOS
É preciso reconhecer que pelo simples fato de existir, a criança já é uma
pessoa e por essa razão merecedora do respeito que é devido exatamente na
mesma medida a todas as pessoas (DALLARI,1986, p.21).
Segundo Arenhart:
A consideração da simplicidade se veicula ao fato de que crianças
sempre existiram e com elas, também se definiram explicações que
buscaram construir entendimentos para universalizar a compreensão e a
posição das crianças na sociedade. Porém, a complexidade dessa
questão se relaciona a constatação histórica de que essas concepções
nem sempre dão conta de explicar a infância enquanto uma categoria
social própria e, ao mesmo tempo, heterogênea, dado os condicionantes
sociais em que vivem as crianças nos diferentes contextos na atualidade.
Somados às dificuldades no campo conceitual, deparam-se os limites e
contradições decorrentes de um atrelamento aos modos construídos
historicamente de conceber a infância, que ainda tem sua hegemonia
inculcada numa cultura que relega às crianças a condição de meros
objetos manipulados pelos desejos dos adultos (ARENHART, 2001, p.01).

A infância, nesse sentido, é uma chave única para a experiência humana
maior.
Conhecer as crianças é decisivo para a revelação da sociedade,
como um todo, nas suas contradições e complexidade. Mas é também a
condição necessária para a construção de políticas integradas para a
infância, capazes de reforçar e garantir os direitos das crianças e a sua
inserção plena na cidadania ativa (SARMENTO, 2001, p.01).
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Neil Postman (1999, p.50) no seu livro O desaparecimento da infância,
tomando como base o trabalho de Ariès, afirma que as razões pelas quais o
conceito de infância não existiu no mundo medieval, são a falta de alfabetização, a
falta do conceito de educação e a falta do conceito de vergonha. Na Idade Média,
nem os velhos, nem os jovens sabiam ler e seus interesses eram o aqui e agora, o
imediato e local.
Com base no que o autor Postman cita em seu livro, não existia infância, não
se considerava importante uma preocupação com a vida da criança e com seu
desenvolvimento, a partir do momento que começavam a falar, já eram
consideradas como uma pessoa adulta ou que já podiam fazer coisas que são
feitas por pessoas adultas.
Segundo Lyotard (apud Kohan, 1999, p.83) “a infância representa a garantia
de que continua a existir um enigma para o homem, uma admirável
indeterminação”. Ou, como explica Larrosa:
[...] a experiência da criança como um outro é a atenção à presença
enigmática da infância, a esses seres estranhos dos quais nada se sabe,
esses seres selvagens que não entendem nossa língua (LARROSA, 2004,
p.186).

De acordo com Kohan (2003) na primeira concepção platônica, para a
sociedade da época, a infância não tinha características próprias, a visão era
futurista, onde se via apenas possibilidades, ou seja, a criança era vista como um
ser em potencial, entretanto, essa potencialidade não permite que ela seja em ato o
que é. A criança não é nada no presente.
A infância na Idade Média terminava aos sete anos, quando a criança já
dominava as palavras. Até então ela era considerada como alguém incapaz de
falar, significado este oriundo da palavra latina infans. Essa incapacidade de falar
não se limitava apenas à primeira infância, estendia-se a um período maior, até aos
sete anos e após esta idade uma vida adulta começava imediatamente.
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Para Kohan (2003), o segundo conceito platônico consiste em conceber a
criança como um ser inferior sendo, então, a infância uma fase da vida inferior à
vida adulta.
[...] entre todas as criaturas selvagens, a criança é a mais intratável; pelo
próprio fato dessa fonte de razão que nela existe ainda ser indisciplinada,
a criança é uma criatura traiçoeira, astuciosa e sumamente insolente,
diante do que tem que ser atada, por assim dizer, por múltiplas rédeas [...]
(PLATÃO, 2010, p. 302, apud LUSTIG, p. 4,2003).

Conforme a citação acima, como não eram prestadas as devidas atenções
nas crianças, na fase em que estão crescendo e aprendendo as coisas, não
sabiam como lidar com o que acontecia com elas e que seu comportamento era
devido a sua imaturidade e desejo de conhecer as coisas.
Kohan (2003,p.24) defende que o terceiro conceito platônico concebe a
infância como o outro desprezado.
As crianças são a figura do não desejado, de quem não aceita a
própria verdade, da desqualificação do rival, de quem não compartilha
uma forma de entender a filosofia, a política, a educação e, por isso,
dever-se-á vencê-la. As crianças são [...] para Platão, uma figura do
desprezo, do excluído [...].

A história mostra que na sociedade não havia uma preocupação com a
criança, que a infância não era uma fase importante. Não se tinha importância em
estudar seu desenvolvimento, não se reconhecia diferenças comportamentais,
afetivas, psicológicas ou físicas entre elas e os adultos.
Não vemos nem conseguimos ver a infância, mas o adulto que nela
sonhamos. A pedagogia tem sido cúmplice, ao longo de décadas, do olhar
desfigurado que ainda temos da infância. Insisto num ponto marcante
nesta pesquisa: a pedagogia termina por não dialogar com a infância e
consequentemente por não entendê-la e por não ter cooperado o
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necessário com sua compreensão. Voltamos à constatação que fazíamos
antes: a infância está ausente dos currículos de pedagogia, de formação
de educadores, das teorias, da pesquisa educacional, porque não é um
tempo humano que interessa em si. É um ausente. (ARROYO, 1999,
p.15).

Com as mudanças, a infância passou a ocupar um lugar social diferente,
enquanto na Idade Média a criança estava sendo tratada como adulta e no mesmo
ambiente de convívio dos adultos, não existindo diferença quanto a vestimentas,
jogos, atividades, aprendizagens e até mesmo em relação ao trabalho, era vista
como um pequeno adulto.
Assim, a criança começa a ser percebida como um ser inacabado, carente e,
portanto, individualizado, produto de um recorte que conhece nela a necessidade

de resguardo e proteção. (NARODOWSKI, 2001).
No século XVIII, houve muitas transformações sociais que contribuíram para a
percepção da criança como um ser particular. As reformas religiosas católicas e
protestantes, as transformações tecnológicas e as mudanças sociais alavancaram
as grandes mudanças na história da concepção de infância. As crianças passaram
a ser vistas como sujeitos de direitos, legítimas como figura social, possuidoras de
respeito em todas as suas dimensões.
A infância é entendida como uma construção social; não é, por
seguinte nem um dado universal nem natural;
A infância é uma variável da análise social, não dissociável de
outras variáveis, tais como o sexo, ou a classe social; a análise
comparativa e transcultural revela uma grande variedade de infâncias;
As culturas e relações sociais das crianças merecem ser estudadas
em si mesmas, e autonomamente face as perspectivas e preocupações
dos adultos;
As crianças são e devem ser vistas como seres ativos face ao
próprio mundo e face à sociedade em que vivem e não sujeitos passivos
das estruturas e processos sociais;
O envolvimento na construção de um novo paradigma de sociologia
da infância é também, à luz da dupla hermenêutica das ciências sociais, o
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envolvimento no processo de reconstrução da infância na sociedade
(PROUT E JAMES, apud PINTO, 1997, p.68).

Neil Postman (1999, p.34) afirma que a invenção da infância ocorreu pelo
advento da prensa tipográfica, advogando que a tipografia criou um novo mundo
simbólico gerando também a definição de adulto:
A nova idade adulta, por definição, excluiu as crianças. E como as
crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se necessário encontrar
outro mundo que elas pudessem habitar. Esse outro mundo veio a ser
conhecido como a infância.

Surgindo assim, uma forma clara e objetiva para diferenciar adultos e
crianças: os primeiros seriam aqueles que sabem ler e escrever, as últimas,
aquelas que deveriam passar por um processo gradual e lento, até adquirirem este
saber. A função da escola, neste momento, ganhou uma fundamental importância:
à escolarização se atribuiu a tarefa de ensinar as crianças, garantindo o acesso
aos saberes que circulavam no mundo adulto (a alfabetização) e, simultaneamente
prepará-las para este mundo através da disciplinarização.
A infância tornou-se o centro do interesse educativo dos adultos (sentimentos
de afetividade, cuidados, reconhecimento, continuidade da família), a criança sai do
anonimato, começando a assumir uma maior importância afetiva junto aos pais e
demais membros da família, tornando a família um espaço de afeição (POSTMAN,
1999).
Como coloca Postman (1999) nota-se o papel e influência da tecnologia em
dois aspectos: 1) na determinação do conceito de infância como categoria, uma
invenção própria da sociedade industrial; 2) na constituição do sistema
educacional, com o objetivo de alfabetizar a população infantil.
[...] A humanidade tem seu lugar na ordem das coisas, e a infância
tem o seu na ordem da vida humana: é preciso considerar o homem no
homem e a criança na criança. Determinara para cada qual o seu lugar e
ali fixá-lo, ordenar as paixões humanas conforme a constituição do
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homem, é tudo o que podemos fazer pelo seu bem-estar. O resto depende
de causas alheias que não estão em nosso poder (ROUSSEAU, 1999,
p.69).

No século XX, foi formado um progressivo reconhecimento da necessidade de
proteção da infância, onde a humanidade deve dar à criança o que tem de melhor.
Com a criação da Convenção dos Direitos da Criança se reconheceu uma ampla
gama de direitos da infância e se estabeleceram normas, deveres e obrigações a
todos os Estados que a subscreveram.
Então, a definição social da infância como etapa preparatória para as
subsequentes quando, resultaria no mundo produtivo, resultou na especialização
da infância a determinados claustros: a casa e a escola. Brincar e estudar fazem
parte da infância, enquanto assimilados numa só referência: uma identidade, uma
natureza infantil. Surge a lógica da universalização da infância como etapa da vida
que requer cuidados e aprendizagens sob tutela dos adultos, dependente
emocionalmente da família, e juridicamente do estado (CASTRO, 2001).
Kramer (1996), coloca a criança como sujeito social, criadora de cultura,
desveladora de contradições e com outro modo de ver a realidade:
[...] a criança é concebida na sua condição de sujeito histórico que
verte e subverte a ordem e a vida social. Analiso, então a importância de
uma antropologia filosófica na perspectiva que, efetuando uma ruptura
conceitual e paradigmática, toma a infância na sua dimensão não
infantilizada,

desnaturalizando-a

e

destacando

a

centralidade

da

linguagem no interior de uma concepção que encara as crianças como
produzidas na e produtoras de cultura (KRAMER, 1996, p.14).

Na construção de uma nova concepção de infância, Sirota (2001), identifica
no conjunto da literatura os seguintes aspectos destacados:
A infância é compreendida como uma construção social. [...] A
infância, vista como um fenômeno diferente da imaturidade biológica, não
é mais um elemento natural ou universal dos grupos humanos, mas
aparece como um componente específico tanto estrutural quanto cultural
de um grande número de sociedades [...] A infância é pois considerada

29
não simplesmente como um momento precursor, mas como um
componente da cultura e da sociedade [...] As crianças devem ser
consideradas como atores em sentido pleno e não simplesmente como
seres em devir. As crianças são ao mesmo tempo produtos e atores dos
processos sociais. (SIROTA, 2001,p.18-19).

A infância na contemporaneidade retrata “uma pluralização dos modos de ser
criança, a heterogeneização da infância enquanto categoria social e o investimento
das crianças com novos papéis e estatutos sociais” (SARMENTO,2002, p.01).
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CAPÍTULO 2

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA
O presente capítulo trata dos direitos assegurados às crianças e os
adolescentes ao longo da história. Sendo eles: a Declaração de Genebra, a
declaração dos direitos da Criança, a convenção do Direito da Criança e O Estatuto
da Criança e do Adolescente.

2.1

BREVE

CONTEXTUALIZAÇÃO

DA

CONSTRUÇÃO

DOS

DIREITOS

INTERNACIONAIS DE DEFESA DAS CRIANÇAS
As leis que contribuíram para a construção da lei de proteção a criança e o
adolescente, que existe hoje foram as seguintes: A Declaração de Genebra (1924),
a Declaração dos Direitos da Criança (1959) e a Convenção dos Direitos da
Criança (1989), do sistema de proteção constitucional especial aos direitos da
criança declarada explicitamente pela Constituição Federa de 1988 e de seu marco
histórico: O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).
A emergência da criança como pessoa, como um ser livre e de direitos foi
caracterizada por uma extraordinária lentidão. Os primeiros 52 indícios da
apreensão da criança, como sujeito portador de direitos, só ocorre a partir do final
do século XVIII.
A partir dos períodos de 1901 e 1947, acaba a relativa invisibilidade das
crianças na agenda internacional, chamando a atenção para questões como
trabalho infantil, trabalho perigoso, tráfico e exploração sexual. Surgindo então, as
organizações não-governamentais (ONG) internacionais de defesa dos direitos das
crianças e foram adotadas as principais convenções da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) relacionadas com a infância. A Sociedade, ou Liga das Nações,
a antecessora da Organização das Nações Unidas, proclamou a Declaração de
1924 sobre os Direitos da Criança.
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A Convenção de Genebra aconteceu entre 1948 e 1977. Ocorreram quatro
Convenções de Genebra, que reconheceram as crianças como uma categoria
específica de pessoas protegidas, e pela proclamação da Declaração da ONU
sobre os Direitos da Criança, de 1959.
A Declaração de Genebra, foi aprovada pela segunda vez, em 1934, pela
Sociedade das Nações. Após a II Guerra Mundial, em 1946, o Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas recomendou a aprovação da Declaração
de Genebra. E, no mesmo ano, foi criado o Fundo Internacional de Emergência das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que passou a designar-se Fundo das
Nações Unidas para a Infância a partir de 1950.
A

Declaração

reconhece

que

“a

criança

deve

ser

protegida

independentemente de qualquer consideração de raça, nacionalidade ou crença,
deve ser auxiliada, respeitando-se a integridade da família e deve ser colocada em
condições de se desenvolver de maneira normal, quer material, quer moral, quer
espiritualmente.”
Nos termos da Declaração, “a criança deve ser alimentada, tratada, auxiliada
e reeducada; o órfão e o abandonado devem ser recolhidos. Em tempos de
infortúnio, a criança deve ser a primeira a receber socorros. A criança deve ser
colocada em condições de, no momento oportuno, ganhar a sua vida, deve ser
protegida contra qualquer exploração e deve ser educada no sentimento de que as
suas melhores qualidades devem ser postas ao serviço do próximo.”
A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 1948 a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. E no dia 20 de novembro de 1959, foi aprovada
por unanimidade a Declaração dos Direitos da Criança.
Em 1 de Janeiro de 1979, o secretário-geral das Nações Unidas, Kurt
Waldheim, proclamou o Ano Internacional da Criança. Teve como objetivo alertar
para os problemas que afetavam as crianças em todo o mundo, designadamente, a
desnutrição e a falta de acesso à educação. A ação desenvolvida neste período
culmina com a elaboração e da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC).
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Nos termos da Declaração, a criança deve gozar de proteção especial, se
beneficiar de oportunidades e facilidades para desenvolver-se de maneira sadia e
normal,

em

condições

de

liberdade

e

dignidade.

É reconhecido o direito a um nome, a uma nacionalidade e à segurança social.
Direito a uma alimentação adequada, alojamento, distrações e cuidados médicos.
A criança, física e mentalmente diminuída, ou socialmente desfavorecida, deve
receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais que o seu estado ou
situação exigem. De acordo com o Gabinete de Documentação e Direito
Comparado, a Declaração reconhece ainda a necessidade de amor e compreensão
para o desabrochar harmonioso da personalidade da criança, bem como o dever
dos poderes públicos prestarem especiais cuidados às crianças sem família ou
sem meios de subsistência suficientes.
A criança tem direito a uma educação que deve ser gratuita e obrigatória pelo
menos ao nível elementar. Deve se beneficiar de uma educação que contribua para
a sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de classes,
desenvolver as suas faculdades, opiniões pessoais, sentido das responsabilidades
morais e sociais, além de se tornar um membro útil à sociedade. A criança que se
encontre em situação de perigo deve estar entre os primeiros a receber proteção e
socorros. Deve ser protegida de todas as formas de negligência, crueldade ou
exploração e não deve trabalhar antes de ter atingido a idade mínima apropriada.
Além das declarações de Genebra (1924) e dos Direitos da Criança (1959), a
Convenção releva no preâmbulo as disposições da Declaração sobre os Princípios
Sociais e Jurídicos Aplicáveis à Proteção e Bem-Estar das Crianças, com Especial
Referência à Adoção e Colocação Familiar nos Planos Nacional e Internacional
(Resolução n.º 41/85 da Assembleia Geral, de 3 de Dezembro de 1986), o
Conjunto de Regras Mínimas das Nações Unidas relativas à Administração da
Justiça para Menores (Resolução n.º 40/33 da Assembleia Geral, de 29 de
Novembro de 1985) e a Declaração sobre Proteção de Mulheres e Crianças em
Situação de Emergência ou de Conflito Armado (Resolução n.º 3318/XXIX, da
Assembleia Geral, de 14 de Dezembro de 1974).
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A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, de 1989, é
o instrumento que mais contribuiu para a mudança de perspectiva na abordagem
dos direitos da criança. Na sua forma de convenção implicou obrigações para os
Estados e o dever de prestação a cada quatro em quatro anos ao Comité dos
Direitos da Criança e, no seu conteúdo, incorporou os direitos civis e políticos.
Define a criança como todo o ser humano com menos de dezoito anos (art. 1º) e
estabelece que todos os direitos se aplicam a todas as crianças sem excepção
(art.º 2º) e que todas as decisões que digam respeito à criança devem ter
plenamente em conta o seu interesse superior (art. 3º). A criança tem direito a um
nome desde o nascimento e também o direito de adquirir uma nacionalidade (art.
7º), competindo aos Estados a obrigação de proteger e, se necessário, de
restabelecer os aspectos fundamentais da identidade da criança, incluindo o nome,
a nacionalidade e relações familiares art. 8º).

2.2 A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS: DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988 AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O sujeito de direito é a quem a ordem jurídica atribui direitos e impõe
obrigações. Desta forma, é aquele que participa da relação jurídica, sendo titular de
direitos e deveres, enfim, aquele que tem capacidade para tal. Esta possibilidade
decorre de uma qualidade inerente ao ser humano chamada personalidade jurídica e
os que a têm são denominados: pessoas.
Antes da implantação da doutrina da proteção integral no Brasil, a situação do
jovem infrator foi regulada por dois outros sistemas jurídicos, iniciando-se com o
Direito Penal do menor, que não fazia distinção entre adultos e crianças no que se
refere ao ato infracional e a aplicação das medidas punitivas. Posteriormente surge
o Código de Menores, defendendo ao longo de seu texto a doutrina da proteção
irregular, constituindo um sistema em que o menor de idade era objeto tutelado do
Estado, sobrelevando a responsabilidade da família.
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No art. 2° do Código de Menores de 1979, considerava-se menor em situação
irregular aquele que poderia ser encontrado em seis situações distintas, quais eram:
o menor abandonado em saúde, educação e instrução; a vítima de maus tratos ou
castigos imoderados; os que se encontravam em perigo moral; os privados de
assistência judicial; os desviados de conduta e o autor de infração penal.
A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada por
unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de
1989, consagrou em seu texto a doutrina da proteção integral, que se contrapõe ao
tratamento social excludente da criança e do adolescente, apresentando um
conjunto social, metodológico e jurídico que permite compreender e abordar as
questões relativas a estes peculiares sujeitos sob a ótica dos Direitos Humanos. O
Brasil ratificou a convenção com a publicação do Decreto nº 99.710, de 21 de
novembro de 1990, transformando-a em lei interna.
Maria Inês Fontana Pereira de Souza (2001) define o revogado Código de
Menores como um código penal do “menor”, disfarçado sobre a imagem de sistema
tutelar, cuja as medidas não passavam de puras sanções. A própria substituição do
termo menor, que reporta a ideia da situação irregular, pelos termos criança e
adolescente, representa uma mudança com potencial simbólico do novo paradigma,
demonstrando a passagem de uma legislação e política repressiva para uma de
proteção integral e políticas universais e participativas.
Segundo Antônio Carlos Gomes da Costa (1993, p. 17):
A nova ordem decorrente da Convenção das Nações Unidas de
Direito da Criança, da qual o Brasil é signatário, promoveu uma completa
metamorfose no direito da Criança no País, introduzindo um novo
paradigma, elevando o até então menor à condição de cidadão, fazendose sujeito de direitos.

A partir das discussões internacionais sobre os direitos humanos, a
Organização das Nações Unidas elaborou a Declaração dos Direitos da Criança e
com ela muitos direitos foram garantidos. Foi um grande avanço focar na doutrina
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da proteção integral e reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de
direitos estabelecendo a necessidade de proteção e cuidados especiais.
A doutrina da proteção integral da Organização das Nações Unidas foi
inserida na legislação brasileira pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988,
trazendo para a nossa sociedade os avanços obtidos na ordem internacional em
favor da infância e da juventude. Esse artigo constitucional, cujo texto encontra-se
reproduzido

abaixo,

de

forma

muito

assertiva,

encerra

o

conjunto

de

responsabilidades das gerações adultas para com a infância e a adolescência:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação,

exploração,

violência,

crueldade

e

opressão.

(CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1998).

A Constituição Federal de 1988, acompanhando a tendência das constituições
democráticas modernas no reconhecimento e proteção dos direitos do homem, e
posteriormente o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, rompem com o
paradigma da doutrina da situação irregular e estabelecem a doutrina da proteção
integral. Desse modo, surge um projeto político social para o país, ao mesmo tempo
que contempla a criança e o adolescente como sujeitos que possuem características
próprias ante a situação de desenvolvimento em que se encontram, compelindo para
que as políticas públicas sejam realizadas em ação conjunta com a família, a
sociedade e o Estado.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990,
surge para regulamentar, garantir e inovar através de um mandamento
constitucional, o qual impõem à família, à sociedade e ao Estado “assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade o direito à vida”. Sendo a inclusão
da família, sociedade, além do Estado, uma das inovações consideradas positivas
no Estatuto, na promoção dos direitos da criança e do adolescente.
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A partir do estatuto, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de
raça, cor ou classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e
deveres, considerados como pessoas em desenvolvimento a quem se deve
prioridade absoluta do Estado.
Para além dos aspectos que se dirigem à penalização da pobreza, O ECA
sinaliza a importância de políticas de direitos, assim como aborda Silveira:
O ECA contempla o entendimento que envolve a integração das
deliberações sobre as políticas para a infância e para a adolescência à
nova organização sociopolítica do país. Nesse contexto, as leis são
concebidas como instrumentos necessários à democracia. Trata-se de
uma reversão de concepções e práticas que guardam aproximações com
as

'‘lutas’'

desencadeadas

na

década

de

setenta,

em

prol

da

democratização das relações sociais. (SILVEIRA, 2004; p.63).

Considera-se criança a pessoa de até doze anos incompletos, e adolescente
aquela compreendida entre doze e dezoito anos. Entretanto, aplica-se o estatuto,
excepcionalmente, às pessoas entre dezoito e vinte e um anos, em situações que
serão aqui demonstradas.
As medidas protetivas adotadas pelo ECA são para salvaguardar a família
natural ou a família substituta, sendo está última pela guarda, tutela ou adoção. A
guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional, a tutela
pressupõe todos os deveres da guarda e pode ser conferida a pessoa de até 21
anos incompletos, já a adoção atribui condição de filho, com mesmos direito e
deveres, inclusive sucessórios.
O ECA determina o dever que têm a família, a comunidade, a sociedade em
geral e o poder público em assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária das crianças e adolescentes. A Constituição Federal, no art.
227 da CRFB, declara ainda que é obrigação de todos colocarem a criança e o
adolescente a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
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O Conselho Tutelar é uma das entidades públicas competentes a
salvaguardar os direitos das crianças e dos adolescentes nas hipóteses em que
haja desrespeito, inclusive com relação a seus pais e responsáveis, bem como aos
direitos e deveres previstos na legislação do ECA e na Constituição. São deveres
dos Conselheiros Tutelares:
1. Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção.
2. Atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar medidas pertinentes
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviços
públicos e entrar na Justiça quando alguém, injustificadamente, descumprir suas
decisões.
4. Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o Estatuto tenha
como infração administrativa ou penal.
5. Encaminhar à Justiça os casos que a ela são pertinentes.
6. Tomar providências para que sejam cumpridas as medidas socioeducativas
aplicadas pela Justiça a adolescentes infratores.
7. Expedir notificações em casos de sua competência.
8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes,
quando necessário.
9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta
orçamentaria para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente.
10. Entrar na Justiça, em nome das pessoas e das famílias, para que estas se
defendam de programas de rádio e televisão que contrariem princípios
constitucionais bem como de propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
11. Levar ao Ministério Público, casos que demandam ações judiciais de
perda ou suspensão do pátrio poder.
12. Fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais que
executem programas de proteção e socioeducativos.
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Considerando que todos têm o dever de zelar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor, havendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra alguma criança ou adolescente, serão obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar para providências cabíveis.
Assim, tanto a Constituição como a legislação infraconstitucional reforçam o
compromisso da família, da sociedade e do Estado para garantir a criança e ao
adolescente uma passagem saudável e digna até a vida adulta, tendo para isso a
doutrina da proteção integral como o pilar para a efetivação desse objetivo.
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CAPÍTULO 3
A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS ORDENAMENTOS

Como visto nos capítulos anteriores, nas últimas décadas, no Brasil, muito
se avançou em relação à criação de leis para a proteção de crianças e
adolescentes. A implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os tratados
internacionais e a Constituição Cidadã de 1988.
O presente capítulo discorre sobre a Política Nacional de Assistência Social
e seus ordenamentos, uma vez que nela estão previstos serviços específicos
direcionados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na
qual tematiza-se esta monografia.
Segundo Faleiros (1991, p.8), referindo-se às politicas sociais afirma:
As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de
manutenção da força de trabalho, ora como conquista dos
trabalhadores, ora como arranjos do bloco no poder ou bloco
governante, ora como doação das elites dominantes, ora como
instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do
cidadão.

A Assistência Social como política de proteção social configura-se como
uma nova situação para o Brasil. Significa garantir a todos que dela necessitam, e
sem contribuição prévia a provisão dessa proteção. Essa perspectiva significaria
aportar quem, quantos, quais e onde estão os brasileiros demandatários de
serviços e atenções de assistência social.
As despesas de manutenção da regulação do mercado colocam
também em crise a política social. Contudo, a política social não é uma
estratégia exclusivamente econômica, mas também política, no sentido da
legitimação e controle dos trabalhadores (...) crise de legitimação política
articulada à queda dos gastos na área social. (BEHRING, 2007, p. 169).
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Numa nova situação, não dispõe de imediato e pronto a análise de sua
incidência. A opção que se construiu para exame da política de assistência social,
na realidade brasileira parte, então, da defesa de um certo modo de olhar e
quantificar a realidade, a partir de:
· Uma visão social inovadora, dando continuidade ao inaugurado pela
Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica da Assistência Social de 1993,
pautada na dimensão ética de incluir “os invisíveis”, os transformados em casos
individuais, enquanto de fato são parte de uma situação social coletiva; as
diferenças e os diferentes, as disparidades e as desigualdades.
· Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, as
vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos, bem como os recursos com que
conta para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e social possível. Isto
supõe conhecer os riscos e as possibilidades de enfrentá-los.
· Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais, entendendo que as
circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele em sua
família são determinantes para sua proteção e autonomia. Isto exige confrontar a
leitura macro social com a leitura micro social.
· Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades,
mas também

possibilidades ou

capacidades que

devem e

podem

ser

desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode ser só das ausências,
mas também das presenças até mesmo como desejos em superar a situação atual.
· Uma visão social capaz de identificar forças e não fragilidades das diversas
situações de vida. Tudo isso significa que a situação atual para a construção da
política pública de assistência social precisa levar em conta três vertentes de
proteção social: as pessoas, as suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de
apoio primeiro, isto é, a família. A proteção social exige a capacidade de maior
aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele que riscos,
vulnerabilidades se constituem.
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Sob esse princípio é necessário relacionar as pessoas e seus territórios, no
caso os municípios que, do ponto de vista federal, são a menor escala
administrativa governamental. O município, por sua vez, poderá ter territorialização
intraurbana, já na condição de outra totalidade que não é a nação. A unidade
sociofamiliar, por sua vez, permite o exame da realidade a partir das necessidades,
mas também dos recursos de cada núcleo/domicílio.
As políticas sociais conduzidas pelo Estado capitalista representam
um resultado da relação e do complexo desenvolvimento das forças
produtivas e das forças sociais. Elas são o resultado da luta de classes e
ao mesmo tempo contribuem para a reprodução das classes sociais.
(FALEIROS, 2007, p. 46).

A nova concepção de assistência social como direito à proteção social,
direito à seguridade social, tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão prédefinido um recebimento e o de desenvolver capacidades para maior autonomia.
Neste sentido, ela é aliada ao desenvolvimento humano e social e não tuteladora
ou

assistencialista,

ou

ainda,

tão

só

provedora

de

necessidades

ou

vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende também de capacidade de
acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, distribuição dos acessos a bens e
recursos; isto implica em um incremento das capacidades de famílias e indivíduos.
Políticas sociais revelaram-se tanto por meio de políticas
destinadas a trabalhadores do setor moderno e organizado da produção
quanto à população excluída do mercado de trabalho formal. Também
constituíram-se em programas sociais destinados a regular relações entre
Estado e sociedade, naquelas dimensões que afetaram os processos de
reprodução social das classes trabalhadoras e dos demais segmentos
sociais abrangidos pela categoria marxiana de

população relativa.

(GENTILLI, 2006, p. 79).

A Política Nacional de Assistência Social se configura necessariamente na
perspectiva socioterritorial, tendo os mais de 5.500 municípios brasileiros como
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suas referências privilegiadas de análise, pois se trata de uma política pública,
cujas intervenções se dão essencialmente nas capilaridades dos territórios. Essa
característica peculiar da política tem exigido cada vez mais um reconhecimento da
dinâmica que se processa no cotidiano das populações. Por sua vez, ao agir nas
capilaridades dos territórios e se confrontar com a dinâmica do real, no campo das
informações, essa política inaugura uma outra perspectiva de análise ao tornar
visíveis aqueles setores da sociedade brasileira tradicionalmente tidos como
invisíveis ou excluídos das estatísticas – população em situação de rua,
adolescentes em conflito com a lei, indígenas, quilombolas, idosos, pessoas com
deficiência. Nessa direção, tendo como base, informações do Censo Demográfico
de 2000 e da Síntese de Indicadores Sociais - 2003, elaborados a partir das
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD de 2002, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, bem como o Atlas de
Desenvolvimento Humano 2002, e tendo a Política de Assistência Social assumido
a centralidade sociofamiliar no âmbito de suas ações, cabe reconhecer a dinâmica
demográfica e socioeconômica associadas aos processos de exclusão/inclusão
social, vulnerabilidade aos riscos pessoais e sociais em curso no Brasil, em seus
diferentes territórios.
De acordo com o artigo primeiro da Lei Orgânica Assistência Social, “a
assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento
às necessidades básicas”.
A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência
Social brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS – em dezembro de 1993, como política
social pública, a assistência social inicia seu trânsito para um campo novo: o
campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.
A LOAS cria uma nova matriz para a política de assistência social, inserindo-a no
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sistema do bem-estar social brasileiro concebido como campo de Seguridade
Social, configurando o triângulo com a saúde e a previdência social.
A inserção na Seguridade Social aponta, também, para seu caráter de política
de Proteção Social articulada a outras políticas do campo social, voltadas à
garantia de direitos e de condições dignas de vida. Segundo Di Giovanni (1998:10),
entende-se por Proteção Social as formas “institucionalizadas que as sociedades
constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas
decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a
doença, o infortúnio, as privações. (...) Neste conceito, também, tanto as formas
seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida e o
dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão a
sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. Ainda, os princípios
reguladores e as normas que, com intuito de proteção, fazem parte da vida das
coletividades”.
Desse modo, a assistência social configura-se como possibilidade de
reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus usuários e espaço
de ampliação de seu protagonismo. A proteção social deve garantir as seguintes
seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de
acolhida; e convívio, ou vivência familiar. A segurança de rendimentos não é uma
compensação do valor do salário-mínimo inadequado, mas a garantia de que todos
tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente
de suas limitações para o trabalho ou do desemprego. É o caso de pessoas com
deficiência, idosos, desempregados, famílias numerosas, famílias desprovidas das
condições básicas para sua reprodução social em padrão digno e cidadã. Por
segurança da acolhida, entende-se como uma das seguranças primordiais da
política de assistência social. Ela opera com a provisão de necessidades humanas
que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário, e ao abrigo, próprios à
vida humana em sociedade. A conquista da autonomia na provisão dessas
necessidades básicas é a orientação desta segurança da assistência social.
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É possível, todavia, que alguns indivíduos não conquistem por toda a sua
vida, ou por um período dela, a autonomia destas provisões básicas, por exemplo,
pela idade – uma criança ou um idoso –, por alguma deficiência ou por uma
restrição momentânea ou contínua da saúde física ou mental. Outra situação que
pode demandar acolhida, nos tempos atuais, é a necessidade de separação da
família ou da parentela por múltiplas situações, como violência familiar ou social,
drogadição, alcoolismo, desemprego prolongado e criminalidade. Podem ocorrer
também situações de desastre ou acidentes naturais, além da profunda destituição
e abandono que demandam tal provisão.
A segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio é uma das
necessidades a ser preenchida pela política de assistência social. Isto supõe a não
aceitação de situações de reclusão, de situações de perda das relações. É próprio
da natureza humana o comportamento gregário. É na relação que o ser cria sua
identidade e reconhece a sua subjetividade. A dimensão societária da vida
desenvolve

potencialidades,

subjetividades coletivas,

construções culturais,

políticas e, sobretudo, os processos civilizatórios. As barreiras relacionais criadas
por questões individuais, grupais, sociais por discriminação ou múltiplas não
aceitações ou intolerâncias estão no campo do convívio humano. A dimensão
multicultural, intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre outras, devem
ser ressaltadas na perspectiva do direito ao convívio.
Nesse sentido a Política Pública de Assistência Social marca sua
especificidade no campo das políticas sociais, pois configura responsabilidades de
Estado próprias a serem asseguradas aos cidadãos brasileiros.
Marcada pelo caráter civilizatório presente na consagração de direitos sociais,
a LOAS exige que as provisões assistenciais sejam prioritariamente pensadas no
âmbito das garantias de cidadania sob vigilância do Estado, cabendo a este a
universalização da cobertura e a garantia de direitos e acesso para serviços,
programas e projetos sob sua responsabilidade.
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3.1 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela
Constituição Federal de 1988. A partir de 1993, com a publicação da Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS, é definida como Política de Seguridade Social,
compondo o tripé da Seguridade Social, junto à Saúde e Previdência Social, com
caráter de Política Social articulada a outras políticas do campo social.
A Assistência Social, diferente da previdência social, não é contributiva, ou
seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem. Realiza-se a partir
de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, tendo
por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, à adolescência, à
velhice; amparo a crianças e adolescentes carentes; à promoção da integração ao
mercado de trabalho e à reabilitação e promoção de integração à comunidade para
as pessoas com deficiência e o pagamento de benefícios aos idosos e as pessoas
com deficiência.
Em 2005, é instituído o Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
descentralizado e participativo, que tem por função a gestão do conteúdo
específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira.
Consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a
cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e
complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade social no
campo da assistência social.
Em 6 de julho de 2011, a Lei 12.435 é aprovada, garantindo a continuidade do
SUAS.
O Sistema organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção
social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos
sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e
benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda
é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram
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em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de
abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos.
O SUAS engloba também a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a
públicos específicos de forma articulada aos serviços, contribuindo para a
superação de situações de vulnerabilidade. Também gerencia a vinculação de
entidades e organizações de assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o
Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social e
concedendo certificação a entidades beneficentes, quando é o caso.
A gestão das ações e a aplicação de recursos do Suas são negociadas e
pactuadas nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e na Comissão
Intergestores Tripartite (CIT). Esses procedimentos são acompanhados e
aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e seus pares
locais (Conselhos Estaduais e Municipais), que desempenham o controle social.
O Sistema é composto pelo poder público e sociedade civil, que participam
diretamente do processo de gestão compartilhada.
O SUAS organiza a oferta da assistência social em todo o Brasil, promovendo
bem-estar e proteção social a famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas
com deficiência, idosos – enfim, a todos que dela necessitarem. As ações são
baseadas nas orientações da Política Nacional de Assistência Social (PNAS),
aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em 2004 e pela
NOB SUAS 2012, publicada em 03 de janeiro de 2013, por meio da resolução nº
33, de 12 de dezembro de 2012, representa um marco fundamental na
estruturação do SUAS, imprimindo um salto qualitativo na sua gestão e na oferta
de serviços socioassistenciais em todo o território nacional, tendo como base a
participação e o controle social.
O SUAS é organizado por proteção Básica e Especial, a saber:
A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de
risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que
vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso
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precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).
Essa Proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos
locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos,
conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Esses serviços
e programas deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em
rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os Benefícios Eventuais e
os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) compõem a Proteção Social Básica,
dada a natureza de sua realização.
A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. Dentre
elas, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e a rede
de serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos, dentre eles, os
Centros de Convivência para crianças, jovens e idosos.
O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva.
Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função
protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e
usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou
ameaçados. Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o
cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de
violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento
ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação
de medidas.
Diferentemente da Proteção Social Básica que tem um caráter preventivo, a
PSE atua com natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento
familiar

e

individual

e

maior

flexibilidade

nas

soluções.

Comportam

encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem
qualidade na atenção.
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As atividades da Proteção Especial são diferenciadas de acordo com níveis
de complexidade (média ou alta) e conforme a situação vivenciada pelo indivíduo
ou família. Os serviços de PSE atuam diretamente ligados com o sistema de
garantia de direito, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o
Poder Judiciário, o Ministério Público e com outros órgãos e ações do Executivo.
Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em
parceria com governos estaduais e municipais, a promoção do atendimento às
famílias ou indivíduos que enfrentam adversidades.
O Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) é a
unidade pública estatal que oferta serviços da proteção especial, especializados e
continuados, gratuitamente a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou
violação de direitos. Além da oferta de atenção especializada, o Creas tem o papel
de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços com a rede de assistência
social e as demais políticas públicas.
A transparência e a universalização dos acessos aos programas, serviços e
benefícios

socioassistenciais,

descentralizada

e

promovidas

participativa,

vem

por

esse

consolidar,

modelo

de

gestão

definitivamente,

a

responsabilidade do Estado brasileiro no enfrentamento da pobreza e da
desigualdade, com a participação complementar da sociedade civil organizada,
através de movimentos sociais e entidades de assistência social.

Diretrizes do SUAS:
·

Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios e comando único das ações em cada esfera de governo;

·

Participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

·

Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência
social em cada esfera de governo;

·

Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios,
serviços, programas e projetos.
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Conceitos e bases de organização do SUAS
·

Matricialidade sociofamiliar;

·

Descentralização político-administrativa e Territorialização;

·

Novas bases para relação entre Estado e Sociedade Civil;

·

Financiamento

pelas

três

esferas

de

governo,

com

divisão

de

responsabilidades;
·

Controle Social;

·

Política de Recursos Humanos;

·

Informação, Monitoramento e Avaliação.

3.2.1 OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Centro de Referência de Assistência Social- CRAS é uma unidade pública
estatal descentralizada da política de assistência social sendo responsável pela
organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco
social dos municípios e Distrito Federal.
O CRAS representa a principal estrutura física local para a proteção social
básica, desempenha papel central no território onde se localiza, possuindo a
função exclusiva da oferta pública do trabalho social com famílias por meio do
serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF) e gestão territorial da
rede socioassistencial de proteção social básica.
O

Programa

de

Atenção

Integral à

Família

(PAIF) oferta ações

socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com
famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivos:
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·

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

qualidade de vida;
·

Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a

superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
·

Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades;
·

Promover o acessos a benefícios, programas de transferência de renda e

serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de
proteção social de assistência social;
·

Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto

de direitos;
·

Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que

necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e
troca de vivências familiares.
Nesse sentido, destacam-se como principais funções do CRAS:
• Ofertar o serviço PAIF e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais
de proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em
situação de vulnerabilidade social;
• Articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local;
• Prevenir as situações de risco em seu território de abrangência fortalecendo
vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos.
Todo CRAS em funcionamento terá de ofertar obrigatoriamente o serviço
PAIF. A existência do CRAS está necessariamente vinculada ao funcionamento
desse serviço, cofinanciado ou não pelo Governo Federal. Reconhece-se, portanto,
ser atribuição exclusiva do poder público, o trabalho social com famílias, sendo
esta a identidade que deve ser expressa no espaço físico do CRAS. Não existe
CRAS sem PAIF.
Outros serviços, programas, benefícios e projetos de proteção social básica
poderão ser ofertados no CRAS, conforme disponibilidade de espaço físico e de
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profissionais qualificados para implementá-los, e desde que não prejudiquem a
oferta do PAIF, ou seja, as demais atividades não poderão prejudicar a execução
do PAIF e a ocupação dos espaços a ele destinados. Os demais serviços,
programas, projetos e ações de proteção básica desenvolvidos no território de
abrangência do CRAS devem ser a ele referenciados. (Caderno de Orientações
Técnicas do CRAS).
A capacidade de referenciação de um CRAS segundo a NOB/SUAS 2012;
•

Ao Número de famílias do território;

•

A estrutura física da unidade; e

•

A quantidade de profissionais que atuam na unidade.
É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se

territorializa e se aproxima da população, reconhecendo a existência das
desigualdades sociais interurbanas e a importância da presença das políticas
sociais para reduzir essas desigualdades. Previne situações de vulnerabilidade e
risco social, bem como identificam e estimulam as potencialidades locais,
modificando a qualidade de vida das famílias que vivem nas localidades.
Ao estabelecer o PAIF como prioridade dentre os demais serviços,
programas e projetos da proteção social básica, que tem como principal foco de
ação o trabalho com famílias, bem como ao territorializar sua esfera de atuação, o
CRAS assume como fatores identitários dois grandes pilares do SUAS: a
matricialidade sociofamiliar e a territorialização.
Para execução destes Serviços o CRAS deverá contar com uma equipe de
referência, conforme rege a NOB RH SUAS, composta pelos seguintes
profissionais:
I.

Quatro técnicos de nível superior (dois assistentes sociais, um

psicólogo, pedagogo ou outro profissional do SUAS, conforme Resolução CNAS nº
17/2011).
II.

Quatro técnicos de nível médio (orientador social e assistente

administrativo).
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CAPÍTULO 4

O LÓCUS DA INTERVENÇÃO

O presente capítulo objetiva apresentar a Secretaria Municipal de Assistência
Social de Caçador, a qual é responsável pela execução dos serviços, programas,
projetos e benefícios oferecidos pela Politica de Assistência Social.

4.1 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação é o Comando Único
da Política de Assistência Social do município de Caçador, responsável pela
execução dos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos por esta
política aos munícipes. Tem como missão a Proteção Social Básica e Especial, a
Vigilância Socioassistencial e a Defesa dos Direitos e organiza-se sob a forma de
um sistema público descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de
Assistência Social – SUAS.
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Caçador, está
localizada na Rua Santa Catarina nº 523 no centro, tem como gestora a secretária
Sandra Spautz Granemann. A criação da Secretaria de Assistência Social se deu
através da LEI Nº 983, de 18 de dezembro de 1995 onde institui a Secretaria de
Bem-Estar Social como órgão integrante da estrutura administrativa da prefeitura
municipal de Caçador.
A secretaria apresenta o seguinte quadro de funcionários, compreendendo os
funcionários da Secretaria, da Proteção Básica Social – CRAS: Martello e Norte,
Proteção Social Especial de Média Complexidade – CREAS e Proteção Social
Especial de Alta Complexidade Casa de Passagem e Casa Lar.
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Categoria

Número de profissionais conforme forma de contratação

Profissional

Efetivos

Assistente Social

8

Psicólogo

4

Processo Seletivo

Comissionados

Orientadores
Sociais

07

Auxiliar
Administrativo

8

Secretário

1

Diretores

1

coordenadores

1

Estagiários

3
8

Telefonistas

1

Motorista

1

3

Outros

11

7

3

Total

34

25

8
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4.1.1 Organograma Institucional

Projetos e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência
Social estão incluídos neste organograma:
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4.1.2 Lei de criação da Secretaria
Capítulo I da LEI Nº 983 Disposições Gerais:
Art. 1º Fica criada a Secretaria de Bem-Estar Social como órgão integrante da
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Caçador, desvinculada da
Secretaria de Saúde, com a constituição, forma e incumbências que lhe competem
a seguir.

SEÇÃO

I

DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL
Art. 2º À Secretaria de Bem-Estar Social compete basicamente, o planejamento, a
organização, execução e controle da política municipal do desenvolvimento
comunitário

e habitação e

sua

adequada

administração.

§ 1º - O Município executará, na área de sua circunscrição territorial, consoantes
normas gerais federais, os programas de ação governamental, na área do
desenvolvimento comunitário e da assistência social, de forma a garantir a
universalidade do atendimento social a todos os munícipes, assegurando a
proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e pessoas
portadoras

de

deficiência.

§ 2º - O Município desenvolverá e implantará um programa efetivo de habitação,
objetivando atender, prioritariamente, as famílias de baixa renda.
Art. 3º A Secretaria de Bem-Estar Social compreende:
I– Departamento de Triagem e Atendimento Social;
II– Departamento de Desenvolvimento Comunitário e Ações Integradas;
III– Departamento da Criança e do Adolescente;
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IV– Departamento de Habitação;
V – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CRAS/NORTE DE CAÇADOR

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é um equipamento
público governamental da Política de Assistência Social Municipal, que executa os
Serviços de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS).
Pode-se visualizar sua localização na figura abaixo.
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O CRAS Norte está localizado no Bairro Nossa Senhora Salete, Rua
Bernardo Primo Nora, n°0, Loteamento Nossa Senhora Salete, associado às novas
casas do PAC II.
O território de abrangência do CRAS compreende a seguinte divisão:
I. CRAS Martello
a. Loteamentos pertencentes ao bairro Martello: Morada do Sol, Jung, Jung
II, Vila Justina II, Dona Irene, Mirassol, Santa Terezinha e Parque Industrial
(SC 302);
b. Loteamentos pertencentes ao bairro Bom Sucesso: Ulisses Guimarães e
Cerro Bonito.
II. CRAS Norte
a. Bairros: Gioppo, Santa Catarina, Bello, Nossa Senhora Salete, Rancho
Fundo, Kurtz e São Cristóvão.
Segundo o Regimento Interno do CRAS, seu funcionamento segue as
exigências do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
sendo de quarenta horas semanais, cinco dias por semana, oito horas diárias.
I. O expediente oficial do CRAS é de segunda a sexta-feira, das 08 às 12h e
das 13 às 17h.
II. Surgindo a necessidade de desenvolver atividades noutros dias e horários
para favorecer a participação das famílias, poderá haver expediente diferenciado,
respeitando os critérios do MDS.
O CRAS é um equipamento público de Proteção Social Básica que executa
os seguintes Serviços:
I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);
II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);
III – Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para pessoas com
Deficiência e idosas.
Para execução destes Serviços o CRAS deverá contar com uma equipe de
referência, conforme rege a NOB RH SUAS, composta pelos seguintes
profissionais:
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I. Quatro técnicos de nível superior (dois assistentes sociais, um psicólogo,
pedagogo ou outro profissional do SUAS, conforme Resolução CNAS nº 17/2011);
II. Quatro técnicos de nível médio (orientador social e assistente
administrativo).
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, órgão gestor da
Política de Assistência Social no município, dispõe de um cargo de Direção para a
Proteção Social Básica/CRAS, o qual é ocupado por profissional de nível superior,
responsável pela coordenação de pessoal e das ações desenvolvidas nos
territórios.
O CRAS conta com uma equipe de apoio formada por um funcionário de
serviços gerais e um motorista.
Entretanto, a equipe atual do CRAS Norte está formada por uma Diretora,
uma Assistente Social, Uma Psicóloga, uma professora monitora, um auxiliar
administrativo/motorista, uma auxiliar de limpeza que se divide entre os dois CRAS
uma estagiaria de Serviço Social e duas estagiárias de Psicologia.
No CRAS Norte, é ofertado o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No
CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e
podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal.
Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias
ou intergeracionais:

·

Crianças até 6 anos

·

Crianças 07 à 12 anos

·

Adolescentes de 13 a 17 anos

·

Mulheres de 18 a 59 anos

·

Pessoas Idosas
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Os Grupos de PAIF são constituídos por famílias territorialmente
referenciadas ao CRAS, em situação de vulnerabilidade social decorrente da
pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de
vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de
vulnerabilidade e risco social.
São referenciadas pelo CRAS Norte, cinco mil famílias, sendo destas, 246
famílias acompanhadas pela equipe. Estas famílias estão localizadas no território
do CRAS, que abrange: Gioppo, Santa Catarina, Bello, Nossa Senhora Salete,
Rancho Fundo, Kurtz e São Cristóvão.

CAPÍTULO 5 – A INTERVENÇÃO DE ESTÁGIO

Neste capítulo apresenta-se a descrição e análise do processo de estágio
curricular obrigatório de Serviço Social, apontando a concepção de Serviço Social e
seus fundamentos históricos, teórico metodológico e ético politico, o plano de
intervenção.
O processo de intervenção de estágio curricular obrigatório de Serviço Social
realizou-se na Secretaria Municipal de Assistência Social de Caçador,
O estudante de Serviço Social, no aprendizado da profissão, trabalha com
inúmeras manifestações da “questão social”, tais como: falta de acesso à saúde,
educação, moradia, lazer, trabalho, alcoolismo, conflitos familiares, violência.
Basicamente, o estudante intervém com as pessoas que se encontram em
vulnerabilidade social, por estarem fragilizadas em decorrência da violação de
direitos. A violência, nas suas mais diversas facetas – violência estrutural, social,
política, física, psicológica, sexual, negligência, abandono - se constitui como
objeto de estudo e intervenção do profissional do Serviço Social.
5.1 Concepção de Serviço Social e seus fundamentos
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“O objeto do Serviço Social, de uma perspectiva histórica, passa para a
discussão das relações de poder e saber, aprofundando o olhar crítico do contexto
em mudança” (PELLIZZER, 2008, p. 28).
O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e
interventivo, que se utiliza de instrumental científico multidisciplinar das Ciências
Humanas e Sociais para análise e intervenção nas diversas refrações da “questão
social”. Isto é, no conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre
a socialização da produção e a apropriação privada dos frutos do trabalho.
Assistentes sociais se inserem nas mais diversas áreas: saúde, previdência,
educação, habitação, lazer, assistência social, justiça etc.
Com papel de planejar, gerenciar, administrar, executar e assessorar
políticas, programas e serviços sociais, atua nas relações entre os seres humanos
no cotidiano da vida social, por meio de uma ação global de cunho socioeducativo
e de prestação de serviços.
É uma das poucas profissões que possui um projeto profissional coletivo e
hegemônico, denominado projeto ético-político, que foi construído pela categoria a
partir das décadas de 1970 e 1980. Ele expressa o compromisso da categoria com
a construção de uma nova ordem societária. Mais justa e democrática e
garantidora de direitos universais. Tal projeto tem seus contornos claramente
expressos na Lei 8662/93, no código de Ética Profissional de 1993 e nas Diretrizes
Curriculares.
O curso superior de Serviço Social foi oficializado no país pela lei nº 1889 de
1953. Em 27 de agosto de 1957, a Lei 3252, com o Decreto 994 de 15 de maio de
1962 que regulamentou a profissão.
Em virtude das mudanças ocorridas na sociedade e no seio da categoria, um
novo aparato jurídico se fez necessário para expressar os avanços da profissão e o
rompimento com a perspectiva conservadora. Hoje, a profissão encontra-se
regulamentada pela Lei 8662, de 7 de junho de 1993 que legitima o Conselho
Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais. Em seus artigos 4º e 5º,
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respectivamente, a lei define competência e atribuições privativas da assistente
social.
É no final da década de 1990 que a “questão social” passa a ser objeto do
Serviço Social, já que com o embasamento teórico crítico, a categoria passa a
analisar a sociedade a partir de uma totalidade estrutural e não de forma
individualizada.
Anteriormente ao reconhecimento da “questão social” como objeto do Serviço
Social, o mesmo tinha como justificativa a incapacidade individual e não as
determinações sociais, ou seja, se o indivíduo ou grupo não conseguia emprego,
ou estava vivendo em situação de miséria, era por ele não ser capaz de conseguir
uma vida melhor e não pelo desemprego e por outras situações que levam a
vulnerabilidade social.
Iamamoto (1997, p.14), aponta que:
Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas
mais variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as
experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na
assistência social pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é
também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e
a ela resistem, se opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade
e produção da rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes
sociais, situados nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos
quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em
sociedade. [...] a questão social, cujas múltiplas expressões são o objeto
do trabalho cotidiano do assistente social.

Portanto, pode-se considerar que o assistente social trabalha diretamente
nas expressões da “questão social”, que são as mazelas deixadas pelo sistema
econômico vigente.
Como toda categoria arrancada do real, nós não se vê a questão social, e
sim suas expressões, assim como: o pauperismo, a fome, a miséria, o
desemprego, o exército de reserva, o analfabetismo, a violência, a favelização, etc.
Historicamente, o Serviço Social institui-se como profissão que atua no
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enfrentamento das desigualdades sociais. O Serviço Social tem desenvolvido sua
prática profissional no enfrentamento às expressões da “questão social” enquanto
profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, ao mesmo tempo em que,
ganham escopo na sociedade brasileira a lógica neodesenvolvimentista e suas
“novas” formas de enfrentamento à “questão social”.
Segundo Iamamoto & Carvalho (2011, p. 83-84), a questão social pode ser
entendida como:
A questão social não é senão as expressões do processo de
formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe
por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da
vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa
a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão.

À medida que a “questão social” – fruto das contradições do modo capitalista
de produção – tornou-se um fenômeno evidente na sociedade brasileira não
podendo mais ser enfrentada pela caridade da Igreja, o Estado passa a interferir no
modo como a “questão social” era tratada com políticas de proteção social e a
demandar profissionais habilitados para amenizar as sequelas da questão social.
O Serviço Social é então requisitado a uma ação profissional mais
técnica desvinculando-se da dependência das ações apostolares. “Este
traço da busca do rompimento da dependência, marca a trajetória da
profissão e lhe confere uma face de compromisso com a justiça e a
liberdade (SPOSATI et al., 2010, p. 44).

Ao longo da evolução histórica da sociedade brasileira, o Serviço Social vai
adquirindo maior compreensão e reflexão crítica de seu fazer profissional,
apreendendo de forma mais consolidada a “questão social”, a partir do
entendimento de Iamamoto & Carvalho (2011), já citado anteriormente. Sua
trajetória profissional enveredou por caminhos que plasmaram no rompimento com
o conservadorismo profissional. O próprio fundamento sócio histórico do Serviço
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Social atestam que não há como desvincular estes três elementos: a história da
profissão, a questão social e a história social, econômica e política brasileira.
Dessa forma, a “questão social” constitui-se como um elemento fundamental
para compreensão do papel da profissão nesta sociabilidade burguesa. Nos termos
de Iamamoto (2011), estabelece-se como o objeto de trabalho do Serviço Social,
pois suas múltiplas expressões são alicerce para o trabalho do assistente social na
apreensão dos processos sociais experimentados pelos sujeitos e assim, base de
fundação da profissão como especialização do trabalho através da prestação de
serviços socioassistenciais.
Vive-se em tempos de flexibilização e precarização do trabalho, onde as
expressões da “questão social” passam por um momento de naturalização que, ora
focalizam o seu enfrentamento no combate à pobreza, ora focalizam seu
enfrentamento no combate à violência.
Desse modo, Iamamoto (2011, p. 28) aponta que:
[...] decifrar as novas mediações por meio das quais se expressa a
questão social, hoje, é de fundamental importância para o Serviço Social
em uma dupla perspectiva: para que se possa tanto apreender as várias
expressões que assumem, na atualidade, as desigualdades sociais – sua
produção e reprodução ampliada – quanto projetar e forjar formas de
resistência e de defesa da vida.

O projeto ético-político profissional trata de uma projeção coletiva que
envolve sujeitos individuais e coletivos. Isto porque, na vida social, existem projetos
individuais, coletivos e societários, como observa Netto (1999, p. 95):
Os projetos profissionais apresentam a autoimagem da 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 com as
organizações e instituições sociais, privadas e públicas (entre estas
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também, e destacadamente, o Estado, ao qual coube, historicamente o
reconhecimento dos estatutos profissionais).

Para falar do projeto ético-político do Serviço Social, pressupõe-se
compreender os projetos societários, os quais estabelecem mediações com as
profissões na medida em que ambos têm estratégias relacionadas ao atendimento
das necessidades sociais com direções ético-políticas determinadas, tanto
conservadores como transformadores.
Os conservadores servem para afirmar a ordem social vigente, já os
transformadores têm suas táticas e estratégias vinculadas à transformação da
ordem social capitalista.
Nesse contexto, o projeto ético-político está vinculado a projetos sociais
transformadores, que tem em sua raiz a perspectiva histórico-crítica, que desde a
intenção de ruptura, manifesta no Congresso da Virada, em 1979, comprometido
com as lutas democráticas e emancipatórias, vem pautando a hegemonia do
Serviço Social brasileiro.
Braz (2001) identifica três elementos ou dimensões que dão materialidade a
esse projeto. Primeiro, o que o referido autor chama de dimensão teórica,
envolvendo a produção do conhecimento no Serviço Social de tradição na teoria
marxista; uma dimensão jurídico-política, que se configura no âmbito dos
construtos legais da profissão, em sua lei de regulamentação da profissão, o
Código de Ética de 1982 e sua revisão em 1983, bem como as legislações sociais
conquistadas pela sociedade brasileira após a Constituição de 1988; a dimensão
político-organizativa da categoria que se renovará ao longo dos anos 1980 e 1990,
a ABEPSS, o conjunto CFESS/CRESS e o movimento estudantil, com a ENESSO
(Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social).
Na reflexão do termo ético-político profissional muitas são as interpretações
advindas de posturas políticas distintas. Destaca-se a contribuição de Ramos
(2002, p. 92) que, fundamentada na perspectiva Gramsciana, analisa essa
denominação:
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[...] a denominação ético-político, presente no projeto profissional,
não se fundamenta em uma visão mecanicista, como se o projeto tivesse
condições para ocupar o lugar de um projeto societário. O termo projeto
ético-político profissional expressa a existência neste projeto coletivo, de
uma nítida dimensão ética, na medida em que evoca os profissionais de
Serviço Social para refletirem sobre os valores e desvalores que orientam
suas ações. Ao fazer isto, este projeto vincula-se à defesa de
determinados valores e princípios éticos identificados com a busca da
emancipação humana.

Assim, o projeto ético-político profissional vincula-se ao projeto de
transformação societária que confere ao trabalho profissional uma dimensão
política, pois, ao atuar no movimento contraditório das classes sociais, acaba-se
por imprimir uma direção social às ações profissionais que favorecem a um ou
outro projeto societário.
No caso do Serviço Social, em particular, para falar sobre ética e a sua
recomendação para o exercício profissional formalizada em um Código de Ética,
deve-se levar indispensavelmente da profissão, juntamente com os seus objetivos
e funções, daí a sua particularidade.
A elaboração do Código de Ética de 1993 é visto como a preservação dessas
conquistas políticas, expressas no Código anterior, e o seu aprimoramento.
Não se pode esquecer um fato importante: a Constituição de 1988, marcando
uma importante alteração na sociedade brasileira, tendo como foco principal a
democratização do país. Esse ocorrido somado ao amadurecimento do projeto
profissional que vinha sendo construído, vinculado ao compromisso com os
interesses históricos da massa da população trabalhadora, exigia uma melhor
explicitação do sentido imanente do Código de 1986. E também considerando a
necessidade de criação de novos valores éticos, fundamentados na definição mais
abrangente, de compromisso com os usuários, com base na liberdade, democracia,
cidadania, justiça e igualdade social.
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O código de ética tem como princípios os seguintes:
1.

Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das

demandas políticas a ela inerentes- autonomia, emancipação e plena expansão
dos indivíduos sociais.
2.

Defesa intransigente dos Direitos Humanos e recusa do arbítrio e do

autoritarismo.
3.

Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial

de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das
classes trabalhadoras.
4.

Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da

participação política e da riqueza socialmente produzida.
5.

Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas
sócias, bem como sua gestão democrática.
6.

Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito,

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente
discriminados e à discussão das diferenças.
7.

Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais

democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com o
constante aprimoramento intelectual.
8.

Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de

construção de uma nova ordem societária, sem dominação e exploração de classe,
etnia e gênero.
9.

Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que

partilhem dos princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores.
10.

Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e

com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional.
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11.

Exercício do serviço social sem ser discriminado, nem discriminar, por

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção
sexual, idade e condição física.
Os profissionais do Serviço Social além de contar com o Código de Ética
para apoiar teoricamente e regulamentar suas ações, recebe o respaldo e
segurança na atuação de uma lei, é a lei que regulamenta a profissão de Serviço
Social (Lei 8662, de 7 de Junho de 1993, que dispõe sobre a profissão e dá outras
providências), buscando amparo legal em suas intervenções, esta produz na
profissão um caráter profissional de oficialidade. A lei está contida de
especificidades que vêm legitimar o assistente social como agente de serviço
social. Produzindo o diferencial, o torna indispensável “com atribuições privativas”
(ITAMAR FRANCO, 1993: p.1) não podendo ser substituído por nenhum outro
profissional em nenhum momento.
Tornando a profissão regulamentada por força de lei, os Assistentes Sociais
têm obrigações com a atuação e devem prover a manutenção e o cumprimento das
leis sociais e defender a garantia o direito social. Para tanto, deve observar seus
direitos e deveres contidos nas leis da profissão e acordo com a lei 8662/93, que
regulamenta a profissão de Serviço Social, em seu artigo 4º, constituem
competências do assistente social, vale destacar algumas a serem comentadas:
O texto abaixo vem prever uma aproximação com o poder público, um perfil
de planejador de soluções que promovem envolvimento político e fiscalizador até
mesmo das políticas públicas, que demanda o controle social:
I – Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e
organizações populares;
II – Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil;
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Pode-se afirmar que o Serviço Social tem hoje, três dimensões que não
podem ser separadas:
Dimensão Ético-Política: Nem sempre esteve visível na prática profissional.
Tal debate tem início no período de 1979 a 1985, momento que acontece o
movimento de Renovação do serviço social na direção da ruptura. O debate tem
dois sentidos: negação do caráter “apolítico” e “neutro” e afirmação do
compromisso com as classes subalternas, criticando o conservadorismo. Nos
primeiros momentos, a discussão sobre a dimensão ético – política provocou
alguns equívocos na interpretação, que se refletiram na intervenção. Logo, o
assistente social não pode ser neutro, ele deve se posicionar politicamente diante
da realidade, para intervir nela, e assim ter consciência de qual é a direção a ser
seguida. Vale mencionar que o conhecimento do código de ética profissional é
fundamental para tal atuação.
Dimensão Teórica- Metodológica: O profissional tem que estar por dentro
da realidade e das demandas dos seus usuários, mas através de estudos mais
abrangentes, segundo seu contexto histórico, com embasamentos teóricos, fugindo
do senso comum e das aparências, criando formas efetivas de transformar a
realidade desse usuário, mas respeitando suas especificidades.
Dimensão Técnico Operativa : Segundo o Toniolo, debruçado em autores
como (Carvalho e Iamamoto, 2005) e Netto (2005), o Serviço social surge na
história como uma profissão interventiva, que visa promover mudanças no
cotidiano da vida social das populações atendidas, tornando assim a visão
prática(técnico – operativa), objeto de estudo da profissão.
A competência técnica – operativa tem por objetivo conhecer e apropriar se
do conjunto de habilidades técnicas para atendimento da população usuária e
exigências das instituições contratantes (Estado, empresas privadas, ONG e etc.)
que conhecedor da realidade social e institucional garantirá uma boa qualidade do
serviço no qual atuará como um mediador de tensões, pois a todo o momento lhe é
imposto demandas de formas contraditórias, provenientes dos empregadores x
trabalhadores.
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Para o autor articular as três dimensões já descritas por (Carvalho e
Iamamoto, 2005) não é uma tarefa fácil necessita de uma articulação entre a teoria
e a prática, que vai da investigação até a execução da prática. Para Toniolo a
profissão do Assistente Social ocupa um lugar privilegiado no mercado, por ser um
profissional apto a enxergar a realidade social de forma clara sem máscaras e isso
faz com que este diversifique as possibilidades de intervenção. Mas ressalta que o
processo de conhecimento não se encerra no âmbito acadêmico, porém, tem que
ser prolongado e utilizado na cotidianidade profissional.

5.2 Projeto de Intervenção Institucional

Nossa intervenção de estágio curricular obrigatório de Serviço Social se deu
na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, especificamente no
Centro de Referência de Assistência Social(CRAS) Norte, no Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos explicados a seguir.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV é um serviço
de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social ( Lei nº
12.435/2011), referenciado ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e
articulado ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Tem por
objetivo prevenir e proteger os usuários de riscos e violações de direitos, por meio
do fortalecimento de seus vínculos familiares comunitários.
Compete ao técnico de referência do SCFV no CRAS:
I.

Acompanhar, em conjunto com o PAIF, as famílias em descumprimento

de condicionalidade da educação, identificando os motivos das faltas/evasão,
auxiliando no retorno à Escola;
II. Atender aos usuários em situação de evasão escolar, auxiliando no retorno à
Escola, acompanhando através do SCFV;
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III.

Coordenar as ações do SCFV;

IV.

Elaborar listas de presença dos grupos do SCFV, para o monitoramento

da frequência dos usuários;
V.

Registrar informações no Sistema de Informação do Serviço de

Convivência- SISC referente a frequência dos usuários no SCFV;
VI.

Solicitar lanche para os grupos de forma planejada, zelando pela boa

alimentação e evitando desperdícios;
VII.

Definir em conjunto com a equipe PAIF o fluxo de entrada,

acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento dos usuários do SCFV;
VIII.

Planejar com a equipe de referência a dinâmica e os instrumentais

metodológicos a serem utilizados no SCFV;
IX.
X.

Manter registro do planejamento do SCFV no CRAS;
Realizar reuniões periódicas com os orientadores sociais para discussão

de casos, planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas;
Compete ao orientador social do SCFV:
I.

Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das

atividades grupais;
II.

Mediar processos grupais;

III.

Participar da organização de oficinas e eventos artísticos, lúdicos e

culturais, no CRAS e/ou na comunidade;
IV.

Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;

V.

Atuar na identificação e no registro de necessidades e demandas dos

usuários;
VI.

Comunicar a equipe técnica, situações de anormalidade percebidas

com o usuário;
VII.

Assegurar a privacidade das informações trazidas pelo usuário;

VIII.

Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as

etapas do processo de trabalho;
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IX.

Informar e sensibilizar os usuários sobre o acesso aos direitos civis e

sociais;
X.

Realizar atividades para o desenvolvimento de potencialidades e

aquisições do usuário;
O SCFV é um serviço organizado em grupos de convivência e percursos que
consideram o ciclo de vida dos usuários, para participar de encontros e atividades
com função preventiva, protetiva e proativa em relação aos seus direitos, com vistas
no fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários.
De acordo com a realidade do município, é possível também organizar grupos
intergeracionais, compostos por usuários de diferentes faixas etárias. A equipe do
SCFV avalia a situação em que se encontra o usuário antes de encaminhá-lo para
os grupos, a fim de respeitar as especificidades relacionadas ao seu ciclo de vida,
bem como as suas experiências vivenciadas. Nesse sentido, as situações de
vulnerabilidade e risco por que passam os usuários são observadas, não para
estigmatizá-los, mas para promover a sua melhor acolhida.
O SCFV é uma intervenção social planejada, que se materializa por meio dos
grupos, com vistas a estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução
de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Assim,
os encontros dos grupos do SCFV visam criar situações de convivência para a
realização de diálogos e fazeres que constituem alternativas para o enfrentamento
de vulnerabilidades e a construção de alternativas. Nessa direção, esses encontros
são um espaço para promover:
· Processos de valorização/reconhecimento: trata-se de considerar as
questões e os problemas do outro como procedentes e legítimos;
· Escuta: trata-se de criar um ambiente em que os usuários relatem ou
partilhem suas experiências – segurança, interesse, etc.;
· Produção coletiva: trata-se de estimular no SCFV a construção de relações
horizontais – de igualdade –, a realização compartilhada, a colaboração;
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· Exercício de escolhas: trata-se de fomentar a responsabilidade e a reflexão
sobre as motivações e interesses envolvidos no ato de escolher; Acompanhe
sempre as atualizações deste material de consulta.
· Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo: trata-se de
estimular a capacidade de responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e de
assumir uma escolha;
· Diálogo para a resolução de conflitos e divergências: trata-se de favorecer o
aprendizado e o exercício de um conjunto de habilidades e capacidades de
compartilhamento e engajamento nos processos resolutivos ou restaurativos;
· Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas: trata-se
de analisar as situações vividas e explorar variações de escolha, de interesse, de
conduta, de atitude, de entendimento do outro;
· Experiências de escolha e decisão coletivas: trata-se de criar e induzir
atitudes mais cooperativas a partir da análise de situações, da explicitação de
desejos, medos e interesses; negociação, composição, revisão de posicionamentos
e capacidade de adiar realizações individuais em prol do coletivo;
· Aprendizado e ensino de forma igualitária: trata-se de construir, nas relações,
lugares de autoridade para determinadas questões, desconstruindo a perspectiva de
autoridade por hierarquias previamente definidas;
· Reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas: trata-se
de aprender e ter domínio sobre os sentimentos e afetações, de modo a enfrentar
situações que disparam sentimentos intensos e negativos;
· Reconhecimento e admiração da diferença: trata-se de exercitar situações
protegidas em que as desigualdades e diversidades podem ser analisadas e
problematizadas, permitindo que características, condições e escolhas sejam
tomados em sua raiz de diferença e não a partir de um juízo de valor hegemônico.
Os encontros dos grupos do SCFV devem criar oportunidades para que os usuários
vivenciem as experiências anteriormente mencionadas. Isso pode ser efetivado
mediante variadas ações estratégicas, que precisam ser atrativas e atender às
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demandas e especificidades de cada grupo, sempre com objetivos muito bem
definidos.
Segundo a Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013,
considera-se público prioritário para o atendimento no SCFV crianças e/ou
adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações:
· Em situação de isolamento;
· Trabalho infantil;
· Vivência de violência e/ou negligência;
· Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
· Em situação de acolhimento;
· Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
· Egressos de medidas socioeducativas;
· Situação de abuso e/ou exploração sexual;
· Com medidas de proteção do ECA;
· Crianças e adolescentes em situação de rua;
· Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.
O SCFV também é estruturado em percursos, organizá-los dessa maneira
significa considerar um determinado período de tempo para o desenvolvimento das
atividades junto aos grupos. O percurso deve prever inicio, meio e fim para a sua
execução, conforme objetivos e estratégias de ação preestabelecidas, respeitando
as orientações da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Assim, ele
pode ser desenvolvido junto a um grupo de convivência ao longo de um ano, um
semestre, um trimestre, etc. Durante o período definido pela equipe de profissionais
do serviço social para a duração do percurso, podem ser realizados projetos com
duração diferente e um conjunto de atividades articuladas, de acordo com as
temáticas pertinentes com as vivencias dos usuários e com eles debatidas, bem
como em consonância com os eixos orientados do serviço. Todo o processo de
planejamento das atividades, nos respectivos percursos, deve considerar as
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cognições, emoções, interesses, vulnerabilidades e avaliações dos participantes,
procurando associar a diversidade de interesses e necessidade individuais ás
características gerais do grupo.
Paralelamente à participação dos usuários no grupo de convivência, também
podem participar de variadas atividades do SCFV que o município tenha
disponibilidade de ofertar, tais como: oficinas de teatro, viagens e passeios diversos.
As oficinas, bem como as palestras e confraternizações eventuais, por si só não
constituem o SCFV, mas são estratégias para promover a convivência. A escolha
das oficinas a serem ofertadas como atividades do SCFV não é aleatória. Estas
devem dialogar com os objetivos do SCFV e com as vivências e interesses dos
usuários.
De acordo com Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (MDS,
2009; 2014), o SCFV pode ser ofertado a crianças de 0 a 6 anos; a crianças e
adolescentes de 6 a 15 anos; a adolescente de 15 a 17 anos; a jovens de 18 a 29
anos; a adultos de 30 a 59 anos e a idosos a partir de 60 anos.
O público prioritário para o atendimento no SCFV, de acordo com a Resolução
CNAS nº 1/2013 são as crianças, adolescentes e idosos nas seguintes situações: de
isolamento; de acolhimento: em trabalho infantil; com vivência de violência e
negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois anos; em
cumprimento de medida; socioeducativa em meio aberto, egressos de medidas
socioeducativas; em situação de abuso e/ou exploração sexual; com medidas de
proteção do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA); em situação de rua; e com
vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiência.
No entanto, cabe ressaltar que, no caso específico da integração do SCFV e o
PME; as ações são direcionadas para o público de 0 a 17 anos;
A equipe de referência para a prestação do SCFV é composta por um técnico
de nível superior e por orientadores ou educadores sociais, com formação escolar
mínima de nível médio. O técnico de referência tem, entre outras, a atribuição de
planejar e organizar o SCFV junto com os orientadores sociais e acompanhar os
usuários; a realizar reuniões com as famílias dos usuários, etc.
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No momento, a equipe técnica está sem um pedagogo. Então, a organização e
planejamento de atividades e reuniões fica na responsabilidade dos professores
monitores e estagiárias que fazem parte da equipe do SCFV.
Já os orientadores, ou educadores, são responsáveis diretos pela condução
dos grupos de convivência e suas atribuições específicas estão elencadas na
Resolução CNAS nº 09/2014, a saber: desenvolver atividades socioeducativas e de
convivência e socialização visando a atenção, defesa e garantia de direitos e
proteção aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social,
pessoal; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na
comunidade; apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas,
subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de
direitos para o preenchimento do Plano de Acompanhamento individual e/ou familiar
do PAIF, participar das reuniões de equipe para planejamento das atividades,
avaliações de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que
contribuem com a prevenção de rompimento de vínculos familiares e comunitários;
apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades do PBF; acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos
usuários por meio de registros periódicos.
O SCFV é contínuo e interrupto, devendo estar disponível à população
independentemente dos períodos de recesso e férias escolares. Cada unidade
executora do serviço tem a responsabilidade de organizar uma grade horária para
atender aos grupos de convivência e as respectivas faixas etárias, conforme a
demanda no território. Na ausência de outros serviços e outras políticas de proteção
social no território, crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil e em outras
situações de violação de direitos devem participar do serviço todos os dias, a fim de
evitar que reincidam no trabalho ou tenham a sua situação de risco agravada.
O acesso ao SCFV ocorre por encaminhamento do Centro de Referência em
Assistência Social CRAS por demanda espontânea, busca ativa encaminhamento de
rede socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas e de órgão do
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sistema de Garantia de Direitos. O SCFV pode ser ofertado no próprio CRAS, desde
que haja espaço físico compatível; em outras unidades publicas- como nos centros
de convivência – e em entidades socioassistenciais cadastradas no Conselho
Municipal de Assistência Social.
A oferta desse serviço para as crianças e adolescentes fundamenta-se em três
eixos orientadores.
I. Convivência Social: a partir do qual as ações e atividades devem estimular
o convívio social e familiar, os aspectos relacionados ao sentimento de pertença à
formação da identidade, à construção do processo de sociabilidade, aos laços
sociais, as relações de cidadania;
II. Direito de Ser: que promove experiências que potencializem a vivência dos
ciclos etários da infância e da adolescência em toda sua pluralidade.
III.

Participação: que tem como foco estimular, mediante a oferta de

atividades planejadas, a participação dos usuários nas diversas esferas da vida
pública a começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
passando pela família, comunidade, escola, espaços públicos, tendo em mente o
seu desenvolvimento como sujeito de direitos e cidadão.

2.2.4 Projeto Acadêmico

Para se desenvolver o estágio curricular obrigatório de Serviço Social, além
de seguir as recomendações institucionais e os objetivos previstos no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como apontado no item anterior,
elaborou-se o Plano de Estágio para orientar a intervenção.

Objetivos:

· Desencadear processo de intervenção teórico/crítico que responda às
expectativas da classe proletária;
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· Caracterizar a realidade institucional, (tendo presente a estrutura e
funcionamento da instituição e a sua relação com as politicas sociais setoriais e por
segmento);
· Caracterizar o espaço sócio ocupacional do Assistente Social, localizando-o
e descrevendo-o;
· Elencar referencial teórico que dê sustentação ao processo de intervenção
de estágio;
· Construir pautas de intervenção coerentes com as necessidades dos
sujeitos sociais;
· Buscar coerência da ação cotidiana com os subsídios teóricos elencados no
processo de intervenção;
· Promover ações socioeducativas com o grupo de crianças, visando atitudes
responsáveis diante da vida;
· Discutir com as crianças assuntos relacionados ao contexto familiar, social e
escolar;
· Identificar a realidade socioeconômica do grupo familiar;
· Desenvolver

atividades

recreativas

habilidades;

Ações:
· Dinâmicas;
· Brincadeiras;
· Teatro;
· Interpretação de histórias;
· Recortes de revistas;
· Passeios;
· Festas comemorativas;
· Apresentações/noite cultural;
· Palestras;

visando

o

desenvolvimento

de
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· Encontros Intergeracionais.
Para a efetivação das atividades de estágio utilizou-se dos instrumentais
técnico-operativos disponibilizados pelo Serviço Social:

Observação participante:
Trata-se de uma observação participante. O assistente social, além de
observar, interage com outro e participa ativamente do processo de observação.

Entrevista individual e grupal:
Entrevistar é mais do que apenas “conversar”: requer um rigoroso
conhecimento teórico-metodológico (Silva 1995), a fim de possibilitar um
planejamento sério da entrevista, bem como a busca por alcançar os objetivos
estabelecidos para sua realização.

Dinâmica de grupo:
É uma técnica que utiliza jogos, brincadeiras, simulações de determinadas
situações, com vistas a permitir que os membros do grupo produzam uma reflexão
acerca de uma temática definida. No caso do Serviço Social, uma temática que
tenha relação com o objeto de sua intervenção, as diferentes expressões da
“questão social”.

Reunião:
Assim como a dinâmica de grupo, as reuniões são espaços coletivos. São
encontros grupais, que têm como objetivo estabelecer alguma espécie de reflexão
sobre determinado tema. Mas, sobretudo, uma reunião tem como objetivo a
tomada de uma decisão sobre algum assunto.

Visita domiciliar:
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Trata-se de um instrumento que tem como principal objetivo conhecer as
condições e modos de vida da população usuária em sua realidade cotidiana, ou
seja, no local onde ela estabelece suas relações do dia a dia: em seu domicílio.

Acompanhamento Social:
Conceito: É um procedimento técnico de caráter continuado, e por período de
tempo determinado, no qual é necessário que haja vínculo entre o usuário e o
profissional.
Finalidade: O acompanhamento sociofamiliar é feito quando detectado na
entrevista a necessidade de se fazer encaminhamentos diversificados.

Entrevistas:
Conceito: Técnica utilizada pelos profissionais do Serviço Social junto aos
usuários para levantamento e registro de informações. Esta técnica visa compor a
história de vida, definir procedimentos metodológicos, e colaborar no diagnóstico
social. A entrevista é um instrumento de trabalho do assistente social, e através
dela é possível produzir confrontos de conhecimentos e objetivos a serem
alcançados. É na entrevista que uma ou mais pessoas podem estabelecer uma
relação profissional, quanto quem entrevista e o que é entrevistado saem
transformados através do intercâmbio de informações (LEWGOY, 2007).
Finalidade: A entrevista tem objetivo de colher informações sobre o usuário.
Relatórios:
Conceito: É um documento de registro de informações, observações,
pesquisas, investigações, fatos, e que varia de acordo com o assunto e as
finalidades.
Finalidade: Os relatórios são bastante utilizados na prática profissional do
assistente social porque serve como registro importante capaz de subsidiar
decisões.
Encaminhamentos:
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Conceito: É um procedimento de articulação da necessidade do usuário com
a oferta de serviços oferecidos, sendo que os encaminhamentos devem ser sempre
formais, seja para a rede socioassistencial, seja para outras políticas. Quando
necessário, deve ser procedido de contato com o serviço de destino para contribuir
com a efetivação do encaminhamento e sucedido de contato para o retorno da
informação.
Finalidade: Os encaminhamentos são peças fundamentais para que o
trabalho do assistente social seja efetivado, por exemplo, se o programa está
relacionado à inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, é
necessário articular vagas nas empresas privadas ou instituições governamentais e
não governamentais. Além de incluir no mercado de trabalho, o assistente social
deverá também proporcionar aos usuários do programa, cursos de capacitação
profissional. Neste caso, a articulação através das redes se faz imprescindível.
Fichas de Cadastro:
Conceito: É um instrumento de registro de informação destinado a receber
informes, a fim de armazenar e transmitir informações sobre o usuário. As fichas de
cadastro servem para transformar dados em informações.
Finalidade: A ficha de Cadastro serve como fonte para agrupamento de dados
e informações sobre o usuário do programa, por exemplo. A ficha de cadastro é
composta

de

informações

documentação, parecer técnico.

diversas,

como

dados

pessoais,

endereço,
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2.2.5 Caracterização dos sujeitos sociais da prática de estágio

2.2.5.1 Perfil do grupo de crianças atendidas

Para estabelecer o perfil das 29 crianças do grupo, colheu-se dados através
de um formulário e dos dados contidos no Sistema de Acompanhamento da
Família e Individuo (SAFI), contendo questões de caracterização representadas em
tabela e gráficos a seguir.
TABELA COM A DESCRIÇÃO GERAL DOS DADOS DAS CRIANÇAS
1
2
3
4
5

Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino

Branca
Parda
Branca
Branca
Branca

10
11
12
10
12

Caçador–SC
Caçador–SC
Lages–SC
Caçador–SC
Caçador–SC

NOSSA SENHORA SALETE
GIOPPO
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
GIOPPO
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6
7
8
9
10
11
12
13

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Branca
Parda
Branca
Parda
Branca
Branca
Parda
Branca

10
9
9
11
10
9
9
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino

Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Parda
Branca
Branca
Parda
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Parda

11
11
9
10
11
11
11
12
10
10
13
8
12
9
6
10

Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Rio das Antas
- SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Bituruna–PR
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC
Caçador–SC

Gráfico 01- Gênero das Crianças

NOSSA SENHORA SALETE
KURTZ
BELLO
NOSSA SENHORA SALETE
KURTZ
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
GIOPPO
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
KURTZ
GIOPPO
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
NOSSA SENHORA SALETE
GIOPPO
GIOPPO
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Do gráfico exposto verifica-se a predominância entre as crianças do gênero
masculino no grupo.

Gráfico 02- Etnia

Do total de crianças predomina a cor branca.
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Gráfico 03- Idade

Do gráfico exposto acima nota-se que oito crianças que frequentam o grupo têm 10
anos, compondo a maioria, além disso, sete crianças com 11 anos, seis com 9
anos, sete crianças com 11 anos, quatro com 12 anos, duas com 13 anos, uma
com 8 e uma com 6 anos.

Gráfico 04- Naturalidade
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Do gráfico exposto verifica-se que a maioria das crianças são naturais de CaçadorSC.

Gráfico 05- Bairro

Do gráfico exposto verifica-se a predominância, entre as crianças do grupo, de
residentes no Bairro Nossa Senhora Salete, seguindo com o Bairro Gioppo, Kurtz e
Bello.
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Também elaborou-se um perfil das famílias. Os dados foram obtidos através
de visitas domiciliares, e dados do SAFI, com um questionário aplicado às
mesmas, de acordo com representação abaixo.

Gráfico 06- Composição Familiar

Do gráfico exposto verifica-se que a maioria das famílias reside com de 4 à 5
membros.

Gráfico 07- Renda Familiar
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Do gráfico exposto verifica-se que 10 famílias recebem um salário de até
R$937,00, 06 famílias recebem acima de R$ 2,000, 04 famílias entre R$938,00 a
R$1.500,00 e 04 famílias entre R$1.501,00 e R$2.000,00

Gráfico 08- Residência

Do gráfico exposto verifica-se que a maioria das famílias possui casa própria.
Considerando que um grande número mora nas casas do PAC II.

Gráfico 09- Famílias que recebem Bolsa Família ou BPC
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Do gráfico exposto verifica-se que somente 10 famílias recebem Bolsa Família ou
BPC.

Gráfico 10- Doença ou Deficiência na Família

Do gráfico exposto verifica-se que na maioria das famílias não possui nenhum tipo
de doença ou deficiência.

Gráfico 11- Usufruem dos Benefícios/Encaminhamentos do CRAS Norte
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Do gráfico exposto verifica-se que a maioria das famílias usufrui de benefícios ou
encaminhamentos ofertados pelo CRAS Norte.
Durante as visitas domiciliares realizadas com as famílias das crianças do grupo
realizou-se uma pesquisa a cerca do entendimento destas, sobre o CRAS e suas
atividades. Os resultados sugerem que a percepção das famílias sobre o serviço
desenvolvido é positiva. Contudo, é necessário que o SCFV amplie suas ações de
trabalho de modo a efetivar o que está previsto na Tipificação dos Serviços
Socioassistenciais, garantindo assim com maior qualidade o direito à convivência
familiar e comunitária previsto pelo ECA.
Através do questionário elaborado para conhecer melhor as famílias, foram
aplicadas perguntas referentes às crianças, se existe conversa em casa sobre
assuntos importantes, a importância de estudar e se dialogam sobre um projeto de
vida para o futuro das mesmas, também perguntado sobre o CRAS e o SCFV, que
é o grupo frequentado pelas crianças.
A partir dos questionários aplicados com os pais, foi possível notar que em sua
maioria, na parte do estudo e de conversas sobre assuntos importantes e sobre
prevenção, os mesmos relataram que incentivam e orientam seus filhos sobre
cuidados que devem tomar no dia a dia.
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Já relacionado ao CRAS e ao SCFV, mesmo depois de várias visitas realizadas
nas famílias, sendo entregues panfletos explicativos e após explicar sobre os
grupos para que seus filhos participassem os pais não souberam dizer o que era e
qual seu objetivo, alguns não souberam explicar o que era o CRAS também, mas
relataram que sempre que precisam de orientação ou de encaminhamento
comparecem ao CRAS. Foi feita novamente uma explicação e tiradas às dúvidas
dos pais.
Através deste questionário, vivenciou-se a oportunidade de conhecer melhor as
famílias e ter mais contato com a realidade em que as crianças vivem. Assim,
podendo ter um melhor desenvolvimento no grupo, para melhor observar e
trabalhar com eles, assuntos que sejam específicos de sua vivência e alguma
problemática que seja importante debaterem.

2.2.7 Descrição e Análise do Estágio
O desenvolvimento do processo de estágio se deu no período de março a
dezembro de 2017, totalizando 150 horas.
O estágio foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social(CRAS)/
Norte, com o grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com
crianças de 07 à 12 anos, sendo que o grupo se reúne todas as quartas-feiras das
13h30min até as 16h00min. Nas quintas-feiras são realizadas visitas domiciliares e
relatórios do SAFI.
Durante o período de estágio, foram desenvolvidas com o grupo, diversas
abordagens com o foco nos objetivos propostos pelo SCFV, pelo plano de estágio,
na prevenção de problemas e riscos sociais, sendo estes os principais objetivos a
serem abordados no CRAS. A intervenção é baseada nos instrumentais técnicos
operativos da profissão de Serviço Social, visando garantir a qualificação da
atuação.
A intervenção com este grupo se inicia quando da contratação como
funcionária/estagiária em 2016. Ao iniciar as atividades foi possível ter os primeiros

91
contatos com a pedagoga que forneceu as primeiras orientações, com repasse de
materiais específicos sobre o SCFV.
O primeiro contato com o grupo foi feito com a presença da pedagoga que
apresentou a estagiária e daí em diante, iniciou-se o trabalho.
Foi somente no início de 2017 que começamos a atuar, agora, como estagiária de
Serviço Social, com o atual grupo já descrito acima, sob a supervisão de uma
Assistente Social.
Mensalmente havia reunião da equipe de funcionários do CRAS para discussão de
temáticas de interesse da unidade.
A seguir apresenta-se alguns relatos técnicos de Serviço Social para demonstração
da intervenção de estágio junto ao grupo de crianças e de seus familiares.
1- Identificação da Ação: Abordagem Grupal
DATA: 09/03/2017
HORÁRIO: 13:00 às 17:00
LOCAL: Salão da Igreja do Gioppo.
OBJETIVOS: Iniciar o grupo de crianças.
PAUTA: Conversas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
RELATO TÉCNICO: Iniciou-se a tarde preparando o salão para recepcionar as
crianças e, enquanto chegavam, coletou-se assinaturas.
No primeiro momento, as boas vindas para os participantes do grupo e
questionamento sobre como havia sido as férias de cada um.
Começou-se a conversar sobre as regras básicas para manter a ordem e
organização do grupo e do salão o qual estão usando. Em seguida foi explicado o
que é o SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é,
segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço
realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social,
ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de
identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência
comunitária. Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e
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desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo
situações de vulnerabilidade social.
Debateu-se sobre o pacto de convivência, aberto para eles falarem sobre o
que desejam deste ano e quais os temas que querem que sejam abordados,
sugestões de passeios e atividades, etc.
AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Foi um primeiro encontro muito bom. Houve uma
explicação sobre o grupo que eles participam e mostrou-se a importância de
entenderem o contexto em que estão inseridos.
2- Identificação da ação: Abordagem grupal
DATA: 16/03/2017
HORÁRIO: 13:00 às 17:00
LOCAL: Salão da Igreja do Gioppo.
OBJETIVOS: Conversar sobre vínculos afetivos
PAUTA: Conversas sobre o tema e dinâmicas
RELATO TÉCNICO: Iniciou-se com a arrumação o salão para recepcionar o grupo
das crianças, enquanto chegavam, colheu-se as assinaturas.
Tema abordado de hoje: Vínculos Afetivos, sendo seu objetivo reforçar a
importância do respeito mútuo com a família e a quem nos rodeia, sobre a
importância de viver em comunidade, com a família e no grupo.
Reforçou-se a importância do diálogo com os pais, com familiares, sobre todos os
assuntos e o respeito o qual demonstram ter por cada um que convive com eles.
Aplicou-se a dinâmica do urso. Assim quando o urso de pelúcia passasse em suas
mãos deveriam dar um abraço e um beijo onde queriam, depois de o urso por cada
um, era a vez de demonstrar, no colega, o que haviam feito com o urso.
A dinâmica ocorreu de forma esportiva e divertida, de forma que expressaram seus
sentimentos. Muitos demonstraram vergonha pois não estão acostumados com
demonstração de carinho e afetividade, outros, por estarem em uma idade que
tudo é vergonhoso ou engraçado tiveram mais receio de abraçar ou beijar o rosto
de seus colegas. Mas todos participaram do seu jeito e no seu tempo.
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AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Foi muito importante ter essa conversa para poder
observar e conversar com o grupo sobre os momentos de afetividades que eles
vivenciam tanto em casa quanto com seus amigos.
3- Identificação da ação: Abordagem Grupal
DATA: 23/03/2017
HORÁRIO: 13:00 às 17:00
LOCAL: Salão da Igreja do Gioppo.
OBJETIVOS: Debater sobre o preconceito racial
PAUTA: Debate sobre o tema
RELATO TÉCNICO: Iniciou-se a tarde organizando o salão para recepcionar o
grupo de crianças e coletando assinaturas.
O tema abordado foi muito importante, pois é um tema muito abordado.
Explicou-se o que é o preconceito e que está vinculado ao fato de acreditar ou
manifestar que determinada etnia pode ser prejudicial à outra, não conseguir
harmonizar, respeitar e principalmente conhecer para depois avaliar.
Acabar com o preconceito é ter o trabalho de conhecer a pessoa, a raça,
sua cultura, para depois avaliar ou manifestar um julgamento. Porém, o ideal,
seria aceitar a cultura do outro e suas características, mesmo que sejam
diferentes. O conceito é integrar, e não desunir.
Em seguida, as crianças conversaram sobre o que sentem, se sentem algum tipo
de preconceito, se acham legal ou não alguns tipos de atitudes com as pessoas
pela cor da sua pele.
Vários relataram momentos, os quais, sofreram algum tipo de preconceito. E o que
fizeram para superar ou para que isso cessasse. Também, relataram que isso é
errado e que deveria acabar.
AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Tema abordado muito importante para ser
debatido. Embora achem errado o preconceito, por serem crianças, acabam
ofendendo uns aos outros sem pensarem, mas que com uma boa conversa e
diálogo, talvez comecem a pensar mais antes de falar ou de ofender alguém.
4- Identificação da ação: Abordagem Grupal
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DATA: 04/04/2017
LOCAL: Salão da Igreja do Gioppo.
OBJETIVOS: Comemoração da Páscoa com todos os grupos.
PAUTA: Conversas, dinâmicas e entrega de brindes de Pascoa.
RELATO TÉCNICO: Neste dia foi realizado um encontro intergeracional com todos
os grupos a partir das conversas nos grupos anteriores, sobre a importância da
páscoa e desta data. Também foram confeccionadas cestinhas de páscoa para
cada um.
Neste dia, foram realizadas apresentações e brincadeiras. O salão estava
todo decorado com a temática da Páscoa, lanches diversos... Para encerrar, cada
integrante do grupo recebeu sua cestinha com bombons.
AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Foi uma tarde proveitosa e feita com todo
carinho e dedicação para que cada pessoa que tivesse gostado e se motivado a
continuar frequentando os Grupos.

5- Identificação da ação: Visita Domiciliar
DATA: 09/11/2017
HORÁRIO: 13:00 às 17:00
LOCAL: PAC II
OBJETIVOS: Realizar visitas domiciliares para os Pais das crianças que participam
do grupo.
PAUTA: Visita domiciliar e aplicação da pesquisa.
RELATO TÉCNICO: Realizou-se visitas domiciliares para aplicar pesquisa com os
Pais das crianças que participam do Grupo “Os Mosqueteiros” no CRAS Norte.
Na sua maioria, conversou-se com as mães das crianças, apresentando a
pesquisa que seria aplicada com elas.
Esta pesquisa tem o objetivo de conhecer melhor a família, como ela é composta,
se os filhos estão inseridos na escola, conversar sobre o CRAS e o serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos o qual seus filhos estão inseridos.
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Muitas das famílias não souberam dizer para que serve o CRAS ou o grupo
que seus filhos frequentam. Então, explicou-se sobre a importância do CRAS.
Orientou-se para que fossem ao CRAS para conhecer melhor quando precisassem
de alguma ajuda ou tivessem dúvidas.
AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Visitas de significativa importância, para conhecer
os pais das crianças e a realidade que vivem.

6- Identificação da ação: Abordagem grupal
DATA: 08/06/2017
HORÁRIO: 08:00 às 17:00
LOCAL: Salão da Igreja Gioppo
OBJETIVOS: Comemoração da Festa Junina.
PARTICIPANTES: Estagiária e equipe técnica
PAUTA: Apresentações e dinâmicas
RELATO TÉCNICO: Neste dia, depois de muito trabalho e ensaio com os grupos,
foi realizada a festa julina com todos os grupos do CRAS Norte e com o grupo de
Idosos do CRAS Martello.
A tarde foi cheia de apresentações: grupo de adolescentes dançou um mix
de músicas, as crianças dançaram quadrilha, o grupo de idosos apresentou o
Casamento caipira, o grupo de 0 a 6 e mulheres dançou uma música com seus
filhos. Após as apresentações, foram realizadas algumas dinâmicas com os
professores de teatro.
Salão decorado com a temática e o lanche especifico da data, com doces de
amendoim, doces de abóbora, pipoca, bolos, teta de nega, maria mole, pinhão.
AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Foi uma tarde linda e de muita diversão, todos os
grupos amaram tudo.
7- Identificação da ação: Abordagem Grupal
DATA: 13/07/2017
HORÁRIO: 13:00 às 17:00
LOCAL: CRAS Norte
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OBJETIVOS: Orientar sobre importância do trabalho do bombeiro
PARTICIPANTES: Estagiária e Bombeiro
PAUTA: Palestra e atividades práticas
RELATO TÉCNICO: No encontro anterior, foi abordado no grupo a importância do
trabalho do bombeiro, quais eram as técnicas que eles usavam e o que deviam
evitar fazer. As crianças contaram que queriam fazer o curso de bombeiro mirim e
futuramente serem bombeiros também. Através destas conversas, decidiu-se
convidar os bombeiros para conversar com as crianças.
Neste dia, o Bombeiro Gean Carlos, compareceu no CRAS para conversar
com as crianças sobre seu trabalho, também trouxe atividades práticas para que
todos aprendessem a fazer os primeiros socorros, a fim de que estejam preparados
para algumas situações. As crianças participaram de todas as atividades e
gostaram muito de tudo que foi dito.
AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Palestra importante tanto para as crianças quanto
para a equipe, para aprender e estar preparada para qualquer situação nos grupos
ou no dia a dia.
8- Identificação da ação: Abordagem Grupal
DATA: 11/10/2017
HORÁRIO: 13:00 às 17:00
LOCAL: Espoleto
OBJETIVOS: Comemorar o dia das crianças
PARTICIPANTES: Estagiária e equipe do CRAS Norte e Martello
PAUTA: Brinquedos, atividades ao ar livre
RELATO TÉCNICO: Neste dia, foi realizado um passeio com as crianças e o grupo
0 a 6, no Espoleto, neste local há diversos brinquedos para as crianças se
divertirem.
Com uma equipe fantasiada, foram divididos grupos por idade de forma que
todos fossem em todos os brinquedos. Ao ar livre, havia cama elástica, piscina de
bolinha, quadra para atividades de circuito, escorregador. No interior, brinquedos
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de escalada, jogos de mesa, uma sala para as crianças dançarem, e muitos outros
brinquedos.
Esta atividade teve o objetivo de presentear as crianças, com uma atividade
diferente do que estão acostumadas, e garantir a elas o direito ao convívio social e
de brincar. Receberam de presente pelo dia deles, um Spinner.
AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Atividade muito especial e importante para eles,
puderam aproveitar todos os brinquedos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTÁGIO

O estágio curricular obrigatório é reconhecido como um momento de
vivências e experiências; é um dos momentos de capacitação e materialização do
saber, através da inserção do aluno nos espaços de atuação profissional
(BURIOLLA, 2001; OLIVEIRA, 2004; LEWGOY, 2010).
É uma prática de aprendizado por meio do exercício de funções referentes à
profissão que será exercida no futuro e que adiciona conhecimentos práticos aos
teóricos aprendidos no curso.
O estágio foi realizado no CRAS (Centro de referência de Assistência Social)
Norte, desde fevereiro de 2016, o mesmo estava localizada ainda no Gioppo
próximo a escola Dante Mosconi.
No primeiro ano, através das orientações da pedagoga, aprendemos a fazer
visitas domiciliares, as abordagens grupais, relatórios mensais e diários dos
grupos, relatar no SAFI, e minha intervenção era diretamente com os grupos de
SCFV, as buscas ativas eram referentes aos grupos também.
Somente neste ano, que o novo CRAS estava pronto, e localizado no Bairro
Nossa Senhora Salete juntamente com as casas do PAC II, houve maior contato
com a Assistente Social, foi possível observar alguns atendimentos realizados por
ela, nas reuniões, palestras, eventos voltados a Assistência Social, aos conselhos.
Também foi possível conhecer o serviço da Assistente Social no Hospital Maicé.
Com os grupos, tivemos a oportunidade de intervir com todos, conhecer cada
pessoa que faz parte desta família que é o CRAS, conhecer um pouco da realidade
de cada um. A cada encontro abordou-se temas de extrema importância e que
pudesse melhorar o dia a dia deles, ou mesmo, tema de orientação, como foi
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abordado algumas vezes com os idosos sobre seus direitos. Muitos não conheciam
e ficaram extremamente curiosos para que se abordasse mais vezes.
Neste tempo de estágio foram realizados, além dos temas importantes sobre
prevenção e orientação, momentos de lazer para todos os grupos, pois nem todos
têm a oportunidade de fazer certas atividades que, para alguns, são muito simples,
como um passeio no parque central ou até mesmo tomar sorvete. Já outros, não
tiveram esta oportunidade ou condição.
A partir dos planejamentos realizados pela equipe, são escolhidos passeios
para cada grupo, cada um conforme sua idade, e assim, tornou-se possível as
atividades e passeios para os grupos. A festa junina é uma das atividades
intergeracionais muito importante, pois além de ser um evento diferente, os
participantes puderam fazer apresentações, dançar e ainda degustar um lanche
especial.
Um momento importante, foi o jantar realizado no final de 2016 para
encerramento de todos os grupos. Puderam levar as famílias. Era nítida a
felicidade pelo fato de estarem em um lugar diferente com suas famílias. Alguns
relataram terem comprado roupas novas só para o jantar. Foram momentos de
extrema importância e gratificação.
A partir das intervenções no SCFV, o grupo escolhido para intervir e relatar no
TCC, foi o ‘Os Mosqueteiros’, composto por crianças de 07 a 12 anos, no período
vespertino. Com a mudança do CRAS para o novo loteamento, o grupo que tinha
oito crianças, hoje é composto por 29, e cada dia aumenta.
Pode-se conhecer cada uma delas através de todos os grupos realizados, e
com cada conversa dentro e fora do CRAS, através das visitas foi possível
conhecer suas famílias e criar um vínculo muito forte com algumas. Como cada dia
o grupo aumenta, há uma tentativa de se conhecer todas. Planeja-se atividades e
temáticas conforme a necessidade do grupo e da idade, elaboradas também por
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observação e conversas, além de palestras, passeios, comemoração de
aniversariantes com direito a bolo, docinhos e salgadinhos, pois nem todos têm a
oportunidade de uma festa de aniversário em casa. É nítida a felicidade no rosto de
cada um.
Há muita dificuldade em trabalhar com este grupo, pois são várias idades.
Porém, com muita dedicação conseguiu-se realizar um trabalho muito bom com
eles, e espera-se que esses anos intervindo no CRAS, tenham marcado e mudado
a vida de alguém para melhor.
Pode-se

considerar que

o

estágio

supervisionado

proporciona

uma

experiência única, também apresenta uma grande importância e significado na
formação, através da oportunidade de conhecer toda a prática e atuação do
Assistente Social, e assim, estar mais preparada para futuramente atuar como
profissional.
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CONCLUSÃO
O momento é de grandes desafios para a sociedade, para a efetivação das
Políticas Sociais Públicas e para o Serviço Social. Os constantes ataques aos
direitos sociais conquistados após o momento de 1964 com a reconstrução da
democracia brasileira e de todo o movimento social na efetivação dos direitos
conquistados pela Constituição Cidadã de 1988, vem a cada dia se acentuando.
Os mais vulnerabilizados, provenientes da classe trabalhadora mais pobre,
vêm-se, dia a dia em condições precárias com dificuldades de obter meios de
sobrevivência. É com estes, que predominantemente o Serviço Social atua e com
as diversas manifestações da “questão social”. São estes que sofrem as mazelas
de uma sociedade excludente que, na figura dos governantes corruptos arrancam
da classe trabalhadora as condições dignas de viver.
É neste contexto que os estagiários do curso de Serviço Social estão
imersos a apreender o exercício profissional. Dá-se conta de apreender o
funcionamento da sociedade, analisá-la, como aplicar os conhecimentos adquiridos
em sala de aula, como planejar e aplicar as técnicas aprendidas e como efetivar os
fundamentos ético-políticos, teórico-metodológicos.
A presente monografia teve, entre outros objetivos, enfocar o trabalho de
estágio de Serviço Social com crianças, especificamente realizado num CRAS,
através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), tem como
finalidade fortalecer a função protetiva das famílias e prevenir a ruptura dos seus
vínculos, promovendo acesso, usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da
qualidade de vida do usuário.
Para tanto, enfocou-se aspectos de percepção do ser criança através do
ponto de vista de autores diversos. Abordou-se, a Declaração de Genebra (1924),
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a Declaração dos Direitos da Criança (1959), a Convenção dos Direitos da Criança
(1989) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990): leis e momentos
importantes que passaram a considerar crianças e adolescentes como sujeitos de
direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e, portanto, prioridade
nas políticas públicas, em especial, as sociais. Direitos que devem ser assegurados
pelo Estado, família e sociedade, sobretudo o direito à convivência familiar e
comunitária.
O trabalho com crianças pobres é uma das atividades colocadas ao Serviço
Social no desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social, e trouxe a
possibilidade de aprendizagem para futuras assistentes sociais. É possível realizar
um trabalho social com estas, abordando a questão de valores humanos, de
atividades que proporcionem o seu melhor desenvolvimento e envolvimento com as
famílias no sentido de fortalecer os vínculos.
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ANEXOS

Atividades de hallowen

Sessão Cinema no CRAS

